
 2020/2021السنة الجامعية:       الثالثة ليسانس / تخصص: لسانيات عامة نةالس  توقيت 

 6الفوج 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعة موي

ت
سب
ال

 

 19حمايدية / مدرج أسماء  .د/  / محاضرة علم الداللة 00.00-00.00

 19أهقيلي / مدرج  نبيل .د / / محاضرة لغويية البحث المنهج 00.00-10.00

منهجية البحث اللغوي/  10.00-11.00
 19مأهقيلي/ 

لغوي/ ية البحث المنهج
 19م أهقيلي/

 17 دبيش/ نظرية النظم/ 16 / علم الداللة/ حمايدية
 لسانيات عربية/ 

 18م ل. روابحية/
لسانيات عربية/ ل. 

 18م روابحية/

11.00-12.00 
 16 دبيش/ نظرية النظم/

 لسانيات عربية/ 
 17 ل. روابحية/

  ترجمة المصطلحات/
 15/ درغوم

//// 
لغوي/ ية البحث المنهج

 19م أهقيلي/
لغوي/ ية البحث المنهج

 19م أهقيلي/

12.00-13.00 
//// //// //// 

  ترجمة المصطلحات/
 16/ درغوم

//// //// 

أدب جزائري/ حالسي/  13.00-14.00
13 

 14معجمية / نعيجة/ 
مدارس نحوية/ قريني/ 

15 
 لسانيات النص/ قاشي/

16 
ترجمة المصطلحات/ 

 19محمالوي/ 
ترجمة المصطلحات/ 

 19م حمالوي/

14.00-15.00 
 13معجمية / نعيجة/ 

حالسي/  أدب جزائري/
14 

لسانيات النص/ قاشي/ 
15 

مدارس نحوية/ قريني/ 
16 

 / غريبمصطلحية / 
 19م

 / غريبمصطلحية / 
 19م

15.00-16.00       

حد
أل
ا

 

 19روابحية / مدرج  دةح .دلسانيات عربية / محاضرة /  00.00-00.00

 19قريني / مدرج نبيلة  .د/  مدارس نحوية / محاضرة 00.00-10.00

لسانيات عربية/ ح.  10.00-11.00
 20 روابحية/

 18دبيش/  نظرية النظم/ 17علم الداللة/ حمايدية/ 
ل. لسانيات عربية/ 

 05 روابحية/
لسانيات النص/ قاشي/ 

16 
مدارس نحوية/ قريني/ 

19 

11.00-12.00 
 18نظرية النظم/دبيش/  19علم الداللة/ حمايدية/ 

لسانيات عربية/ ح. 
 17روابحية/

 16لسانيات النص/ قاشي/ 15مدارس نحوية/ قريني/ 14مصطلحية / جودي / 

12.00-13.00 //// //// //// //// //// //// 

           ترجمة المصطلحات/ 13.00-14.00
 19م / حمالوي

           ترجمة المصطلحات/
 19م / حمالوي

منهجية البحث اللغوي/ 
 18م بركاني/

منهجية البحث اللغوي/ 
 18م بركاني/

 17أدب جزائري/حالسي/ 16معجمية / نعيجة/

 17معجمية / نعيجة/ 16أدب جزائري/حالسي/ 15/م. حالسيعلم الداللة/ 14/  غريبمصطلحية /  19ممصطلحية / جودي /  19ممصطلحية / جودي /  14.00-15.00

15.00-16.00       

ن
ني
الث
ا

 

 19/ مدرج  قاشيصويلح  .د/  لسانيات النص / محاضرة 00.00-00.00

00.00-10.00 
 17جزائري/حالسي/أدب  16معجمية / نعيجة/ 15مدارس نحوية/ قريني/ 14لسانيات النص/ قاشي/

 م. حالسيعلم الداللة/
/18 

 19نظرية النظم/دبيش/

10.00-11.00 
 18دبيش/ نظرية النظم/ 17معجمية / نعيجة/ 16أدب جزائري/حالسي/ 15لسانيات النص/ قاشي/ 14مدارس نحوية/ قريني/

 م. حالسيعلم الداللة/
/19 

 19مدرج /  نعيجةالطاهر  .د/  معجمية / محاضرة 11.00-12.00

12.00-13.00 //// //// //// //// //// //// 

 91عبد الرحمن جودي / مدرج  .مصطلحيت / محاضرة / د 13.00-14.00

14.00-15.00       



 6الفوج 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعة يوم

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 19حمايدية / مدرج أسماء  .دعلم الداللة / محاضرة /  00.00-00.00

