
 

 2021-2020انسذاسي انثاوي /           حوقيج انسىت األونى ماسخر/ نساوياث حطبيقيت

 9انفوج 8انفوج 7انفوج 6انفوج 5انفوج 4انفوج 3انفوج 2انفوج 1انفوج  انساعت
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 18قضايا انهساوياث/محاضرة/ أ.د/ انعياشي عميار/ مذرج  00.00-00.00

00.00-10.00 
 اللساويات/قضايا 

 1عميار/

 لساويات اجحماعية/

 13/ براهمي

عربية الحخصص/ 

 3طواهري/

جقىيات الكحابة 

 4/هادفالعلمية/

عربية 

حفظ الحخصص/

 5/ هللا

صوجيات عامة /به 

 6دحمان/

الحخطيظ اللغوي/ 

 2/جاليلية

 جعليمية الىصوص/

 14/بلعز

 /فقه اللغة المقارن 

 15ثمايىية /

الكحابة جقىيات  10.00-11.00

 1/ هادفالعلمية/

عربية الحخصص/ 

 13طواهري/

 قضايا اللساويات/

 3عميار/

 الحخطيظ اللغوي/

 4/ جاليلية

به  صوجيات عامة/

 5دحمان/

فقه اللغة المقارن 

 6ثمايىية/

 جعليمية الىصوص/

 2/ بلعز

عربية الحخصص/ 

 14/حفظ هللا

لساويات اجحماعية/ 

 15/ براهمي

الحخصص/ عربية  11.00-12.00

 1طواهري /

 فقه اللغة المقارن

 13ثمايىية/

صوجيات عامة /به 

 3دحمان/

 جعليمية الىصوص/

 4/ بلعز

جحليل الطرائق/ 

 5/إ.العايش

جقىيات الكحابة 

 6/هادفالعلمية/

إعالم آلي/      / 

 قاعة االوحروث

جقىيات الكحابة 

 14/دبيشالعلمية/ 

عربية الحخصص/ 

 15/ حفظ هللا

12.00-13.00          

 18/ مذرج/إبراهيم براهمي/ محاضرة/ د.  عربيــــــــت انخخصــــص 13.00-14.00

14.00-15.00 
  

      جعليمية الىصوص/

 3/إ.العايش

عربية الحخصص/ 

 4/قاشي
 

الحخطيظ اللغوي/ 

 6/ جاللة

عربية الحخصص/ 

 2/ حفظ هللا

إعالم آلي/      / 

 قاعة االوحروث

جقىيات الكحابة 

 15/ دبيشالعلمية/

15.00-16.00 
     

عربية الحخصص/ 

 6/حفظ هللا

جقىيات الكحابة 

 2/دبيشالعلمية/

الحخطيظ اللغوي/ 

 14/ جاللة

جحليل الطرائق/ 

15/إ.العايش  

حذ
أل

ا
 

اء
بع

ر
أل

/ ا
 

 18/ محاضرة / د. ونيذ  بركاوي / مذرج  ححهيــــــــــــــم انطــــــــــرائـــــــــــق 00.00-00.00

 فقه اللغة المقارن 00.00-10.00

 1ثمايىية/

إعالم آلي/      / 

 قاعة االوحروث

جحليل الطرائق/ 

 3بركاوي/

صوجيات عامة /به 

 4دحمان/

 الحخطيظ اللغوي/

 5/ جاليلية

لساويات اجحماعية/ 

 6/س.حمايذية

 جحليل الطرائق/
 2/بوديار

 صوجيات عامة/

 14/هادف

إعالم آلي/      / 

 قاعة االوحروث

صوجيات عامة /به  10.00-11.00

 1دحمان/

 صوجيات عامة/

 13/هادف

إعالم آلي/      / 

 قاعة االوحروث

جحليل الطرائق/ 

 4بركاوي/

فقه اللغة المقارن 

 5ثمايىية/

إعالم آلي/      / 

 قاعة االوحروث

لساويات اجحماعية/ 

 2/س.حمايذية

 الطرائق/جحليل 
 14/بوديار

الحخطيظ اللغوي/ 

15/ جاليلية  

 18وص / د. انطاهر بهعس/ مذرج ــــــــــت انىصـــــــــحعهيمي 11.00-12.00

12.00-13.00          

الحخطيظ اللغوي/  13.00-14.00

 1/ بوديار

جقىيات الكحابة 

/ف.براهيميالعلمية/

13 

فقه اللغة المقارن 

 3ثمايىية/

آلي/      / إعالم 

 قاعة االوحروث

 جعليمية الىصوص/

 5/ بلعز
  

لساويات اجحماعية/ 

 14/ س.حمايذية
 

إعالم آلي/      /  14.00-15.00

 قاعة االوحروث

 جعليمية الىصوص/

 13/ بلعز
  

إعالم آلي/      / 

 قاعة االوحروث
    

15.00-16.00          

ه
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 18انكخابت انعهميت/ محاضرة / أ.د/ بوزيذ  ساسي هادف/ مذرج حقىياث  00.00-00.00

لساويات اجحماعية  00.00-10.00

 1/غريب /

 الحخطيظ اللغوي/

 13/ جاللة

لساويات اجحماعية/ 

 3براهمي/

 قضايا اللساويات/

 4/ح. روابحية

جقىيات الكحابة 

5العلمية/ هادف/  

جحليل الطرائق/ 

6بركاوي/  

فقه اللغة المقارن 

 2ثمايىية/

 قضايا اللساويات/

 14عميار/

 جعليمية الىصوص/

 15/ بلعز

 جعليمية الىصوص/ 10.00-11.00

 1بلعز/

جحليل الطرائق/ 

 13بركاوي/

جقىيات الكحابة 

 3/هادفالعلمية/

 فقه اللغة المقارن

 4ثمايىية/

لساويات اجحماعية/ 

 5براهمي/

 قضايا اللساويات/

 6/ح. روابحية

 قضايا اللساويات/

 2عميار/

/ فقه اللغة المقارن

 14ثمايىية/

صوجيات عامة /به 

 15دحمان/

جحليل الطرائق/  11.00-12.00

 1بركاوي/

 قضايا اللساويات/

 13/غريب

الحخطيظ اللغوي/ 

 3/ جاللة

/ اجحماعيةلساويات 

 4براهمي/

 قضايا اللساويات/

 5ح. روابحية/

 جعليمية الىصوص/

 6/ بلعز

به  صوجيات عامة/

 2/دحمان
 

 قضايا اللساويات/

 15عميار/

12.00-13.00          

 18/ محاضرة/ أ. جمال  به دحمان/ مذرج/ انعامــــــــت  اث ـــــــانصوحي 13.00-14.00

14.00-15.00          

15.00-16.00          
 


