جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي
األيام
التوقيت

جدول التوزيع الزمني

السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)
الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

23:42 -20:42

النظريات الداللية

النظريات الداللية

األحد

اللسانيات الحاسوبية

اإلثنين

مصادر اللغة العربية

مصادر اللغة العربية

د.هنية عريف قا44

د.بلخير شنين قا44
تقنيات البحث ومناهجه
د.عبد الناصر مشري مد 44
األربعاء

المعجمية العربية
د.مليكة بن عطالله قا44

الخميس

المستوى :الثانية ماستر لسانيات عربية مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر 0202
الحصة الخامسة

اللسانيات الحاسوبية

الثالثاء

السنة الجامعية 0202-0202 :

أخالقيات المهنة

د.كلثوم مدقن قا 31

د.هنية عريف قا44

د.بلخير شنين قا44
تقنيات البحث ومناهجه
د.عبد الناصر مشري مد 44
المعجمية العربية
د.مليكة بن عطالله قا44
أخالقيات المهنة

د.كلثوم مدقن قا 31

د.كمال علوش قا 44

األسلوبيات

د.كمال علوش قا44
األسلوبيات

د.عبد القادر البار قا44

د.عبد القادر البار قا44

البالغة العربية

البالغة العربية

د .حسين زعطوط قا44

د .حسين زعطوط قا44

اللسانيات االجتماعية
أ.د.بقادر قا44
أسرار العربية

د.عنيشل قا44

اللسانيات االجتماعية
أ.د.بقادر قا44
أسرار العربية

د.عنيشل قا44

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

التوقيت

األيام

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)
الحصة األولى

20:22 -20:22

األحد

اللسانيات الوظيفية

اإلثنين

اللسانيات الحاسوبية

الثالثاء

د.عبد القادر بقادر قا 31

الحصة الثانية

22:22 -20:22

الحصة الثالثة

22:02 – 22:02

الحصة الرابعة

20:32 -22:32

اللسانيات الوظيفية

د.عبد القادر البار قا31

د.عبد القادر البار قا31

اللسانيات الحاسوبية

علم النفس البيداغوجي

علم النفس البيداغوجي

د.عبد القادر بقادر قا 31

د.هنية عريف قا31
أخالقيات الباحث

أخالقيات الباحث

د.مباركة خمقاني قا31

لسانيات النص

د.مباركة خمقاني قا31

د.كلثوم مدقن قا 31

األربعاء

اللسانيات التوليدية

د..حسين دحو قا 31

د..حسين دحو قا 31

الخميس

أخالقيات المهنة

أخالقيات المهنة

د.كلثوم مدقن قا 31

المستوى :الثانية ماستر لسانيات تطبيقية مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر 0202

لسانيات النص

د.هنية عريف قا31

د.كلثوم مدقن قا 31

السنة الجامعية 0202-0202 :

اللسانيات التوليدية

د.كلثوم مدقن قا 31

تعليمية النحو العربي

أ.د.حسين زعطوط قا31
منهجية البحث

د.عبد الناصر مشري قا 31

تعليمية النحو العربي

أ.د.حسين زعطوط قا31

منهجية البحث

د.عبد الناصر مشري قا
31

الحصة الخامسة

23:42 -20:42

جدول نهائي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

السنة الجامعية 0202-0202 :

جدول التوزيع الزمني للطلبة
السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

التوقيت

األيام

الحصة األولى

الحصة الثانية

20:22 -20:22

األحد

األدب الجزائري ق

اإلثنين

علم الجمال

22:22 -20:22
األدب الجزائري ق

د.عبد الرحمن عبان قا43
أ.

د.أحمد بقار قا 43

الثالثاء

األدب المقارن

األربعاء

الميثولوجيا واألساطير

أ.د علي حمودين قا 43
د.سي كبير أحمد التجاني

المستوى :الثانية ماستر أدب قديم

د.عبد الرحمن عبان قا43
أ.

