
لسانيات تطبيقية – توقيت  السنة الثانية ماستر  
 

 التوقيت األيام 1ف   2ف  3ف 4ف 

 20  مدرج / تعليمية النحو العربي/ ل روابحية

حد
أل
ا

 

    9.30  -سا   08.00

  11.00 –سا    30-09 18 / ل روابحية /ة النحو يتعليم 6مخناش /  /معاصرة ل نظريات 19 / عميار /  قضايا اللسانيات 
 سا 

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

   14.00 –سا    12.30  2 /رحامنية  /صحيح اللغويالت    

   15.30  -سا  14.00     /   /صناعة المعاجم 4 / رحامنية /صحيح اللغويالت  

   17.00  -سا  15.30    

 19مدرج  / / فريدة معلم تعليمية النصوص

ن
ني
الث
ا

 

    9.30  -سا   08.00

  /  بن دحمان صناعة المعاجم/  
 20مدرج 

   11.00 –سا    09-30 20 /

   12.30 –سا    11.00   /  /اللغوي التصحيح  /  / قضايا اللسانيات 13لسانيات وظيفية / بويران /    19/  بن دحمان /صناعة المعاجم

   14.00 –سا    12.30  5 / روابحيةل  /تعليمية النحو  3 / ف معلم /تعليمية النحو

 / مخناش /صرة معا ل نظريات  16 / بويران / عاصرةم لسانية  ن 
19 

   15.30  -سا  14.00

 17.00  -سا  15.30 14/ ثماينية لسانيات عربية/  15 / أومدور /تعليمية النحو 10بويران /  / معا لسانية نظريات

  18/ مدرج    / هميابر لسانيات وظيفية/ 

اء
الث
لث
ا

 

    9.30  -سا   08.00

  11.00 –سا    30-09 17هادف / /القياس واالشتقاق    16 / بلعز تعليميية النصوص /  
 سا 

   12.30 –سا    11.00  20 هادف / /القياس واالشتقاق / بلعز تعليميية النصوص / 

   14.00 –سا    12.30 17 براهمي لسانييات وظيفية /   14بلعز / /تعليميية النصوص

   15.30  -سا  14.00  20 المدرج مكفة /أخالقيـــــــــات المهنــــــــة /    

 17.00  -سا  15.30    

    

ء
عا
رب
أل
ا

 

    9.30  -سا   08.00

   11.00 –سا    30-09 /  /ل التطبيقية قضايا   6لعبادلية /  /القياس واالشتقاق 

 براهمي وظيفيية /لسانييات   20لعبادلية /  /القياس واالشتقاق

/15 
   12.30 –سا    11.00 

   14.00 –سا    12.30 19   / التصحيح اللغوي/ بوشحدان

   15.30  -سا  14.00   صحيح اللغوي الت   

 17.00  -سا  15.30    

حدة روابحية /   /  قضايا اللسانيات
17 

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

س
مي
خ
ال

 

    9.30  -سا   08.00

   11.00 –سا    30-09 19 مدرج  حدة روابحية / / قضايا اللسانيات

   12.30 –سا    11.00 18 مدرج نية /يثما /لسانيات عربية

   14.00 –سا    12.30    05/  ثماينية / لسانيات عربية

 

  



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

  / قيدوم /الشعر الجزائري المعاصر
19 

  16 / قريد /ب مغاربي معاصرأد 

حد
أل
ا

 

    9.30  -سا   08.00

  11.00 –سا    30-09  20/ العباسي /نقديية معاصرة ن  
 سا 

   12.30 –سا    11.00   20م  / موات النص المسرحي الجزائري/

   14.00 –سا    12.30 10/ زيتون /نقديية معاصرة ن   

   15.30  -سا  14.00  /     علوم االتصال/ 20/  علوم االتصال/ بودروعة 

   17.00  -سا  15.30 18مدرج   / روعةدبو التحليل االنتروبولوجي لألدب/

مدرج  /  بودروعة / علوم االتصال
20 

 18 / قيدوم /شعر جزائري معاصر  20/ موات / جالنص المسرحي 

ن
ني
الث
ا

 

    9.30  -سا   08.00

   11.00 –سا    30-09 6 / روعةدبو االنتروبولوجي / ت   

  /  بعداش  /زائري الخطاب النثري الجت  
18 

مخالفة  /الجزائري المعاصر ش

/17 

 / روعةدبو االنتروبولوجي/ ت

16 
   12.30 –سا    11.00 

 / مخالفة /الجزائري المعاصر ش 9 / بعداش / ج الخطاب النثري ت 

6 

/   الشمالي /أدب مغاربي معاصر

10 
   14.00 –سا    12.30

   15.30  -سا  14.00 20 درج م/ بعداش تحلييل الخطاب النثري الجزائري /

 17.00  -سا  15.30   

مدرج / موات جزائري/ نص مسرحي
20 

  14مغمولي /  /شعبي جزائري أ 

 

اء
الث
لث
ا

 

    9.30  -سا   08.00

  11.00 –سا    30-09 20 مدرج/ الشعر الجزائري المعاصر/ قيدوم
 سا 

   12.30 –سا    11.00 20 درجف برهيمي /م ي الجزائري/األدب الشعب

   14.00 –سا    12.30    

   15.30  -سا  14.00   20  المدرج /  مكفةأخالقيـــــــــات المهنــــــــة /    

    
 

 16 / مغمولي /شعبي جزائري أ  17/ روعةدبو االنتروبولوجي / ت 

"
ء
عا
رب
أل
ا

 

    9.30  -سا   08.00

   11.00 –سا    30-09   18 / المدرج  / األدب الصوفي الجزائري/ سوسي

/   / سوسي ج صوفيال األدب 17/ العباسي نقديية معاصرة/ م 18/   لألدب/ االنتروبولوجي ت
16 

   12.30 –سا    11.00 

   14.00 –سا    12.30 17/  سوسي / ج صوفيال األدب   10/ عثامنية /ج األدب الصوفي

   15.30  -سا  14.00    علوم االتصال/  19 / عثامنية /جزائري صوفيال أ 

    
 

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

س
مي
خ
ال

 

    9.30  -سا   08.00

   11.00 –سا    30-09   17/ هيميابر  /شعبي جزائري أ 18 / العباسي نقديية معاصرة/ ن

 هيميابر ي/الجزائر دب الشعبياأل 
/18 

 بن قيراط أدب مغاربي معاصر/
/20 

 /النص المسرحي الجزائري
 19/ حالسي

   12.30 –سا    11.00 

 حالسي /الجزائري نص مسرحي 9/ غلوج /   الخطاب النثري ت  
/4 

   14.00 –سا    12.30

 


