
 تطبيقية لسانيات /توقيت السنة  الثّانية  ماستر
 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج الفوج األول التوقيت اليوم

ت
سب

ال
 

 19/ الودرج  عبد الغٌي خشتالدكتىر  / هحاضرة / أخالقيـــــــــاث الوهٌــــــــت 00.00-00.00

 19/ الودرج  حدة روابحيتالدكتىرة  / هحاضرة /التطبيقيــــتقضـــــــايــــا اللســــاًيـــــــاث  00.00-00.00
حفع  /التصحيح اللغىي 00.00-00.00

 13/هللا

 قضايا اللساًياث التطبيقيت/

 14/حدة روابحيت

ساسي  /القياس واالشتقاق

 15/هادف

بي / صٌاعت الوعاجن

 16/دحواى

/ ًظرياث لساًيت هعاصرة

 11/بىيراى

 ساسي /واالشتقاقالقياس  00.00-02.00

 13/هادف
حفع  /التصحيح اللغىي

 14/هللا

/ ًظرياث لساًيت هعاصرة

 15/بىيراى

 قضايا اللساًياث التطبيقيت/

 16/حدة روابحيت

بي / صٌاعت الوعاجن

 11/دحواى

02.00-03.00      
 /ًظرياث لساًيت هعاصرة 03.00-04.00

 13بىيراى/

 ساسي /القياس واالشتقاق

 14/هادف
حفع  /اللغىي التصحيح

 15/هللا

/ الطاهر تعليويت الٌصىص

 19/ مبلعز

/ الطاهر تعليويت الٌصىص

 19/مبلعز

 19/ الودرج  الطاهر بلعز الدكتىر/ هحاضرة/  تعليويـــــــــــــــــــــــــــــت الٌصـــــــــــــــىص 04.00-05.00
05.00-06.00      

حد
أل

ا
 

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

 13/دحواى

لساًياث وظيفيت/ 

 19م/براهوي

لساًياث وظيفيت/ 

 19م/براهوي
 19/ الودرج  إبراهين براهوي الدكتىر لســــــا ًيــــــــــــــــــــــــــاث وظيفيـــــــــــــــــــت / هحاضرة/ 00.00-00.00
 19/ الودرج  عبد الباسط ثوايٌيتاألستاذ / هحاضرة /  لســــــــاًيــــــــــــــــــــــــــاث عربيــــــــــــــــــــت 00.00-00.00
 قضايا اللساًياث التطبيقيت/ 00.00-02.00

 3/حدة روابحيت

حفع / التصحيح اللغىي 13/لساًياث وظيفيت/ براهوي 11// بلعزتعليويت الٌصىص

 11/هللا

 11/ثوايٌيت /لساًياث عربيت

02.00-03.00      
 تعليويت الٌحى العربي 03.00-04.00

 9/ل.روابحيت

 /ًظرياث لساًيت هعاصرة

 11بىيراى/

حفع / التصحيح اللغىي 14/ثوايٌيت /لساًياث عربيت 13// بلعزتعليويت الٌصىص

 11/هللا
/  العربيتعليويت الٌحى  9// بلعزتعليويت الٌصىص 04.00-05.00

 19/مل.روابحيت

/ تعليويت الٌحى العربي

 19/مل.روابحيت

/ ًظرياث لساًيت هعاصرة

 11/بىيراى

 

05.00-06.00      

ن
ني
الث

ا
 

 19/ الودرج العياشي عويار الدكتىرهحاضرة /  / ىيــــــــــغـــح اللـــــــــيــــحـــصـــتـــــال 00.00-00.00
 ساسي /القياس واالشتقاق 11/ثوايٌيت /لساًياث عربيت 11/لساًياث وظيفيت/ براهوي 10/قاشي /صٌاعت الوعاجن 00.00-00.00

 19/مهادف

 ساسي /القياس واالشتقاق

 19/مهادف
/ تعليويت الٌحى العربي 11// قاشيصٌاعت الوعاجن 11/ثوايٌيت /لساًياث عربيت 10/لساًياث وظيفيت/ براهوي 00.00-00.00

 19/مل.روابحيت

/ تعليويت الٌحى العربي

 19/مل.روابحيت
 19/ الودرج  روابحيتطيفت لالدكتىرة /  هحاضرة / تعليويـــــــــــــــت الٌحــــــــــــى العربــــــــــي 00.00-02.00
02.00-03.00      
 قضايا اللساًياث التطبيقيت/   03.00-04.00

 19/محدة روابحيت

 التطبيقيت/قضايا اللساًياث  

 19/ محدة روابحيت
04.00-05.00      
05.00-06.00      

 