علم الجمال

د.أحمد بقار قا 43
األدب المقارن

أ.د علي حمودين قا 43
الميثولوجيا واألساطير

د.سي كبير أحمد التجاني قا43

الحصة الثالثة

22:02 – 22:02
شعر
العروض وموسيقى ال ّ

أ.د أبو بكر حسيني قا 43
منهج النقد الصوفي

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر 0202
الحصة الرابعة

20:32 -22:32
شعر
العروض وموسيقى ال ّ

أ.د أبو بكر حسيني قا 43

منهج النقد الصوفي

أ.د أحمد حاجي قا 43

أ.د أحمد حاجي قا 43

علم النفس التربوي

علم النفس التربوي

د.مباركة خمقاني قا 43

د.مباركة خمقاني قا 43

األجناس األدبية

األجناس األدبية

د.سي كبير أحمد التجاني قا43

د.سي كبير أحمد التجاني قا43

قا43
الخميس

أخالقيات المهنة

د.كلثوم مدقن قا 31

أخالقيات المهنة

د.كلثوم مدقن قا 31

تقنيات البحث

أ.د أحمد بلخضر قا43

تقنيات البحث

أ.د أحمد بلخضر قا43

الحصة الخامسة

23:42 -20:42

جدول نهائي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

جدول التوزيع الزمني للطلبة
السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

التوقيت

األيام

الحصة األولى

الحصة الثانية

السنة الجامعية 0202-0202 :
المستوى :الثانية ماستر أدب حديث و معاصر
الحصة الثالثة

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر 0202

الحصة الرابعة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

األحد

األدب الجزائري ح وم

األدب الجزائري ح وم

السرديات العربية

السرديات العربية

د.أحالم معمري قا 30

د.أحالم معمري قا 30

د.أحالم معمري قا 30

د.أحالم معمري قا 30

اإلثنين

األدب المغاربي ح وم

األدب المغاربي ح وم

المصطلح النقدي

المصطلح النقدي

الثالثاء

أ.د عبد الحميد هيمة قا 30

أ.د عبد الحميد هيمة قا 30

أ.د عبد الحميد هيمة قا30

أ.د عبد الحميد هيمة قا30

منهجية كتابة المقال

مناهج النقد النسقي

نص أدبي حديث ومعاصر

نص أدبي حديث ومعاصر

د.أحالم بن الشيخ قا30

أ.د عمار حالسة قا 30

أ.د عمار حالسة 30

أ.د عمار حالسة 30

األربعاء

المعجمية

د.مليكة بن عطالله قا44

المعجمية

د.مليكة بن عطالله قا44

آداب أجنبية

آداب أجنبية

الخميس

أخالقيات المهنة

أخالقيات المهنة

د.كلثوم مدقن قا 31

د.كلثوم مدقن قا 31

أ.إبراهيم إيدير قا30

أ.إبراهيم إيدير قا30

الحصة الخامسة

23:42 -20:42

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي
األيام
التوقيت
األحد

اإلثنين

الثالثاء

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السداسي الخامس (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

الخميس

المستوى :الثالثة أدب الفوج األول

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر 0202

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

23:42 -20:42

قضايا النص الشعري ق

قضايا النص الشعري ق

مدرج 122

مدرج 122

أ.د هاجر مدقن

األدب العربي واالستشراق

أ.د هاجر مدقن

قضايا النص الشعري ق

أد هاجر مدقن قا 122

األدب العربي واالستشراق

األدب الصوفي

األدب الصوفي

لغة أجنبية متخصصة

أ.نوال قرين مدرج 122

أ.نوال قرين مدرج 122

د.فائزة زيتوني م122

د.فائزة زيتوني م122

أ.بادر سمية مد 122

أدب الطفل

أدب الطفل

قضايا النص الشعري ح

قضايا النص الشعري ح

قضايا النص الشعري ح

أد .العيد جلولي م
122

األربعاء

السنة الجامعية 0202-0202 :

اآلداب العالمية

د.نجالء نجاحي 122

أد .العيد جلولي م
122

اآلداب العالمية

د.نجالء نجاحي 122

السرديات العربية ح

السرديات العربية ح

د.حمزة قريرة م122

د.حمزة قريرة م122

د.فائزة خمقاني مدرج 122ب

د.فائزة خمقاني مدرج 122ب

منهجية البحث األدبي

منهجية البحث األدبي

122ب

122ب

د.أحالم بن الشيخ

د.أحالم بن الشيخ

جماليات السرد ع ق
جماليات السرد ع ق

د.فائزة زيتوني م 312

د.فائزة زيتوني م 312

د.فائزة خمقاني مدرج
122ب

السرديات العربية ح

د.حمزة قريرة تط 122
جماليات السرد ع ق
د.فائزة زيتوني 122

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

التوقيت

األيام
األحد

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السداسي الخامس (برنامج المحاضرات والتطبيقات)
الحصة األولى

