
لسانيات تطبيقية – توقيت  السنة الثانية ماستر  

 التوقيت األيام 1ف   2ف  3ف 4ف 

 20  مدرج / روابحية طيفة/ ل يــــــــــو العربــــــــــــة النحـــــــــــــــتعليمي

حد
أل
ا

 

   9.30  -سا  08.00

 / عميار /تط قضايا اللسانيات 
19 

 / ل روابحية /ة النحو يتعليم 6/ بهلولي /معا سانيةل نظريات
18 

 سا 11.00 –سا  09-30

  12.30 –سا  11.00 15 / بلعز تعليمية النصوص /  10 / ثماينية /لسانيات عربية 3 / بهلولي/ لسانييات وظيفيية

  14.00 –سا  12.30  2 /رحامنية  /صحيح اللغويالتّ   

     مريم حالسي/ صناعة المعاجم 4 / رحامنية/ صحيح اللغويالتّ 
/ 17 

  15.30 -سا 14.00  

  17.00 -سا 15.30    

 19مدرج  /ناصري  / وصـــــــــــــــة النصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعليمي

ن
ني
الث
ا

 

   9.30  -سا  08.00

 / بن دحمان صناعة المعاجم/  
 20مدرج 

  11.00 –سا  09-30 

 بن دحمان /صناعة المعاجم
/19  

نيات وظيفية / بويران / لسا
13 

  12.30 –سا  11.00  

  14.00 –سا  12.30  5 / روابحيةل  /تعليمية النحو  3/  ناصري/ تعليمية النحو

 / / بويران عام لسانية ظرياتن 
16 

 / بهلولي /معا سانيةل نظريات 
19 

  15.30 -سا 14.00

/ بويران / معا لسانية نظريات
10 

 17.00 -سا 15.30 14/ ثماينية لسانيات عربية/  

 18مدرج /  هميا/ بر ةـــــــــــــــــــات وظيفيــــــــــــــــــــــــــــــني اــــــلس

اء
الث
لث
ا

 

   9.30  -سا  08.00

 / هادف /القياس واالشتقاق   16 / بلعز تعليميية النصوص /  
17 

 سا 11.00 –سا  09-30

 / هادف /القياس واالشتقاق / بلعز تعليميية النصوص / 
20 

  12.30 –سا  11.00 

 / براهمي لسانييات وظيفية /   14 / بلعز /تعليميية النصوص
17 

  14.00 –سا  12.30

  15.30 -سا 14.00  20 المدرج مكفة /أخالقيـــــــــات المهنــــــــة /    

 17.00 -سا 15.30    

/ حالسيمريم  /تعليمية النحو 
18 

     درغومتط /  ا اللسانياتقضاي
/20 

 1/ بوشارب/ التصحيح اللغوي

اء
بع
ألر
ا

 

   9.30  -سا  08.00

/ لعبادلية / القياس واالشتقاق 
6 

اللسانيات تط / درغوم قضايا  
/3 

  11.00 –سا  09-30

  12.30 –سا  11.00  15/ براهمي /وظيفييةلسانييات   20/ لعبادلية / واالشتقاق القياس

  14.00 –سا  12.30 19/   صحيح اللغوي/ بوشحدانالت

بوشارب / صحيح اللغويالتّ  
/16 

  15.30 -سا 14.00  

 17.00 -سا 15.30    

/ حدة تط قضايا اللسانيات
 17روابحية /

صناعة المعاجم / بن عبد  16/ نيةايثم لسانيات عربية/ 
 19الحفيظ / 

س
مي
خ
ال

 

   9.30  -سا  08.00

  11.00 –سا  30-09 19 مدرج  / حدة روابحية /بيقيـــــــةتطال اتـــــــــانيــــــــا اللســـــــايـــــــــــقض

  12.30 –سا  11.00 18 مدرج نية /يثما /ةــــــــــــــــــــــات عربيــــــــــــــــــــــــــــــانيــــــــــــــلس

  14.00 –سا  12.30    05ثماينية /  / لسانيات عربية



 

