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 دبيةاألدراسات شعبة ال -توقيت السنة الثانية

وم
ٌ

 

 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعت

ت
سب

ال
 

 91لسانيات عامة/ قرزيز/ م 91لسانيات عامة/قرزيز/ م 4ناهج النقذٌت الوعاصرة/بي قٍراط/الو 1هذخل إلى األدب الوقارى/شاوي/ 08.00-09.00
 19م الحذٌث/زٌتوى/النقذ األدبً  19مالنقذ األدبً الحذٌث/زٌتوى/ 4هذخل إلى األدب الوقارى/شاوي/ 1الوعاصرة/بي قٍراط/الوناهج النقذٌت  09.00-10.00
 91/ هذرج  أ. راوٌت شاوي ى األدب الوقارى /هحاضرة/هذخل إل 10.00-11.00

 91هذرج  / بي قٍراطأ. حٌاى  الوٌاهج الٌقذٌت الوعاصرة/هحاضرة/ 11.00-12.00

12.00-13.00     
 02م/  األدب الشعبً العام/ ف.براهٍوً 02م/  األدب الشعبً العام/ ف.براهٍوً 91لسانيات عامة/ قرزيز/ م 91م لسانيات عامة/ قرزيز/ 13.00-14.00

 هذخل إلى األدب الوغاربً/هغوولً/ 14.00-15.00
 91م

 هذخل إلى األدب الوغاربً/هغوولً/

 91م
 02م /هراد / لغت أجنبٍت 02م /هراد/ لغت أجنبٍت

15.00-16.00     

حذ
أل
ا

 

 91 هذرج زٌتوى/د. زلٍخت الٌقذ األدبً الحذٌث/هحاضرة/ 08.00-09.00
 91هذرج  طرش/د. علً الٌص األدبً الحذٌث/ هحاضرة/  09.00-10.00
 4الصرف/طواهري/علن  3النص األدبً الحذٌث/طرش/ 19النقذ األدبً الحذٌث/زٌتوى/ م  10.00-11.00

/  ف.براهٍوًاألدب الشعبً العام/  11.00-12.00

 19م

/   ف.براهٍوًاألدب الشعبً العام/ 

 19م
 4األدبً الحذٌث/طرش/ النص 3علن الصرف/طواهري/

12.00-13.00   *  
 11مدرج دبيش/ د. وفاء اللسانيات العامة/ محاضرة /  13.00-14.00
 19م ذخل إلى األدب الوغاربً/هغوولً/ه 19م هذخل إلى األدب الوغاربً/هغوولً/ 02م / نعيجة/ لغت أجنبٍت 02م / نعيجة/ لغت أجنبٍت 14.00-15.00

15.00-16.00     

ي
ٌٍ

إلث
ا

 

 91هذرج طواهري/ د. صالح علن الصرف/هحاضرة/  08.00-09.00
 4هذخل إلى األدب الوقارى/شاوي/ 3النقذٌت الوعاصرة/بي قٍراط/ناهج الو 17علن الصرف/طواهري/ 5النص األدبً الحذٌث/طرش/ 09.00-10.00

 4الوعاصرة/بي قٍراط/الوناهج النقذٌت  3هذخل إلى األدب الوقارى/شاوي/ 17النص األدبً الحذٌث/طرش/ 5علن الصرف/طواهري/ 10.00-11.00

 91قرزٌس/ هذرج أ. أًٍس األسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/  11.00-12.00
12.00-13.00  
   19م األسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/ قرزٌس/ 19م األسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/ قرزٌس/ 13.00-14.00

 19م 1ألسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/ قرزٌس/ا 19م األسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/ قرزٌس/   14.00-15.00

15.00-16.00     
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وم
ٌ

 

 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعت

ت
سب

ال
 

 91لسانيات عامة/ قرزيز/ م 91لسانيات عامة/قرزيز/ م 4الوناهج النقذٌت الوعاصرة/بي قٍراط/ 1هذخل إلى األدب الوقارى/شاوي/ 08.00-09.00
 19الحذٌث/زٌتوى/ مالنقذ األدبً  19النقذ األدبً الحذٌث/زٌتوى/م 4هذخل إلى األدب الوقارى/شاوي/ 1الوناهج النقذٌت الوعاصرة/بي قٍراط/ 09.00-10.00
 91/ هذرج  أ. راوٌت شاوي هذخل إلى األدب الوقارى /هحاضرة/ 10.00-11.00

 91/ هذرج  بي قٍراطأ. حٌاى  الوٌاهج الٌقذٌت الوعاصرة/هحاضرة/ 11.00-12.00

12.00-13.00     
 02ماألدب الشعبً العام/ ف.براهٍوً /  02ماألدب الشعبً العام/ ف.براهٍوً /  91لسانيات عامة/ قرزيز/ م 91لسانيات عامة/ قرزيز/ م 13.00-14.00

 هذخل إلى األدب الوغاربً/هغوولً/ 14.00-15.00
 91م

هذخل إلى األدب الوغاربً/هغوولً/ 

 91م
 02م / هراد /لغت أجنبٍت 02م / هراد/لغت أجنبٍت

15.00-16.00     

حذ
أل
ا

 

 91زٌتوى/ هذرج د. زلٍخت الحذٌث/هحاضرة/الٌقذ األدبً  08.00-09.00

 91طرش/ هذرج د. علً الٌص األدبً الحذٌث/ هحاضرة/  09.00-10.00
 4علن الصرف/طواهري/ 3النص األدبً الحذٌث/طرش/ 19النقذ األدبً الحذٌث/زٌتوى/ م  10.00-11.00

/  ف.براهٍوًاألدب الشعبً العام/  11.00-12.00

 19م

/   ف.براهٍوًاألدب الشعبً العام/ 

 19م
 4األدبً الحذٌث/طرش/ النص 3علن الصرف/طواهري/

12.00-13.00   *  

 11دبيش/ مدرج د. وفاء اللسانيات العامة/ محاضرة /  13.00-14.00
 19م هذخل إلى األدب الوغاربً/هغوولً/ 19م هذخل إلى األدب الوغاربً/هغوولً/ 02م / نعيجة/ لغت أجنبٍت 02م / نعيجة/ لغت أجنبٍت 14.00-15.00

15.00-16.00     

ي
ٌٍ

إلث
ا

 

 91طواهري/ هذرج د. صالح علن الصرف/هحاضرة/  08.00-09.00
 4هذخل إلى األدب الوقارى/شاوي/ 3الوناهج النقذٌت الوعاصرة/بي قٍراط/ 17علن الصرف/طواهري/ 5النص األدبً الحذٌث/طرش/ 09.00-10.00

 4الوناهج النقذٌت الوعاصرة/بي قٍراط/ 3هذخل إلى األدب الوقارى/شاوي/ 17النص األدبً الحذٌث/طرش/ 5علن الصرف/طواهري/ 10.00-11.00

 91قرزٌس/ هذرج أ. أًٍس األسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/  11.00-12.00
12.00-13.00  
   19م األسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/ قرزٌس/ 19م األسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/ قرزٌس/ 13.00-14.00

 19م 1األسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/ قرزٌس/ 19م األسلوبٍت وتحلٍل الخطاب/ قرزٌس/   14.00-15.00

15.00-16.00     
 