 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج الفوج األول التوقيت اليوم

اء
الث

الث
 

 19/ الودرج  عبد الغٌي خشتالدكتىر / هحاضرة /  أخالقيـــــــــاث الوهٌــــــــت 00.00-00.00

 19/ الودرج  حدة روابحيتالدكتىرة / هحاضرة / اللســــاًيـــــــاث التطبيقيــــتقضـــــــايــــا  00.00-00.00
حفع  /التصحيح اللغىي 00.00-00.00

 13/هللا

 قضايا اللساًياث التطبيقيت/

 14/حدة روابحيت

ساسي  /القياس واالشتقاق

 15/هادف

بي / صٌاعت الوعاجن

 16/دحواى

/ ًظرياث لساًيت هعاصرة

 11/بىيراى

 ساسي /القياس واالشتقاق 00.00-02.00

 13/هادف
حفع  /التصحيح اللغىي

 14/هللا

/ ًظرياث لساًيت هعاصرة

 15/بىيراى

 قضايا اللساًياث التطبيقيت/

 16/حدة روابحيت

بي / صٌاعت الوعاجن

 11/دحواى

02.00-03.00      
 /ًظرياث لساًيت هعاصرة 03.00-04.00

 13بىيراى/

 ساسي /القياس واالشتقاق

 14/هادف
حفع  /التصحيح اللغىي

 15/هللا

/ الطاهر تعليويت الٌصىص

 19/ مبلعز

/ الطاهر تعليويت الٌصىص

 19/مبلعز

 19/ الودرج  الطاهر بلعز الدكتىر/ هحاضرة/  تعليويـــــــــــــــــــــــــــــت الٌصـــــــــــــــىص 04.00-05.00
05.00-06.00      

اء
بع

ر
أل

ا
 

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

 13/دحواى

لساًياث وظيفيت/ 

 19/مبراهوي

لساًياث وظيفيت/ 

 19/مبراهوي
 19/ الودرج  إبراهين براهوي الدكتىر لســــــا ًيــــــــــــــــــــــــــاث وظيفيـــــــــــــــــــت / هحاضرة/ 00.00-00.00
 19/ الودرج  عبد الباسط ثوايٌيتاألستاذ / هحاضرة /  لســــــــاًيــــــــــــــــــــــــــاث عربيــــــــــــــــــــت 00.00-00.00
 قضايا اللساًياث التطبيقيت/ 00.00-02.00

 3/حدة روابحيت

حفع / التصحيح اللغىي 13/لساًياث وظيفيت/ براهوي 11// بلعزتعليويت الٌصىص

 11/هللا

 11/ثوايٌيت /لساًياث عربيت

02.00-03.00      
 تعليويت الٌحى العربي 03.00-04.00

 9/ل.روابحيت

 /ًظرياث لساًيت هعاصرة

 11بىيراى/

حفع / التصحيح اللغىي 14/ثوايٌيت /لساًياث عربيت 13// بلعزتعليويت الٌصىص

 11/هللا
/  الٌحى العربيتعليويت  9// بلعزتعليويت الٌصىص 04.00-05.00

 19/مل.روابحيت

/ تعليويت الٌحى العربي

 19/مل.روابحيت

/ ًظرياث لساًيت هعاصرة

 11/بىيراى

 

05.00-06.00      

س
مي

خ
ال

 

 19/ الودرج العياشي عويار الدكتىرهحاضرة /  / ىيــــــــــغـــح اللـــــــــيــــحـــصـــتـــــال 00.00-00.00
 ساسي /القياس واالشتقاق 11/ثوايٌيت /لساًياث عربيت 11/لساًياث وظيفيت/ براهوي 10// قاشيالوعاجنصٌاعت  00.00-00.00

 19/مهادف

 ساسي /القياس واالشتقاق

 19/مهادف
/ تعليويت الٌحى العربي 11// قاشيصٌاعت الوعاجن 11/ثوايٌيت /لساًياث عربيت 10/لساًياث وظيفيت/ براهوي 00.00-00.00

 19/مل.روابحيت

/ تعليويت الٌحى العربي

 19/مل.روابحيت
 19/ الودرج  روابحيتطيفت لالدكتىرة /  هحاضرة / تعليويـــــــــــــــت الٌحــــــــــــى العربــــــــــي 00.00-02.00
02.00-03.00      
 قضايا اللساًياث التطبيقيت/   03.00-04.00

 19/محدة روابحيت

 التطبيقيت/قضايا اللساًياث  

 19/ محدة روابحيت
04.00-05.00      
05.00-06.00      

 