أدب جزائري - توقيت  السنة الثانية ماستر  
 التوقيت األيام 1ف 2ف  3ف 4ف 

    19 / قيدوم/ شعر جزائري معا

حد
أل
ا

 

   9.30  -سا  08.00

 / العباسينقديية معا ظرياتن  
/20 

  11.00 –سا  09-30 

  12.30 –سا  11.00   20 درجم / موات ري/ــــــــــي الجزائـــــــــــــص المسرحـــــــــــــــــــالن

  14.00 –سا  12.30 10/ زيتون /ة معانقدي ظرياتن   

  15.30 -سا 14.00   20/ علوم االتصال/ بودروعة 

  17.00 -سا 15.30 18مدرج   / روعةدبو ي لألدب/ـــــــوجـــــولـــــــــــــل االنتروبــــــــــالتحلي

 18 / قيدوم /شعر جزائري معا  20/ موات / جنص مسرحي  20م / ل/ بودروعةعلوم االتصا

ن
ني
الث
ا

 

   9.30  -سا  08.00

 روعةدبو /انتروبولوجي حليلت /        علوم االتصال/  
/6 

  11.00 –سا  09-30

 /روعةد/بوانتروبولوجي حليلت 17/مخالفة  /جزائري معا عرش 18 / بعداش الخطاب النثري ج/ت 
16 

  12.30 –سا  11.00 

  14.00 –سا  12.30 10/  الشمالي /أدب مغاربي معا 6 / مخالفة /جزائري معا عرش 9/ بعداش /ج.الخطاب ن حليلت 

  15.30 -سا 14.00 20 درج م / بعداش ري /ـــــري الجزائـــــــــاب النثـــــــــــل الخطـــــــــــتحلي

 17.00 -سا 15.30    

 / موات جزائري/ رحينص مس
 20مدرج 

مغمولي /  /شعبي جزائري أدب 
14 

 

اء
الث
لث
ا

 

   9.30  -سا  08.00

 11.00 –سا  30-09 20 مدرج / / قيدوم  رــــــــــــاصـــــالمع   ريــــــــــزائــــــالج  رـــــــــالشع
 سا

  12.30 –سا  11.00 20 درجم هيمي /ابر زيةوف /   ريــــــــــزائــــــالج     ي ــــــالشعب     األدب 

  14.00 –سا  12.30    

  15.30 -سا 14.00  20  المدرج /  مكفةـــة /    ــــــــــــــــــــــــــــــــــات المهنــــــــــــــالقيـــــــــــأخ

     

 روعةدبو /انتروبولوجي حليلت 
/17 

 / مغمولي /شعبي جزائري أدب 
16 

"
اء
بع
ألر
ا

 

   9.30  -سا  08.00

  11.00 –سا  30-09  18 / المدرج  / ري/ سوسيــــــــــــــــــزائـــــــــــــي الجــــوفــــــــــاألدب الص

 العباسي نقدية معا/ ظرياتن 18/ غلوج /انتروبولوجي حليلت
/17 

  12.30 –سا  11.00  16/ / سوسي ج صوفي أدب

  14.00 –سا  12.30 17/ / سوسيج صوفي أدب   10/ منية/ عثاج صوفي أدب

  15.30 -سا 14.00 20/  بوكعبن علوم االتصال/  19 / عثامنية /ج صوفي أدب 

     

/ عيسوس الخطاب النثري حليلت   6 / قريد/ أدب مغاربي معاصر
 /20 

س
مي
خ
ال

 

   9.30  -سا  08.00

 / العباسي ية معا/نقد ظرياتن
18 

 هيميابر/ بي جزائريشع أدب
/17 

  11.00 –سا  30-09  14/ قريد/ ب مغاربي معاصرأد

 هيميابر /شعبي جزائري أدب
/18 

 بن قيراط أدب مغاربي معاصر/
/20 

 حالسي /جزائرينص مسرحي 
/19 

  12.30 –سا  11.00 

  14.00 –سا  12.30 4حالسي/ /جزائري مسرحينص  9/ قريد/ الخطاب النثري حليلت  

 


