
    واألدب العربيقسم اللغة                                                                         كلية اآلداب و اللغات                                                             جـامعـة المـديـة      

  02: السداسي                                                                                                                            2023-2022جدول المواقيت للموسم الجامعي  

 

  01:الفوج             الخطاب لسانيات: التخصص   ماستر         01: لسنـة ا

  08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

             السبت

  نظريات لسانية غربية  األحد

 H: مدرج

  حميدي بن يوسف

  نظريات لسانية غربية

 Hالمدرج : ق

 حميدي بن يوسف 

  تقنيات الترجمة   

 D: المدرج

  السراج خالد

  تقنيات الترجمة

  L02: ق

  السراج خالد

  

  النظرية اللسانية العربية  االثنين

 H: ق

 محمد بن حجر 

 

  النظرية اللسانية العربية

 Dالمدرج : ق

 محمد بن حجر

  لسانيات النص

 H: المدرج

 كادي نورة 

  

  لسانيات النص

 H: المدرج

  كادي نورة

    

  لسانيات تداولية  الثالثاء

 Cالمدرج : ق

  بخوش كمال

  

  

  لسانيات تداولية

 H: المدرج

  بخوش كمال

  علم النفس اللغوي 

 H: مدرج

   بن يوسف الصديق

   

  مناهج البحث اللغوي  األربعاء

  H:ق

  أحمد فجر

  مناهج البحث اللغوي

 H: ق

 أحمد فجر

  اللسانيات الحاسوبية

 Hالمدرج : ق 

  القاسمي حسني عواطف

   ت الحاسوبيةاللسانيا

 Hالمدرج : ق

 القاسمي حسني عواطف

 

  

 اعالم ألي  الخميس

 06المخبر  : ق

  

  فلسفة اللغة

 Hالمدرج 

  حسني عواطف  قاسميال

        

  

  



    واألدب العربيقسم اللغة                                                                         كلية اآلداب و اللغات                                                             جـامعـة المـديـة      

  02: السداسي                                                                                                                            2023-2022جدول المواقيت للموسم الجامعي  

 

  

  02:الفوج             الخطاب لسانيات: التخصص   ماستر         01: لسنـة ا

  08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

            السبت 

  نظريات لسانية غربية  األحد

 H: مدرج

  حميدي بن يوسف

  النظرية اللسانية العربية

 B13:ق

 محمد بن حجر

  نظريات لسانية غربية

 A05: ق

 حميدي بن يوسف

  تقنيات الترجمة

 D: المدرج

  السراج خالد

 اعالم ألي

  06المخبر :  ق

  

  النظرية اللسانية العربية  االثنين

 H: ق

 محمد بن حجر 

 

  مناهج البحث اللغوي

 A15: ق

 أحمد فجر

  لسانيات النص  

 H: المدرج

  كادي نورة

  لسانيات النص

 B20 ق

  كادي نورة

  تقنيات الترجمة

  H: ق

  السراج خالد

  لسانيات تداولية    الثالثاء

  B05: ق

  بخوش كمال

  لسانيات تداولية

 H: مدرج

 لبخوش كما

  النفس اللغوي علم 

 H: مدرج

   بن يوسف الصديق

    

  مناهج البحث اللغوي  األربعاء

 Hالمدرج : ق

  أحمد فجر

  اللسانيات الحاسوبية  

 Hالمدرج : ق 

  القاسمي حسني عواطف

   اللسانيات الحاسوبية 

 Hالمدرج : ق

 القاسمي حسني عواطف

  

  فلسفة اللغة     الخميس

 Hالمدرج 

  عواطفحسني  قاسميال

         

  


