
 لغوية الدراسات شعبة ال -توقيت السنة الثانية

 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج  الساعت يوم

ت
سب

ال
 

 20مدرج زيتون/ د. زليخة / محاضرة/  ثــــي الحديــــــــــالنقد األدب 00.00-00.00

 20مدرج  /مخالفةأ. عبد الحليم محاضرة / / ثـــــالحديي ــــــــــاألدبالنص  00.00-10.00

 6/النقد األدبي الحديث/زيتون 5/ل. روابحيتأصول اننحو/  02/مالنص األدبي الحديث/مخالفة 02/مالنص األدبي الحديث/مخالفة 10.00-11.00

 6/روابحيتل. أصول اننحو/  5/النقد األدبي الحديث/عفيف 20يذخم إنى األدب انًقارٌ/يكفة/و 20يذخم إنى األدب انًقارٌ/يكفة/و 11.00-12.00

12.00-13.00     

 6/جاللةعلم الداللة/  5/اللسانيات العامة/ بوعمامة 4/النقد األدبي الحديث/عفيف 1/نعيجةلغة أجنبية/  13.00-14.00

 6/اللسانيات العامة/ بوعمامة 5/جاللةعلم الداللة/  4/نعيجةلغة أجنبية/   3/النقد األدبي الحديث/عفيف 14.00-15.00

15.00-16.00     

حذ
أل
ا

 

 20مدرج  بوعمامة/ عبذ الغاًيد.  ة / محاضرة /ـــــات العامــــــــاللساني 00.00-00.00

 20مدرج شيٌوى/ د. هحوذ الطاهر  رف/ هحاضرة/ــــــــن الصـــــعل 00.00-10.00

 6/النص األدبي الحديث/مخالفة 5عهى انصرف/ شينوٌ/ 02م/ اللسانيات العامة/ بوعمامة 02/ ماللسانيات العامة/ بوعمامة 10.00-11.00

األسهوبية وتحهيم انخطاب/بويراٌ/  11.00-12.00

 20و
األسهوبية وتحهيم انخطاب/ بويراٌ/ 

 20و
 6عهى انصرف/شينوٌ/ 5/النص األدبي الحديث/مخالفة

12.00-13.00     

 6/يراد  لغة أجنبية/ 5/شاوي/المناهج النقدية المعاصرة 4/قريني أصول اننحو/ 3/جاللةعلم الداللة/  13.00-14.00

 6/شاوي/المناهج النقدية المعاصرة 5/يراد  لغة أجنبية/ 4/جاللةعلم الداللة/   3/قريني أصول اننحو/ 14.00-15.00

15.00-16.00     

ي
ٌي

إلث
ا

 

 20مدرج  بعداش/ د. عمار / محاضرة / المناهج النقدية المعاصرة 00.00-00.00

 20يذخم إنى األدب انًقارٌ/يكفة/ و 20يذخم إنى األدب انًقارٌ/يكفة/ و 1عهى انصرف/شينوٌ/ 6/بعداش/المناهج النقدية المعاصرة 00.00-10.00

األسهوبية وتحهيم  6/بعداش/المناهج النقدية المعاصرة 1عهى انصرف/شينوٌ/ 10.00-11.00

 20انخطاب/بويراٌ/و
 20انخطاب/بويراٌ/ و األسهوبية وتحهيم

 20مدرج  بويراى/ د. وردة  األسلوبيت وتحليل الخطاب/ هحاضرة/ 11.00-12.00

12.00-13.00     

 20مدرج حالسي/  د. وردة  هذخل إلى األدب الوقارى/ هحاضرة/ 13.00-14.00

14.00-15.00     

15.00-16.00     
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