
 

 

 (:2022-2021)دفعة  " " ل. م. د  توقيت الّسنة أولى دكتوراه
 دراسات لغوية   السداسي األول/                     الشعبتان: دراسات أدبية + 

 األسبوع األول 

 

 

 

 يوم التوقيت شعبة الدراسات األدبية شعبة الدراسات اللغوية

 10.10 -8:30 01 عميار/ القاعةالعياشي د.  أ. بيداغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجيـــــــــــــــــــــــــــا/

حد
األ

 

 11.50-10.10 15 / قزوليخة زيتوناألدب الجزائري/ د. قضايا  16 قضايا اللسانيات التطبيقية وفروعها/ د. صالح طواهري/ ق
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــةراحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  12. 10-11.50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13.50 -12.10. 15 دروس في المنهجية/ د. نادية موات / ق

 14. 40-13.50 الحضور بقاعة الدكتوراه
 10.10 -8:30 01 / د. أحالم عثامنية/ ققضايا األدب القديم  02 / القاعةوردة بويران/ د. اللسانيات وتحليل الخطاب

نين
اإلث

 

 11.50-10.10 11فرحي/ المدرج الم واالتصال/ أ. حليمة بلدروس في تكنولوجيا اإلع

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــةراحـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12. 10-11.50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13.50 -12.10. 05 بية/ أ. بن جميل خولة/ قلغة أجن
 14. 40-13.50 الحضور بقاعة الدكتوراه

 10.10 -8:30 الحضور بقاعة الدكتوراه 16 الرحمن/ ق عالمدارس اللسانية وتطبيقاتها على اللغة العربية / د. جودي 

الثاء
الث

 

 11.50-10.10 01 / قش. علي طر / دالعربي الحديثقضايا األدب  الحضور بقاعة الدكتوراه
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــةراحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  12. 10-11.50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13.50 -12.10. 01 لغة أجنبية/ أ. بن جميل خولة/ ق

 14. 40-13.50 الحضور بقاعة الدكتوراه
 10.10 -8:30 الحضور بقاعة الدكتوراه

عاء
ألرب

ا
 

 11.50-10.10 الحضور بقاعة الدكتوراه

ــةراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12. 10-11.50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12.10- 13.50 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 لعايل والبحث العلميوزارة التعليم ا
 قالمة 5491ماي  8جامعة 

 اآلداب و اللغاتكلية
 قسم اللغة و األدب العريب

 



 األسبوع الثاني

 

 مالحظات هامة:

 د الطلبة التوقٌت العادي.التوقٌت مطابق لتوقٌت رمضان، وبعد انقضاء الشهر الكرٌم ٌعتم -1

 واستٌفاء النصاب القانونً.حتى نهاٌة السداسً منتظم األسبوعان ٌتكرران بتتابع  -2

 تارٌخ انتهاء السداسً تحدده اإلدارة الحقا. -3

وجوب التزام الطلبة بالرزنامة كما هً دون تغٌٌر مع التأكٌد على ضرورة الحضور المنتظم  -4

 للحصص وتفادي الغٌابات.

 يوم التوقيت شعبة الدراسات األدبية شعبة الدراسات اللغوية

 10.10 -8:30 01 / القاعةصويلح قاشيبيداغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجيـــــــــــــــــــــــــــا/ د. 

حد
األ

 

 11.50-10.10 14 / قحالسي وردةقضايا األدب الجزائري/ د.  15 د. صالح طواهري/ ققضايا اللسانيات التطبيقية وفروعها/ 
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــةـ  12. 10-11.50 ــــــ

 13.50 -12.10. 14 دروس في المنهجية/ د. شوقي زقادة / ق

 14. 40-13.50 الحضور بقاعة الدكتوراه
 10.10 -8:30 14 / أ.د. عبد العزيز بومهرة/ ققضايا األدب القديم  15 / القاعةأسماء حمايدية/ د. اللسانيات وتحليل الخطاب

نين
اإلث

 

 11.50-10.10 14 جيا اإلعالم واالتصال/ أ. حليمة بلفرحي/ قدروس في تكنولو 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــراحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــةـ  12. 10-11.50 ــ

 13.50 -12.10. 13 لغة أجنبية/ أ. بن جميل خولة/ ق
 14. 40-13.50 الحضور بقاعة الدكتوراه

 10.10 -8:30 الحضور بقاعة الدكتوراه 13 الرحمن/ ق عالمدارس اللسانية وتطبيقاتها على اللغة العربية / د. جودي 

الثاء
الث

 

 11.50-10.10 01/ ق. عبد الغني خشة/ دالعربي الحديثدب قضايا األ الحضور بقاعة الدكتوراه
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــةراحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  12. 10-11.50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13.50 -12.10. 14 لغة أجنبية/ أ. بن جميل خولة/ ق

 14. 40-13.50 الحضور بقاعة الدكتوراه

 10.10 -8:30 الحضور بقاعة الدكتوراه

عاء
ألرب

ا
 

 11.50-10.10 الحضور بقاعة الدكتوراه

ــــــــ ــةراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12. 10-11.50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12.10- 13.50 

 
13.50-40 .14 


