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 حىقٍج السىت األولى ماسخر/ لساوٍاث حطبٍقٍت

 9الفىج 8الفىج 7الفىج 6الفىج 5الفىج 4الفىج 3الفىج 2الفىج 1الفىج  الساعت
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 18عمٍار/ مدرج أ.د/ العٍاشً قضاٌا اللساوٍاث/محاضرة/  08.00-09.00

 قضايا اللساًياث/ 09.00-10.00

 18معويار/

 قضايا اللساًياث/

 18معويار/

علن الوصطلح/ 

 10طىاهري/

حقٌياث الكخابت 

 13العلويت/هىهٌي/

 فٌياث القراءة/

 14حوايديت/ 

صىحياث ولهجاث 

 15/بي دحواى/

بٌاء الوٌاهج/ 

 2بركاًي/

 حعليويت الٌصىص/

 17العايش/

/ والحاسىبالعربيت 

 9جاليبيت/

10.00-11.00 
حقٌياث الكخابت 

 13العلويت/هىهٌي/

علن الوصطلح/ 

 9طىاهري/

 قضايا اللساًياث/

 10عويار/

 فٌياث القراءة/

 17حوايديت/ 

 ولهجاث/ صىحياث

 14بي دحواى/

/ والحاسىبالعربيت 

 15جاليبيت/

حعليويت 

الٌصىص/العايش/
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بٌاء الوٌاهج/ 

18مبركاًي/  

بٌاء الوٌاهج/ 

18مبركاًي/  

 18طىاهري/ مدرج/ د. صالح  محاضرة/ / علم المصطلح 11.00-12.00

12.00-13.00          

لغت أجٌبيت/ زروال  13.00-14.00
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 /والحاسىبالعربيت 

 9ثوايٌيت/

فٌياث القراءة/ 

 10لحور/

 حعليويت الٌصىص/

 13جاليليت/

لغت أجٌبيت/ فراقت 

/14  
   

 حعليويت الٌصىص/

 17العايش/

14.00-15.00 
 

لغت أجٌبيت/ زروال 
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لغت أجٌبيت/ فراقت 
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 /والحاسىبالعربيت 

 13ثوايٌيت/
 

 حعليويت الٌصىص/

 15جاليليت/

فٌياث القراءة/ 

 2لحور/
  

حد
أل

ا
 

 18/ مدرج  بركاوً د. ولٍد  / محاضرة / بىاء المىاهج 08.00-09.00

09.00-10.00 
 حعليويت الٌصىص/

 9بلعس/

صىحياث ولهجاث 

 10/بي دحواى/

بٌاء الوٌاهج/ 

 13بركاًي/

 قضايا اللساًياث/

 18معويار/

 قضايا اللساًياث/

 18م/عويار

علن الوصطلح/ 

 15طىاهري/

حقٌياث الكخابت 

 2العلويت/هىهٌي/

لغت أجٌبيت/ 

16فراقت/  

حقٌياث الكخابت 

العلويت/ ساسي 

 17هادف/

10.00-11.00 
 /والحاسىبالعربيت 

 9ثوايٌيت/

 حعليويت الٌصىص/

 10بلعس/

صىحياث ولهجاث 

 13/بي دحواى/

 بٌاء الوٌاهج/

 18بركاًي/م

بٌاء الوٌاهج/ 

 18بركاًي/م

حقٌياث الكخابت 

 15العلويت/هىهٌي/
 

حقٌياث الكخابت 

العلويت/ ساسي 

 16هادف/

لغت أجٌبيت/ فراقت 

/17  

 18بلعس/ مدرج د. الطاهر  / حعلٍمٍت الىصىص 11.00-12.00

12.00-13.00          

لساًياث ًفسيت/ش.  13.00-14.00

 9حوايدة/

 القراءة/فٌياث 

 10حوايديت/ 

 حعليويت الٌصىص/

 13جاليليت/

لغت أجٌبيت/ زروال 

/14  

/ والحاسىبالعربيت 

 14جاليبيت/

فٌياث القراءة/ 

 15لحور/

علن الوصطلح/ 

 2/درغىم

لساًياث ًفسيت/ 

 18براهوي/م

لساًياث ًفسيت/ 

 18براهوي/م

فٌياث القراءة/  14.00-15.00

 18حوايديت/ م

لساًياث ًفسيت/ش. 

 10حوايدة/

/ والحاسىبالعربيت 

 13جاليبيت/

علن الوصطلح/ 

 14/درغىم

 حعليويت الٌصىص/

 14جاليليت/

لغت أجٌبيت/ زروال 

/15  

لساًياث ًفسيت/ 

 2براهوي/

فٌياث القراءة/ 

 17لحور/

فٌياث القراءة/ 

18حوايديت/م  

ي
ٌي
الث

ا
 

 18ساسً هادف/ مدرج  أ.د/ بىزٌد  محاضرة / حقىٍاث الكخابت العلمٍت/ 08.00-09.00

09.00-10.00 
صىحياث ولهجاث 

 9/بي دحواى/

حقٌياث الكخابت 

 10العلويت/هىهٌي/

لساًياث ًفسيت/ 

 18براهوي/م

لساًياث ًفسيت/ 

 18براهوي/م

حقٌياث الكخابت 

العلويت/ ساسي 

14هادف/  

بٌاء الوٌاهج/ 

13بركاًي/  

العربيت 

والحاسىب/ 

 2جاليبيت/

قضايا 

اللساًياث/عويار/م

19 

قضايا 

اللساًياث/عويار/م

19 

بٌاء الوٌاهج/  10.00-11.00

 19بركاًي/م

بٌاء الوٌاهج/ 

 19بركاًي/م

حقٌياث الكخابت 

 10العلويت/هىهٌي/
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 13/بي دحواى/

لساًياث ًفسيت/ 

 14براهوي/

 قضايا اللساًياث/

 18عويار/

 قضايا اللساًياث/

 18معويار/

/ والحاسىبالعربيت 

 جاليبيت/15

 صىحياث ولهجاث/

 16بىديار/

 18به دحمان/ مدرج/  أ. جمال  الصىحٍاث واللهجاث العربٍت/ محاضرة/ 11.00-12.00

12.00-13.00          

 علن الوصطلح/ 13.00-14.00

 18مبىعواهت/ 
    

لساًياث ًفسيت/ 

 10ش. حوايدة/

ت  لغت أجٌبيت/ فراق
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 صىحياث ولهجاث/

 14بىديار/

 علن الوصطلح/

 18مبىعواهت/ 

14.00-15.00 
    

 علن الوصطلح/

 18مبىعواهت/ 
 

 صىحياث ولهجاث/

 2بىديار/

 علن الوصطلح/

 18مبىعواهت/ 
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