توقٌت السنة األولى ماستر -لسانٌات تطبٌقٌة
السداسً الثانً 2020-2019
التوقٌت

األٌام

 08.00سا  9.30 -سا

الفوج الثالث

إعالم آلً /زنداوي  /مخبر

تقنٌة الكتابة  /هادف1 /

تقنٌــــــــــــة البحث والكتـــــــــــابة العلمٌـــــــــة /األستاذ الدكتور بوزٌد ساسً هادف  /مدرج""20

 30-09سا –  11.00سا

فقه اللغة المقارن /ثماٌنٌة2 /

األحد

 11.00سا –  12.30سا

الفوج األول

الفوج الثانً

الفوج الرابع

 12.30سا –  14.00سا

إعالم آلً /زنداوي /مخبر

فقه اللغة المقارن /ثماٌنٌة 1 /

 14.00سا 15.30 -سا

تعلٌمٌة النصوص /جالٌلٌة13 /
إعالم آلً /بن سدٌرة  /مخبر

تعلٌمٌة النصوص /بلعز 2 /

 15.30سا  17.00-سا
 08.00سا  9.30 -سا

قضاٌا اللسانٌات  /عمٌار 1/

تقنٌة الكتابة  /هادف17 /

 30-09سا –  11.00سا

عربٌة التخصص  /طواهري 5/

تعلٌمٌة النصوص  /بلعز 2/

قضاٌا اللسانٌات  /عمٌار 1/

تقنٌة الكتابة /هادف 4/

اإلثنٌن

 11.00سا –  12.30سا

التخطٌط اللغوي /حماٌدٌة 4/

تعلٌمٌـــــــــــــــــــــة النصــــــــــــــــــــوص  /الدكتـــــــور الطاهر بلعـــــــز

 12.30سا –  14.00سا

عربٌـــــــــــــــــــــــة التخصـــــــــــــــــــــص

 14.00سا 15.30 -سا

/

مدرج ""20

 /الدكتــــــور إبراهٌم براهمً /

مدرج" "20

 15.30سا 17.00 -سا
 08.00سا  9.30 -سا

التخطٌط اللغوي /حماٌدٌة1 /

قضاٌا اللسانٌات /عمٌار2 /

تحلٌل الطرائق  /بركانً 5 /

صوتٌات عامة /بسعودي19 /

 30-09سا –  11.00سا

تعلٌمٌة النصوص /عمٌار6 /

التخطٌط اللغوي  /حماٌدٌة 15 /

صوتٌات عامة  /بن دحمان5 /

تحلٌل الطرائق  /بركانً2 /

صـــــوتٌــــــــــــــات عــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  /أ .جمال بن دحمان  /مدرج "" 19

 11.00سا –  12.30سا
الثالثاء

 12.30سا –  14.00سا
 14.00سا 15.30 -سا
 15.30سا 17.00 -سا

قضـــــــــاٌــــــــــــــا اللســــــــــــــــــانٌــــــــــــات  /الدكتور العٌاشً عمٌار /

 08.00سا  9.30 -سا

مدرج ""20

 11.00سا –  12.30سا

صوتٌات عامة /بن دحمان 5 /

عربٌة التخصص /حفظ هللا1 /

فقه اللغة المقارن /ثماٌنٌة 4 /

لسانٌات اجتماعٌة /براهمً6 /

 12.30سا –  14.00سا

األربعاء

 30-09سا –  11.00سا

تحلٌل الطرائق  /بركانً5 /

لسانٌات اجتماعٌة  /براهمً9 /

قضاٌا اللسانٌات /عمٌار4 /

فقه اللغة المقارن /ثماٌنٌة6 /

صوتٌات عامة /بن دحمان9 /
التخطٌط اللغوي /حماٌدٌة 4 /

 14.00سا 15.30 -سا
 15.30سا 17.00 -سا
 08.00سا  9.30 -سا

 11.00سا –  12.30سا
 12.30سا –  14.00سا

الخمٌس

 30-09سا –  11.00سا

تقنٌة الكتابة  /سلطانً/

تحلٌل الطرائق  /بركانً1 /

لسانٌات اجتماعٌة /براهمً3 /

تحلٌــــــــــــــــــــــــــل الطرائــــــــــــــــــــــــق  /الدكتور ولٌد بركانً /
لسانٌات اجتماعٌة /براهمً2 /