 19أهقيلي / مدرج  نبيل .د منهجية البحث اللغوي / محاضرة / 00.00-10.00

منهجية البحث اللغوي/  10.00-11.00
 19مأهقيلي/ 

منهجية البحث اللغوي/ 
 19م أهقيلي/

 17 نظرية النظم/ دبيش/ 16/  علم الداللة/ حمايدية
 لسانيات عربية/ 

 18مل. روابحية/ 
لسانيات عربية/ ل. 

 18م روابحية/

11.00-12.00 
 16 دبيش/ نظرية النظم/

 لسانيات عربية/ 
 17ل. روابحية/ 

  ترجمة المصطلحات/
 15/ درغوم

//// 
منهجية البحث اللغوي/ 

 19أهقيلي/ م
منهجية البحث اللغوي/ 

 19مأهقيلي/ 

12.00-13.00 
//// //// //// 

  ترجمة المصطلحات/
 16/ درغوم

//// //// 

أدب جزائري/ حالسي/  13.00-14.00
13 

 14معجمية / نعيجة/ 
مدارس نحوية/ قريني/ 

15 
 لسانيات النص/ قاشي/

16 
ترجمة المصطلحات/ 

 19محمالوي/ 
ترجمة المصطلحات/ 

 19م حمالوي/

14.00-15.00 
 13معجمية / نعيجة/ 

حالسي/  أدب جزائري/
14 

لسانيات النص/ قاشي/ 
15 

مدارس نحوية/ قريني/ 
16 

 / غريبمصطلحية / 
 19م

 / غريبمصطلحية / 
 19م

15.00-16.00       

أل
ا

اء
بع
ر

 

 19روابحية / مدرج  دةح .دلسانيات عربية / محاضرة /  00.00-00.00

 19قريني / مدرج نبيلة  .د/  مدارس نحوية / محاضرة 00.00-10.00

لسانيات عربية/ ح.  10.00-11.00
 20 روابحية/

 18دبيش/  نظرية النظم/ 17علم الداللة/ حمايدية/ 
لسانيات عربية/ ل. 

 05 روابحية/
لسانيات النص/ قاشي/ 

16 
مدارس نحوية/ قريني/ 

19 

11.00-12.00 
 18نظرية النظم/دبيش/  19علم الداللة/ حمايدية/ 

لسانيات عربية/ ح. 
 17روابحية/

 16لسانيات النص/ قاشي/ 15مدارس نحوية/ قريني/ 14مصطلحية / جودي / 

12.00-13.00 //// //// //// //// //// //// 

           ترجمة المصطلحات/ 13.00-14.00
 19م / حمالوي

           ترجمة المصطلحات/
 19م / حمالوي

منهجية البحث اللغوي/ 
 18م بركاني/

منهجية البحث اللغوي/ 
 18م بركاني/

 17جزائري/حالسي/أدب  16معجمية / نعيجة/

 17معجمية / نعيجة/ 16أدب جزائري/حالسي/ 15/م. حالسيعلم الداللة/ 14/  غريبمصطلحية /  19ممصطلحية / جودي /  19ممصطلحية / جودي /  14.00-15.00

15.00-16.00       

ال
س
مي
خ

 

 19/ مدرج  قاشيصويلح  .د/  لسانيات النص / محاضرة 00.00-00.00

00.00-10.00 
 17أدب جزائري/حالسي/ 16معجمية / نعيجة/ 15مدارس نحوية/ قريني/ 14لسانيات النص/ قاشي/

 م. حالسيعلم الداللة/
/18 

 19نظرية النظم/دبيش/

10.00-11.00 
 18دبيش/ نظرية النظم/ 17معجمية / نعيجة/ 16أدب جزائري/حالسي/ 15لسانيات النص/ قاشي/ 14مدارس نحوية/ قريني/

 م. حالسيالداللة/علم 
/19 

 19/ مدرج  نعيجةالطاهر  .د/  معجمية / محاضرة 11.00-12.00

12.00-13.00 //// //// //// //// //// //// 

 91عبد الرحمن جودي / مدرج  .مصطلحيت / محاضرة / د 13.00-14.00

14.00-15.00       
 


