
 تطبيقية لسانيات /توقيت السنة  الثّانية  ماستر
 5الفىج 4الفىج 3الفىج 2الفىج الفىج األول الخىقيج اليوم

ت
سب

ال
 

 19/ الوذرج  عبذ الغٌي خشتالذكخىر  / هحاضرة / القيـــــــــاث الوهٌــــــــتــــــــأخ 00.00-00.00

 19/ الوذرج  حذة روابحيتالذكخىرة  / هحاضرة /اللضــــاًيـــــــاث الخطبيقيــــتقضـــــــايــــا  00.00-00.00
حفع  /الخصحيح اللغىي 00.00-00.00

 13/هللا

 قضايا اللضاًياث الخطبيقيت/

 14/حذة روابحيت

صاصي  /القياس واالشخقاق

 15/هادف

بي / صٌاعت الوعاجن

 16/دحواى

/ ًظرياث لضاًيت هعاصرة

 11/بىيراى

 صاصي /القياس واالشخقاق 00.00-00.00

 13/هادف
حفع  /الخصحيح اللغىي

 14/هللا

/ ًظرياث لضاًيت هعاصرة

 15/بىيراى

 قضايا اللضاًياث الخطبيقيت/

 16/حذة روابحيت

بي / صٌاعت الوعاجن

 11/دحواى

00.00-00.00      
 /ًظرياث لضاًيت هعاصرة 00.00-00.00

 13بىيراى/

 صاصي /القياس واالشخقاق

 14/هادف
حفع  /الخصحيح اللغىي

 15/هللا

/ الطاهر حعليويت الٌصىص

 19/ مبلعز

/ الطاهر حعليويت الٌصىص

 19/مبلعز

 19/ الوذرج  الطاهر بلعز الذكخىر/ هحاضرة/  حعليويـــــــــــــــــــــــــــــت الٌصـــــــــــــــىص 00.00-00.00
00.00-00.00      

حد
أل

ا
 

بي دحواى / صٌاعت الوعاجن 10/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت 00.00-00.00

/13 

لضاًياث وظيفيت/  

 19م/براهوي

لضاًياث وظيفيت/ 

 19م/براهوي
 19/ الوذرج  إبراهين براهوي الذكخىر لضــــــا ًيــــــــــــــــــــــــــاث وظيفيـــــــــــــــــــت / هحاضرة/ 00.00-00.00
 19/ الوذرج  عبذ الباصط ثوايٌيتاألصخار / هحاضرة /  لضــــــــاًيــــــــــــــــــــــــــاث عربيــــــــــــــــــــت 00.00-00.00
 قضايا اللضاًياث الخطبيقيت/ 00.00-00.00

 3/حذة روابحيت

حفع / الخصحيح اللغىي 13/لضاًياث وظيفيت/ براهوي 11// بلعزحعليويت الٌصىص

 15/هللا

 11/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت

00.00-00.00      
 حعليويت الٌحى العربي 00.00-00.00

 9/ل.روابحيت

 /ًظرياث لضاًيت هعاصرة

 11بىيراى/

حفع / الخصحيح اللغىي 14/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت 13// بلعزحعليويت الٌصىص

 11/هللا
/  الٌحى العربيحعليويت  9// بلعزحعليويت الٌصىص 00.00-00.00

 19/مل.روابحيت

/ حعليويت الٌحى العربي

 19/مل.روابحيت

/ ًظرياث لضاًيت هعاصرة

 14/بىيراى

 

00.00-00.00      

ن
ني
الث

ا
 

 19/ الوذرج العياشي عويار الذكخىرهحاضرة /  / ىيــــــــــغـــح اللـــــــــيــــحـــصـــخـــــال 00.00-00.00
 صاصي /القياس واالشخقاق 15/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت 14/لضاًياث وظيفيت/ براهوي 10// قاشيالوعاجنصٌاعت  00.00-00.00

 19/مهادف

 صاصي /القياس واالشخقاق

 19/مهادف
/ حعليويت الٌحى العربي 15// قاشيصٌاعت الوعاجن 14/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت 10/لضاًياث وظيفيت/ براهوي 00.00-00.00

 19/مل.روابحيت

/ حعليويت الٌحى العربي

 19/مل.روابحيت
 19/ الوذرج  روابحيتطيفت لالذكخىرة /  هحاضرة / حعليويـــــــــــــــت الٌحــــــــــــى العربــــــــــي 00.00-00.00
00.00-00.00      
 قضايا اللضاًياث الخطبيقيت/   00.00-00.00

 19/محذة روابحيت

 الخطبيقيت/قضايا اللضاًياث  

 19/ محذة روابحيت
00.00-00.00      
00.00-00.00      

 