الثالثاء

الخميس

الحصة الثالثة

20:22 -20:22
قضايا النص الشعري ق

قضايا النص الشعري ق

أ.د هاجر مدقن

أ.د هاجر مدقن

أد هاجر مدقن قا 122

األدب العربي واالستشراق

األدب الصوفي

أدب الطفل

األدب العربي واالستشراق

أ.نوال قرين مدرج 122
أدب الطفل

أد .العيد جلولي م
122

األربعاء

المستوى :الثالثة أدب الفوج الثاني

22:22 -20:22

مدرج 122

اإلثنين

الحصة الثانية

السنة الجامعية 0202-0202 :

اآلداب العالمية

د.نجالء نجاحي 122
السرديات العربية ح

د.حمزة قريرة م122

مدرج 122

أ.نوال قرين مدرج 122

أد .العيد جلولي م
122

اآلداب العالمية

د.نجالء نجاحي 122
السرديات العربية ح

د.حمزة قريرة م122

22:02 – 22:02

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر 0202

الحصة الرابعة

20:32 -22:32

الحصة الخامسة

23:42 -20:42

قضايا النص الشعري ق

األدب الصوفي

لغة أجنبية متخصصة

د.فائزة زيتوني م122

د.فائزة زيتوني م122

أ.بادر سمية مد 122

قضايا النص الشعري ح

قضايا النص الشعري ح

قضايا النص الشعري ح

د.فائزة خمقاني مدرج 122ب

د.فائزة خمقاني مدرج 122ب

منهجية البحث األدبي

منهجية البحث األدبي

122ب

122ب

د.أحالم بن الشيخ

جماليات السرد ع ق

د.فائزة زيتوني م 312

د.أحالم بن الشيخ

جماليات السرد ع ق

د.فائزة زيتوني م 312

د.فائزة خمقاني مدرج
122ب

السرديات العربية ح

د.حمزة قريرة تط 122
جماليات السرد ع ق

د.فائزة زيتوني 122

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

السداسي الخامس (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

0202
التوقيت

األيام
األحد

الحصة األولى

20:22 -20:22

22:22 -20:22

قضايا النص الشعري ق

قضايا النص الشعري ق

أ.د هاجر مدقن
مدرج 122

اإلثنين

الثالثاء

األدب العربي واالستشراق

أ.نوال قرين مدرج 122
أدب الطفل

أد .العيد جلولي م
122

األربعاء

الخميس

الحصة الثانية

اآلداب العالمية

د.نجالء نجاحي 122
السرديات العربية ح

د.حمزة قريرة م122

السنة الجامعية 0202-0202 :

المستوى :الثالثة أدب الفوج الثالث
الحصة الثالثة

22:02 – 22:02
قضايا النص الشعري ق

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر

الحصة الرابعة

20:32 -22:32

أ.د هاجر مدقن

أد هاجر مدقن قا 122

األدب العربي واالستشراق

األدب الصوفي

األدب الصوفي

أدب الطفل

أ.نوال قرين مدرج 122

أد .العيد جلولي م
122

اآلداب العالمية

د.نجالء نجاحي 122
السرديات العربية ح

د.حمزة قريرة م122

23:42 -20:42

لغة أجنبية متخصصة
أ.بادر سمية مد 122

مدرج 122

الحصة الخامسة

السرديات العربية ح

د.فائزة زيتوني م122

د.فائزة زيتوني م122

د.حمزة قريرة تط 31

قضايا النص الشعري ح

قضايا النص الشعري ح

قضايا النص الشعري ح

د.فائزة خمقاني مدرج 122ب
منهجية البحث األدبي

د.أحالم بن الشيخ
122ب محاضرة

جماليات السرد ع ق

د.فائزة زيتوني م 312

د.فائزة خمقاني مدرج 122ب

د.فائزة خمقاني مدرج
122

منهجية البحث األدبي
د.أحالم بن الشيخ

122ب تطبيق

جماليات السرد ع ق

د.فائزة زيتوني م 312

جماليات السرد ع ق

د.فائزة زيتوني م 122

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

التوقيت

األيام
األحد

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السداسي الخامس (برنامج المحاضرات والتطبيقات)
الحصة األولى

