
لسانيات تطبيقية -ولى ماستراألتوقيت  السنة    
 

 التوقيت األيام 1ف   2ف 3ف 4ف

  / عميار / قضايا اللسانيات 
18 

 17 / مومني /تقنية الكتابة 

حد
أل
ا

 

 سا   9.30  -سا   08.00

 سا   11.00 –سا    30-09 " 20درج"م / هادف  /العلمية لكتابةاوتقنية البحث 

/ قواسمة /   علم المصطلح  14هادف / /تقنية الكتابة 
2 

 سا   12.30 –سا    11.00  

 سا   14.00 –سا    12.30  9 / بلعز /تعليمية النصوص 18 / ثماينية /اللغة والحاسوب  

 / بلعز  /تعليمية النصوص 

19 
 سا  15.30  -سا  14.00 18/ ثماينية /والحاسوب اللغة /  /أجنبيةلغة 

قواسمة   / والحاسوب اللغة 

/ 4 

   
15.30-17.00  

  / عميار/  قضايا اللسانيات /

13 

ن  ب /صوات ولهجات أ

 10  / دحمان

  

ن
ني
إلث

ا
 

 سا   9.30  -سا   08.00

 سا   11.00 –سا    30-09 16 / عميار/   قضايا اللسانيات 17 / زرزار /تقنية الكتابة 18 / هادف /تقنية الكتابة 19 / ةيحمايد  /ف القراءة 

 سا   12.30 –سا    11.00 14 / طواهري /علم المصطلح  15حمايدية /  /فنيات القراءة    

 سا   14.00 –سا    12.30 " 20" مدرج / بلعز /تعليمية النصوص

  /  /لغة أجنبية
 

 سا  15.30  -سا  14.00  15/ بلعز  /تعليمية النصوص 

  5 /بلعز /تعليمية النصوص
   

 سا  17.00  -سا  15.30

بن   /صوات ولهجات أ
 17/دحمان

  16 / عميار / قضايا اللسانيات 5 بناء المناهج/  بركاني

اء
الث

لث
 ا

 سا   9.30  -سا   08.00

 سا   11.00 –سا    30-09 " 19مدرج   "   / عميار / قضايا اللسانيات

 سا   12.30 –سا    11.00 "       19مدرج   "  / بن دحمان / األصوات واللهجات 

  18قواسمة / ع المصطلح/   
 

 سا   14.00 –سا    12.30  9 / ةيحمايد  /فنيات القراءة

 سا  15.30  -سا  14.00 " 18مدرج"  /  بوعمامة / علم المصطلح 

  
 

 سا  17.00  -سا  15.30 

  9 /  بركااني /المناهجبناء 
 

 6  /  دحمانبن   هجات/صوات ولأ

اء
بع

ألر
ا

 

 سا   9.30  -سا   08.00

 سا   11.00 –سا    30-09 16 / ركانيب بناء المناهج/   17 / براهمي  /ل النفسية  

 / ةيحمايد  /فنيات القراءة 

13 
 10 / دحمانبن  /صوات ولهجات أ

 
 سا   12.30 –سا    11.00

  14براهيمي /لسانيات نفسية  /
 

 سا   14.00 –سا    12.30 

 سا  15.30  -سا  14.00 

 سا  17.00  -سا  15.30 / /ل أجنبية  / /ل أجنبية 

 / براهمي / لسانيات نفسية 15 /    /والحاسوب اللغة

14 
  13 / بناء المناهج / بركاني

س
مي

خ
ال

 

 سا   9.30  -سا   08.00

 سا   11.00 –سا    30-09 18مدرج   / بركاني   بناء المناهج

 سا   12.30 –سا    11.00 15 / براهمي  ة/لسانيات نفسي   

 سا   14.00 –سا    12.30   10 /  علم المصطلح /علم المصطلح   

 
 



دب جزائريأ-ولى ماستراألتوقيت  السنة   

 التوقيت األيام 1ف   2ف 3ف 4ف

 / العباسي /  بالفرنسية ش ج 
9 

 
 20 /معلم  /ت الخطاب  

حد
أل
ا

 

 سا   9.30  -سا   08.00

 سا   11.00 –سا    30-09 20مدرج  / هادف  / العلمية لكتابةاوتقنية البحث 

 سا   12.30 –سا    11.00 5 / طرش / أدبعلم النفس  17/العباسي  /شعر ج بالفرنسية  

 سا   14.00 –سا    12.30    19/ عثامنية /نثر جزائري ق

 سا  15.30  -سا  14.00 19درج  م / سعدوني مغاربي قديم /أدب 

 
 

 سا  17.00  -سا  15.30  

 14/ هادف /تقنية البحث  15  /معلم   /تحليل الخطاب 16/ بدراوي /نقد أدبي 3/ ت البحث/ زرقين

ن
ني
إلث

ا
 

 سا   9.30  -سا   08.00

 سا   11.00 –سا    30-09 19مدرج /شعر جزائري قديم / بومهرة 

 سا   12.30 –سا    11.00 18درج م  / معلم  /تحليل الخطاب 

 سا   14.00 –سا    12.30    4 / طرش / علم النفس األدبي

 سا  15.30  -سا  14.00  17 / طرش /األدبي النفس علم 18 /  بومعزة /األدبي النفس علم 

 سا  17.00  -سا  15.30   6 / أدب مغاربي/ بن قيراط 

 19/  خشة /دب تفاعليأ 3 / زرقين  : /ت. البحث  

اء
الث

لث
 ا

 سا   9.30  -سا   08.00

 سا   11.00 –سا    30-09 18/ سعدوني دب مغاربي ق/أ 19 /  خشة /أدب تفاعلي  3 / زرقين  : /ت. البحث 18م /  ادب مغاربي/ بن قيراط

 جدرم/ عثامنيةنثر ج قديم/    
18 

 سا   12.30 –سا    11.00

 /  قديم/  عثامنيةنثر جزائري  
13 

 سا   14.00 –سا    12.30  10 / سوسي /شعر جزائري قديم

 سوسي /شعر جزائري قديم 15 /غلوج   / نثر جزائري قديم  
/1 

 سا  15.30  -سا  14.00

 / كربوش /شعر جزائري قديم
15 

 10برهيمي  /نقد أدبي   14 / بعداش /ت الخطاب

اء
بع

ألر
ا

 

 سا   9.30  -سا   08.00

 / كربوش /شعر جزائري قديم 20م/ براهيمي /أدبينقد 
20 

   العباسي /ج بالفرنسية ش 19 / سعدوني أدب مغاربي قديم /
/18 

 سا   11.00 –سا    09-30

 سا   12.30 –سا    11.00 20مدرج   /  عثامنيةنثر جزائري قديم/ 

 سا   14.00 –سا    12.30    

 سا  15.30  -سا  14.00   16 / بخاخشة / ل أجنبية 15 / لحمر   /أدب تفاعلي

 سا  17.00  -سا  15.30   15  / لحمر   / أدب تفاعلي 10بخاخشة / /ل أجنبية

 19مدرج  /ف برهيمي   /نقد أدبي 

س
مي

خ
ال

 

 سا   9.30  -سا   08.00

 سا   11.00 –سا    30-09  16/ يبدراو /نقد أدبي  

 العباسي ش جزائري بالفرنسية/ 
/ 17 

 سا   12.30 –سا    11.00   16زروال  /    /أجنبيةل  

 سا   14.00 –سا    12.30  3/ زروال  /ل أجنبة   13 /عيسوس ت الخطاب /  

 

 

  