 5الفىج 4الفىج 3الفىج 2الفىج الفىج األول الخىقيج اليىم

ء
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 19/ الوذرج  عبذ الغٌي خشتالذكخىر / هحاضرة /  أخالقيـــــــــاث الوهٌــــــــت 00.00-00.00

 19/ الوذرج  حذة روابحيتالذكخىرة / هحاضرة / اللضــــاًيـــــــاث الخطبيقيــــتقضـــــــايــــا  00.00-00.00
حفع  /الخصحيح اللغىي 00.00-00.00

 13/هللا

 قضايا اللضاًياث الخطبيقيت/

 14/حذة روابحيت

صاصي  /القياس واالشخقاق

 15/هادف

بي / صٌاعت الوعاجن

 16/دحواى

/ ًظرياث لضاًيت هعاصرة

 11/بىيراى

 صاصي /القياس واالشخقاق 00.00-00.00

 13/هادف
حفع  /الخصحيح اللغىي

 14/هللا

/ ًظرياث لضاًيت هعاصرة

 15/بىيراى

 قضايا اللضاًياث الخطبيقيت/

 16/حذة روابحيت

بي / صٌاعت الوعاجن

 11/دحواى

00.00-00.00      
 /ًظرياث لضاًيت هعاصرة 00.00-00.00

 13بىيراى/

 صاصي /القياس واالشخقاق

 14/هادف
حفع  /الخصحيح اللغىي

 15/هللا

/ الطاهر حعليويت الٌصىص

 19/ مبلعز

/ الطاهر حعليويت الٌصىص

 19/مبلعز

 19/ الوذرج  الطاهر بلعز الذكخىر/ هحاضرة/  حعليويـــــــــــــــــــــــــــــت الٌصـــــــــــــــىص 00.00-00.00
00.00-00.00      

ء
عا

رب
أل
ا

 

بي / صٌاعت الوعاجن  10/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت 00.00-00.00

 13/دحواى

لضاًياث وظيفيت/ 

 19/مبراهوي

لضاًياث وظيفيت/ 

 19/مبراهوي
 19/ الوذرج  إبراهين براهوي الذكخىر لضــــــا ًيــــــــــــــــــــــــــاث وظيفيـــــــــــــــــــت / هحاضرة/ 00.00-00.00
 19/ الوذرج  عبذ الباصط ثوايٌيتاألصخار / هحاضرة /  لضــــــــاًيــــــــــــــــــــــــــاث عربيــــــــــــــــــــت 00.00-00.00
 قضايا اللضاًياث الخطبيقيت/ 00.00-00.00

 3/حذة روابحيت

حفع / الخصحيح اللغىي 13/لضاًياث وظيفيت/ براهوي 11// بلعزحعليويت الٌصىص

 15/هللا

 11/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت

00.00-00.00      
 حعليويت الٌحى العربي 00.00-00.00

 9/ل.روابحيت

 /ًظرياث لضاًيت هعاصرة

 11بىيراى/

حفع / الخصحيح اللغىي 14/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت 13// بلعزحعليويت الٌصىص

 11/هللا
/  الٌحى العربيحعليويت  9// بلعزحعليويت الٌصىص 00.00-00.00

 19/مل.روابحيت

/ حعليويت الٌحى العربي

 19/مل.روابحيت

/ ًظرياث لضاًيت هعاصرة

 14/بىيراى

 

00.00-00.00      

ش
وي

خ
ال

 

 19/ الوذرج العياشي عويار الذكخىرهحاضرة /  / ىيــــــــــغـــح اللـــــــــيــــحـــصـــخـــــال 00.00-00.00
 صاصي /القياس واالشخقاق 15/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت 14/لضاًياث وظيفيت/ براهوي 10// قاشيالوعاجنصٌاعت  00.00-00.00

 19/مهادف

 صاصي /القياس واالشخقاق

 19/مهادف
/ حعليويت الٌحى العربي 15// قاشيصٌاعت الوعاجن 14/ثوايٌيت /لضاًياث عربيت 10/لضاًياث وظيفيت/ براهوي 00.00-00.00

 19/مل.روابحيت

/ حعليويت الٌحى العربي

 19/مل.روابحيت
 19/ الوذرج  روابحيتطيفت لالذكخىرة /  هحاضرة / حعليويـــــــــــــــت الٌحــــــــــــى العربــــــــــي 00.00-00.00
00.00-00.00      
 قضايا اللضاًياث الخطبيقيت/   00.00-00.00

 19/محذة روابحيت

 الخطبيقيت/قضايا اللضاًياث  

 19/ محذة روابحيت
00.00-00.00      
00.00-00.00      

 