20:22 -20:22

22:22 -20:22

قضايا النص الشعري ق

قضايا النص الشعري ق

أ.د هاجر مدقن
مدرج 122

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة الثانية

األدب العربي واالستشراق

أ.نوال قرين مدرج 122
أدب الطفل

قضايا النص الشعري ق

األدب العربي واالستشراق

األدب الصوفي

أدب الطفل

أ.نوال قرين مدرج 122

اآلداب العالمية

د.نجالء نجاحي 122
السرديات العربية ح

د.حمزة قريرة م122

الحصة الخامسة

23:42 -20:42

لغة أجنبية متخصصة

األدب الصوفي

مدرج 122

122

د.حمزة قريرة م122

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

أ.د هاجر مدقن

122

السرديات العربية ح

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

أد هاجر مدقن قا 122

أد .العيد جلولي م

د.نجالء نجاحي 122

المستوى :الثالثة أدب الفوج الرابع

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر 0202

أ.بادر سمية مد 122

أد .العيد جلولي م

اآلداب العالمية

السنة الجامعية 0202-0202 :

السرديات العربية ح

د.فائزة زيتوني م122

د.فائزة زيتوني م122

د.حمزة قريرة تط 31

قضايا النص الشعري ح

قضايا النص الشعري ح

قضايا النص الشعري ح

د.فائزة خمقاني مدرج 122ب

د.فائزة خمقاني مدرج 122ب

د.فائزة خمقاني مدرج
122

منهجية البحث األدبي

منهجية البحث األدبي

122ب

122ب

د.أحالم بن الشيخ

جماليات السرد ع ق
د.فائزة زيتوني م 312

د.أحالم بن الشيخ

جماليات السرد ع ق

د.فائزة زيتوني م 312

جماليات السرد ع ق

د.فائزة زيتوني م 122

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

السداسي الخامس (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

0202
التوقيت

األيام
األحد

الحصة األولى

20:22 -20:22

الحصة الثانية

22:22 -20:22

السنة الجامعية 0202-0202 :

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية الفوج األول
الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

تطبيقات لغوية

التعليميات التطبيقية

التعليميات التطبيقية

أ.بن السايح 312

د.حنان عواريب

د.حنان عواريب

محاضرة

محاضرة

تعليمية اللغة

تعليمية اللغة

تطبيق

اإلثنين

اإلعجاز اللغوي

الثالثاء

منهجية البحث اللغوي

د.عبد الله وايني م312

د.عنيشل م312

محاضرة
األربعاء

312

اإلعجاز اللغوي

د.عبد الله وايني م312
منهجية البحث اللغوي د
د.عنيشل م312
محاضرة

علم النفس اللغوي

د.مباركة خمقاني م312

أ.سعاد بضياف

محاضرة

م 312

منهجية البحث اللغوي
د.عنيشل م312

تطبيق

علم النفس اللغوي

د.مباركة خمقاني

م312

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر

م312

أ.سعاد بضياف

محاضرة

الخميس

علم األسلوب

علم األسلوب

23:42 -20:42
التعليميات التطبيقية
م312

سعاد بضياف

تطبيق

م 312

علم األسلوب

تعليمية اللغة

د.بن السايح م 312
تطبيق

ترجمة المصطلحات

أ.د كمال علوش

أ.يدر آمال

تطبيق

تطبيق

312

312

البرمجة اللغوية د.حنان

البرمجة اللغوية د.حنان عواريب

م312

محاضرة

عواريب

محاضرة
األدب المقارن

الحصة الخامسة

األدب المقارن

م312

جدول نهائي
أ.د أحمد بلخضر م312

أ.د أحمد بلخضر م312

د .علي محددي 122ب

د .علي محددي 122ب

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

السداسي الخامس (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

السنة الجامعية 0202-0202 :

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية الفوج الثاني

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر

0202
التوقيت

األيام
األحد

الحصة األولى

20:22 -20:22

الحصة الثانية

22:22 -20:22

تطبيقات لغوية

أ.بن السايح 312

اإلثنين

الثالثاء

منهجية البحث اللغوي

د.عبد القادر بقار م312

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

التعليميات التطبيقية

التعليميات التطبيقية

312

م312

د.حنان عواريب

تطبيق

اإلعجاز اللغوي

الحصة الثالثة

اإلعجاز اللغوي

د.عبد القادر بقار م312

د.عنيشل م312

محاضرة
األربعاء

د.عنيشل م312
محاضرة

علم النفس اللغوي
د.مباركة خمقاني م312

د.حنان عواريب

محاضرة

محاضرة

تعليمية اللغة

تعليمية اللغة

أ.سعاد بضياف

م 312

محاضرة
منهجية البحث اللغوي

الحصة الرابعة

منهجية البحث اللغوي
د.عنيشل م312

تطبيق
علم النفس اللغوي
د.مباركة خمقاني

م312

أ.سعاد بضياف

الحصة الخامسة

23:42 -20:42
التعليميات التطبيقية
م312

سعاد بضياف

تطبيق
م 312

تعليمية اللغة

د.بن السايح م 312

محاضرة

تطبيق

علم األسلوب

ترجمة المصطلحات

أ.د كمال علوش

أ.يدر آمال

312

312

البرمجة اللغوية د.حنان

البرمجة اللغوية د.حنان عواريب

عواريب

م312

تطبيق

م312

تطبيق

محاضرة

جدول نهائي
محاضرة

الخميس

علم األسلوب

علم األسلوب

أ.د أحمد بلخضر م312

أ.د أحمد بلخضر م312

األدب المقارن

د .علي محددي 122ب

األدب المقارن

د .علي محددي 122ب

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السداسي الخامس (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

