
 2020 توقيت إنهاء دروس السنة األولى دكتوراه

ن في التدريس بالدكتوراه )سنة أولى(، وكذا ينحيط السادة األساتذة المتدخل
-18ق -17الطلبة أن الحصص المتبقية ستتوزع على القاعات اآلتية: ق

 على نحو ما هو مبين في التوقيت المرفق: 20ق -19ق
 الدراسات األدبيةشعبة  شعبة الدراسات اللغوية

يوم التوقيت
ال

خ  
تاري

صوتيات وعلوم  ال
 اللسان

 أدب قديم أدب جزائري أدب معاصر لسانيات نطبيقية لسانيات عامة

 17القاعة  18القاعة  19القاعة  20القاعة  قاعة الدكتوراه قاعة االجتماعات
علم وظائف األصوات 

 أ/ ساسي هادف
الدرس اللساني بين 

د.  /والحداثةالتراث 
 ح.روابحية

من قضايا القاموس 
 د. قاشي/المدرسي

عريب الشعر ال
د.م/ قيدوم عاصرامل  

 الرواية اجلزائرية
عبد الغين د. 

 خشة

د. /جاهلي دباأل
 ع/ بدراوي

08.00-11.00  

حد
األ

 

04/
10/

20
20

 

ذاء ــــــــــغـــــــــرة الـــــــــتــــــــف  11.00-13.00  

 د.  علم األصوات
براهمي إبراهيم  

اللسانيات العامة/ د. 
 جودي

مسرح عربي /د.  
 حالسي

. زائرياجلشعر ال
 د. ع/طرش.

 13.00-16.00  

علم وظائف األصوات 
 أ/ ساسي هادف

الدرس اللساني بين 
د.  /التراث والحداثة

 ح.روابحية

عريب الشعر ال 
د.م/ قيدوم عاصرامل  

 الرواية اجلزائرية
عبد الغين د. 

 خشة

د. /جاهلي دباأل
 ع/ بدراوي

08.00-11.00  

نين
االث

 05/
10/

20
20

 

ـــــغــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــف 13.00-11.00 ذاءــــــــــــــــــــ  

 د.  علم األصوات
براهمي إبراهيم  

من قضايا القاموس  
د. قاشي/المدرسي  

عربي /د.  مسرح
 حالسي

. زائرياجلشعر ال
 د. ع/طرش.

 13.00-16.00  

قاعة االجتماعات تقنيات البحث/أ. زرقين  08.00-11.00 ال 
ـــــاء

الثـــــ
ــــــــث

 
06/

10/
20

20
ــــــــتـــــــــــــــــف  ـــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 13.00-11.00 ذاء ـــ  

20ق.... البحث الوثائقي.د/ و. بويران مسرح عربي /د.  
 حالسي

 الرواية اجلزائرية
عبد الغين د. 

 خشة

 13.00-16.00  

 التوقيت 

عاء
ألرب

ا
 

07/
10/

20
20

 

علم وظائف األصوات 
 أ/ ساسي هادف

 17...ق

الدرس اللساني بين 
د.  /والحداثةالتراث 

 20..قح.روابحية 

 الرواية اجلزائرية رواية عربية/ معلم 
عبد الغين د. 

 خشة

 08.00-11.00  

13.00-11.00 فـــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــذاء  

 د.  علم األصوات
 إبراهيم

  17ق/براهمي

اللسانيات العامة/ د. 
20ق جودي  

 الرواية اجلزائرية  
عبد الغين د. 

 خشة

 013.00-16.00  

17قة قضايا النحو التوليدي د. ل/روابحي 11.00-08.00   رواية عربية/ معلم    0الخمي  8 / 1 0 / 2 0 2 0 



الـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــذاءفـــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــرة   11.00-13.00  س 

17ق قضايا النحو التوليدي د. ل/روابحية      13.00-16.00  

 

 شعبة الدراسات األدبية شعبة الدراسات اللغوية
يوم التوقيت

ال
خ  

تاري
 ال

 أدب قديم أدب جزائري أدب معاصر نطبيقيةلسانيات  لسانيات عامة صوتيات وعلوم اللسان

17ق... ...بيداغوجيا /د.  العياشي عميار  08.00-11.00  

بت
الس

 

10/
10/

20
20

 

13.00-11.00 فـــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــذاء  

18ق التوليدي د. ل/روابحيةقضايا النحو       13.00-16.00  

17قبيداغوجيا /د.  العياشي عميار......   08.00-09.30  

حد
 األ

11/
10/

20
20

 

17ق....... تقنيات البحث/أ. زرقين/  09.30-11.00  

عريب الشعر ال 
د.م/  عاصرامل

17ق...  قيدوم  

  11.00-12.30  

     12.30-14.00  

 

دكتوراه ثانيةدروس السنة التوقيت إنهاء   

 القاعة  األستاذة المستوى المقياس  التوقيت التاريخ 
 قاعة اإلعالم اآليل  بن سديرةأ.  1س إعالم آيل  09.00-12.00 30/09/2020
 قاعة الدكتوراه أ. ربيعة فراقة 1س اجنليزية 13.00-16.00 30/09/2020
 قاعة اإلعالم اآليل بن سديرةأ.  1س إعالم آيل  10.00-13.00 01/10/2020
 قاعة الدكتوراه أ. ربيعة فراقة 2س اجنليزية 14.00-16.00 01/10/2020
 قاعة الدكتوراه أ. ربيعة فراقة 2س اجنليزية 09.00-11.00 04/10/2020
 قاعة الدكتوراه أ. ربيعة فراقة 2س اجنليزية 14.00-16.00 04/10/2020
 

 نائب رئيس القسم

 موات د. نادية


