
 لسانٌات تطبٌقٌة -توقٌت السنة األولى ماستر

 2020-2019السداسً الثانً 

 التوقٌت األٌام الفوج األول الفوج الثانً لثالثالفوج ا الفوج الرابع

  1 / هادف/تقنٌة الكتابة 
 

 مخبر /إعالم آلً/  زنداوي 

حد
أل
ا

 

 سا  9.30  -سا  08.00

 سا 11.00 –سا  30-09 "20/ مدرج" هادف األستاذ الدكتور بوزٌد ساسً/ العلمٌـــــــــة ابةـــــــــــلكتاوة البحث ــــــــــــتقنٌ

 سا 12.30 –سا  11.00  2 /ثماٌنٌة/ فقه اللغة المقارن مخبر /إعالم آلً/  زنداوي 

 سا 14.00 –سا  12.30 1/  ثماٌنٌة/ فقه اللغة المقارن   13 /جالٌلٌة /تعلٌمٌة النصوص

 سا 15.30 -سا 14.00  مخبر /إعالم آلً/ بن سدٌرة  2 / بلعز  /تعلٌمٌة النصوص 

  
 

 
 

 سا 17.00- سا 15.30

 1/عمٌار /  قضاٌا اللسانٌات 17/ هادف/  تقنٌة الكتابة  4/ ةٌحماٌد  التخطٌط اللغوي/

ن
نٌ
إلث

ا
 

 سا  9.30  -سا  08.00

 سا 11.00 –سا  30-09 5/ طواهري / عربٌة التخصص 2/ بلعز  /تعلٌمٌة النصوص  4/ هادف/ تقنٌة الكتابة 1عمٌار //  قضاٌا اللسانٌات

 سا 12.30 –سا  11.00    

 سا 14.00 –سا  12.30 "20" مدرج       /    زـــــــبلعور الطاهر ـــــــ/  الدكت   وصــــــــــــــــــــة النصـــــــــــــــــــــتعلٌمٌ

 سا 15.30 -سا 14.00 "20إبراهٌم  براهمً  /      مدرج"  ورــــــالدكت /      ــصــــــــــــــــــــة التخصــــــــــــــــــعربٌــــ

  
   

 سا 17.00 -سا 15.30

 1 ة/ٌحماٌد  التخطٌط اللغوي/ 2/ عمٌار/ قضاٌا اللسانٌات 5/  / بركانً الطرائق تحلٌل 19 /بسعودي/ عامة صوتٌات

اء
الث

لث
ا

 

 سا  9.30  -سا  08.00

 سا 11.00 –سا  30-09 6عمٌار/  /تعلٌمٌة النصوص 15التخطٌط اللغوي / حماٌدٌة /  5/ بن دحمان/  عامة صوتٌات 2/ / بركانً الطرائق تحلٌل

 سا 12.30 –سا  11.00 " 19/  مدرج " دحمان بن/ أ. جمال  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــامــــــوتٌـــــــــــص

  
 

 سا 14.00 –سا  12.30 

 سا 15.30 -سا 14.00    

  
 

 سا 17.00 -سا 15.30 

 "20مدرج "     عمٌار // الدكتور العٌاشً  اتــــــــــــانٌــــــــــــــــــا اللســــــــــــــاٌـــــــــقض

اء
بع

ألر
ا

 

 سا  9.30  -سا  08.00

 سا 11.00 –سا  30-09 5/ ركانًب/  الطرائق تحلٌل 9/ براهمً / اجتماعٌة سانٌاتل 4/ عمٌار/ قضاٌا اللسانٌات 6 /ثماٌنٌة/ فقه اللغة المقارن

 سا 12.30 –سا  11.00 5 / دحمان/  بن عامة ٌاتصوت 1/ حفظ هللا/ عربٌة التخصص 4 / ثماٌنٌة/ فقه اللغة المقارن 6 / براهمً/لسانٌات اجتماعٌة

 سا 14.00 –سا  12.30  9/ دحمانبن  /عامة صوتٌات  

 سا 15.30 -سا 14.00   4/  ةٌحماٌد التخطٌط اللغوي/ 

 سا 17.00 -سا 15.30    

 // سلطانً تقنٌة الكتابة 1 / بركانً/ الطرائق تحلٌل 3 براهمً// لسانٌات اجتماعٌة 5 // حفظ هللاعربٌة التخصص

س
مٌ

خ
ال

 

 سا  9.30  -سا  08.00

 سا 11.00 –سا  30-09 20مدرج        /ولٌد بركانً  الدكتور /  الطرائــــــــــــــــــــــــق ــــــــلــــــــــــتحلٌــــــ

 سا 12.30 –سا  11.00 2/ براهمً /لسانٌات اجتماعٌة  3/ حفظ هللا/ عربٌة التخصص مخبر /إعالم آلً/ بن سدٌرة 