السنة الجامعية 0202-0202 :

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية الفوج الثالث

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر

0202
التوقيت

األيام

الحصة األولى

20:22 -20:22

األحد

الحصة الثانية

22:22 -20:22
تطبيقات لغوية

أ.بن السايح 312

تطبيق
اإلثنين

اإلعجاز اللغوي

الثالثاء

منهجية البحث اللغويد منهجية البحث اللغوي د.كمال

د.عبد القادر بقار م312

اإلعجاز اللغوي

د.عبد القادر بقار م312

الحصة الثالثة

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

23:42 -20:42

التعليميات التطبيقية

التعليميات التطبيقية

علم األسلوب

312

م312

31

د.حنان عواريب

د.عنيشل م312

د.حنان عواريب

أ.د كمال علوش

محاضرة

محاضرة

تطبيق

تعليمية اللغة

تعليمية اللغة

ترجمة المصطلحات

أ.سعاد بضياف

م 312

محاضرة

د.عنيشل م312

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

أ.سعاد بضياف

م 312

محاضرة

منهجية البحث اللغوي

التعليميات التطبيقية

د.عنيشل م312

سعاد بضياف

أ.يدر آمال
44

تطبيق

جدول نهائي
محاضرة
األربعاء

محاضرة

تعليمية اللغة

د.بن السايح م 312
تطبيق

علم النفس اللغوي

د.مباركة خمقاني م312

قا  31تطبيق

تطبيق
علم النفس اللغوي

د.مباركة خمقاني

م312

البرمجة اللغوية د.حنان

البرمجة اللغوية د.حنان عواريب

م312

محاضرة

عواريب

م312

محاضرة
الخميس

علم األسلوب

أ.د أحمد بلخضر م312

علم األسلوب

أ.د أحمد بلخضر م312

األدب المقارن

د .علي محددي 122ب

األدب المقارن

د .علي محددي 122ب

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

السنة الجامعية 0202-0202 :

جدول التوزيع الزمني للطلبة
السداسي الخامس (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

التوقيت

األيام

الحصة األولى

20:22 -20:22

األحد

الحصة الثانية

22:22 -20:22
تطبيقات لغوية

أ.بن السايح 312

تطبيق
اإلثنين

اإلعجاز اللغوي

د.عبد القادر بقار م312

اإلعجاز اللغوي

د.عبد القادر بقار م312

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية الفوج الرابع
الحصة الثالثة

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  21ديسمبر 0202

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

23:42 -20:42

التعليميات التطبيقية

التعليميات التطبيقية

علم األسلوب

312

م312

31

د.حنان عواريب

د.حنان عواريب

أ.د كمال علوش

محاضرة

محاضرة

تطبيق

تعليمية اللغة

تعليمية اللغة

ترجمة المصطلحات

أ.سعاد بضياف

محاضرة

م 312

أ.سعاد بضياف

محاضرة

م 312

أ.يدر آمال
44

تطبيق

جدول نهائي
الثالثاء

منهجية البحث اللغويد منهجية البحث اللغوي د.كمال
د.عنيشل م312

محاضرة
تعليمية اللغة

األربعاء

د.بن السايح م 312
تطبيق

الخميس

علم األسلوب

أ.د أحمد بلخضر م312

د.عنيشل م312
محاضرة

علم النفس اللغوي
د.مباركة خمقاني م312

علم األسلوب

أ.د أحمد بلخضر م312

منهجية البحث اللغوي
د.عنيشل م312

تطبيق
علم النفس اللغوي
د.مباركة خمقاني

م312

األدب المقارن

د .علي محددي 122ب

التعليميات التطبيقية
سعاد بضياف
قا  31تطبيق
البرمجة اللغوية د.حنان

البرمجة اللغوية د.حنان عواريب

عواريب

م312

م312

محاضرة
األدب المقارن

د .علي محددي 122ب

محاضرة