عربٌة التخصص /حفظ هللا3 /

عربٌة التخصص /حفظ هللا5 /

مدرج 20
إعالم آلً /بن سدٌرة  /مخبر

توقٌت السنة األولى ماستر -أدب جزائري
السداسً الثانً 2020-2019
التوقٌت

األٌام

ف2

ف1

ف4

ف3

تقنٌـــــــــة البحــــــــــث والكتـــــــابة العلمٌــــــــــة  /أ.د /فرٌدة زرقٌن  /مدرج 20

 08.00سا  9.30 -سا

 11.00سا –  12.30سا

شعر جزائري حدٌث /قٌدوم13 /

نثر جزائري بالفرنسٌة/
العباسً3 /

األحد

 30-09سا –  11.00سا

أدب تفاعلً /خشة 13/

تقنٌة البحث  /زرقٌن 3 /

نثر جزائري بالفرنسٌة/
العباسً15 /

شعر جزائري حدٌث /قٌدوم14 /

أدب تفاعلً /خشة 14 /
أدب الرحلة /عثامنٌة15 /

 12.30سا –  14.00سا

أدب

 14.00سا 15.30 -سا

الرحلــــــــــــــــة  /الدكتورة أحالم عثامنٌة  /مدرج 20

 15.30سا 17.00 -سا
 08.00سا  9.30 -سا

نثر جزائر بالفرنسٌة /العباسً/
14

علم االجتماع األدبً /معلم13 /

أدب الرحلة /عثامنٌة2 /

تقنٌة البحث /زرقٌن3 /

 30-09سا –  11.00سا

تقنٌة البحث  /زرقٌن3 /

الرواٌة الجزائرٌة  /موات18 /

نثر جزائري بالفرنسٌة/
العباسً14/

علم االجتماع األدبً  /معلم15 /

اإلثنٌن

 11.00سا –  12.30سا

شعـــــــــــــر جــــــــزائــــــــــري حــــــــــــــدٌـــــث  /الدكتور مٌلود قٌدوم  /مدرج 20
إعالم آلً /بن سدٌرة  /مخبر

 12.30سا –  14.00سا

أدب تفاعلً /سوسً 3/

 14.00سا 15.30 -سا
 15.30سا 17.00 -سا
 08.00سا  9.30 -سا

علم االجتماع األدبً/معلم13 /

أدب الرحلة  /عثامنٌة 14 /

تقنٌة البحث  /زرقٌن 3 /

البوٌطٌقا  /مومنً 4/

 30-09سا –  11.00سا

أدب الرحلة  /عثامنٌة 13/

أدب تفاعلً /سوسً/مدرج19

البوٌطٌقا  /مومنً 3/

الرواٌة الجزائرٌة  /معلم 4/

الثالثاء

 11.00سا –  12.30سا

الرواٌـــــــــــة الجزائــــــــــــرٌة  /الدكتورة نادٌة موات  /مدرج 20

 12.30سا –  14.00سا
 14.00سا 15.30 -سا
 15.30سا 17.00 -سا
 08.00سا  9.30 -سا

الرواٌة الجزائرٌة  /موات13 /

 30-09سا –  11.00سا

نثر جزائري حدٌث /سعدونً/
10

 12.30سا –  14.00سا

األربعاء

 11.00سا –  12.30سا

 14.00سا 15.30 -سا

شعر جزائري حدٌث /قٌدوم3 /

الرواٌة الجزائرٌة /معلم 2 /

شعر جزائري حدٌث /قٌدوم6/

علم االجتماع األدبً  /معلم 2 /

إعالم آلً /بن سدٌرة  /مخبر

نثــــــــر جـــزائـــــــري حـــــدٌــــــــــث  /الدكتور العاٌش سعدونً  /مدرج 20

البوٌطٌقا  /مومنً13 /

نثر جزائري حدٌث /سعدونً1/

إعالم آلً /بن سدٌرة  /مخبر

 15.30سا 17.00 -سا
 08.00سا  9.30 -سا

 11.00سا –  12.30سا
 12.30سا –  14.00سا

الخمٌس

 30-09سا –  11.00سا

البـــــــوٌطٌــــــقـــــــــا  /الدكتور سعٌد مومنً  /مدرج 20
إعالم آلً /زنداوي /مخبر

البوٌطٌقا  /مومنً4 /

نثر جزائري حدٌث /سعدونً/
13
نثر جزائري حدٌث /سعدونً4 /