 سا 14.00 –سا  12.30     



 أدب جزائري -السنة األولى ماستر توقٌت

 2020-2019السداسً الثانً 
 التوقٌت األٌام 1ف 2ف 3ف 4ف

 20العلمٌــــــــــة / أ.د/ فرٌدة زرقٌن / مدرج  ابةـــــــلكتاوث ــــــــــة البحـــــــــتقنٌ

حد
أل
ا

 

 سا  9.30  -سا  08.00

/  نثر جزائري بالفرنسٌة
 15/ العباسً

 سا 11.00 –سا  30-09 13خشة / /دب تفاعلًأ 3/ زرقٌن /  البحث قنٌةت 14/ قٌدوم/ حدٌث شعر جزائري

  14 /خشة  /دب تفاعلًأ
 /بالفرنسٌة زائريج نثر

 3/ العباسً
 سا 12.30 –سا  11.00 13/ قٌدوم/ حدٌث شعر جزائري

 سا 14.00 –سا  12.30    15أدب الرحلة/ عثامنٌة/ 

 سا 15.30 -سا 14.00 20درج  م الدكتورة أحالم عثامنٌة / / الرحلــــــــــــــــة    أدب

 
 

 سا 17.00 -سا 15.30  

 13/ معلم/ األدبً االجتماع علم 2أدب الرحلة/ عثامنٌة/  3تقنٌة البحث/ زرقٌن/ 
 / العباسً/بالفرنسٌة زائرج نثر

14 

ن
نٌ
إلث

ا
 

 سا  9.30  -سا  08.00

 15معلم/  علم االجتماع األدبً /
نثر جزائري بالفرنسٌة/ 

 14العباسً/
 سا 11.00 –سا  30-09 3/ زرقٌن/ تقنٌة البحث  18 / موات/ الرواٌة الجزائرٌة

 سا 12.30 –سا  11.00 20مدرج /  قٌدوم الدكتور مٌلود / ـــــثدٌحــــــــــــــري ــــــــــزائــــــــر جـــــــــــــشع

 سا 14.00 –سا  12.30  / مخبرإعالم آلً/ بن سدٌرة  3/سوسً / تفاعلً أدب 

 سا 15.30 -سا 14.00    

 سا 17.00 -سا 15.30    

 13/ معلماألدبً/علم االجتماع  14 / عثامنٌة / الرحلةأدب  3/ زرقٌن /  البحث قنٌةت 4البوٌطٌقا / مومنً /

اء
الث

لث
ا

 

 سا  9.30  -سا  08.00

 سا 11.00 –سا  30-09 13/عثامنٌة  / الرحلةدب أ 19مدرج/سوسً /تفاعلً أدب 3البوٌطٌقا / مومنً / 4معلم / / الرواٌة الجزائرٌة

 سا 12.30 –سا  11.00 20 مدرج/  موات نادٌة الدكتورة/  الجزائــــــــــــرٌة الرواٌـــــــــــة

 سا 14.00 –سا  12.30    

 سا 15.30 -سا 14.00    

 سا 17.00 -سا 15.30     

 13 / موات/ الرواٌة الجزائرٌة  2 / معلم/ الرواٌة الجزائرٌة 6حدٌث/ قٌدوم/ شعر جزائري

اء
بع

ألر
ا

 

 سا  9.30  -سا  08.00

 3 /قٌدوم حدٌث/شعر جزائري  2 / معلم/ علم االجتماع األدبً  / مخبرإعالم آلً/ بن سدٌرة 
سعدونً/ / حدٌث جزائرينثر 

10 
 سا 11.00 –سا  09-30

 سا 12.30 –سا  11.00 20/ مدرج    سعدونًالدكتور العاٌش / ــــــــــث  دٌحـــــري ـــــــزائـــر جــــــــنث

 سا 14.00 –سا  12.30    

 سا 15.30 -سا 14.00 13 البوٌطٌقا / مومنً/ 1/سعدونً/ حدٌثجزائري  نثر  / مخبرإعالم آلً/ بن سدٌرة  

 
 

 سا 17.00 -سا 15.30  

 20/   مدرج   / الدكتور سعٌد مومنً البـــــــوٌطٌــــــقـــــــــا

س
مٌ

خ
ال

 

 سا  9.30  -سا  08.00

 
/ سعدونً/حدٌث جزائري نثر 

13 
 سا 11.00 –سا  30-09 مخبرإعالم آلً/ زنداوي/  4البوٌطٌقا / مومنً/ 

 سا 12.30 –سا  11.00    4 سعدونً/ /جزائري حدٌث ثرن

 
 

 
 سا 14.00 –سا  12.30 

 


