
 ( 1028/1029) السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي

 .ساعة لإلدارة 21يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 
 إذا قام بتخريِب أو كتابة على الجدران.يمنع استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب  .يحال الطالب على مجلس التأديب  -

 10و22 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 08 األيام/التوقيت
 لسانيات النص  السبت

 د/ ميهوبي إبراهيم 
 05قا:

      

 
 األحـد

 (02علم الداللة )
 د/ سليمان بن عليأ.

 05قا :

 لسانيات النص 
 د/  إبراهيم ميهوبي

 02قا:

 علم الداللة 
 د/ سليمان بن عليأ.

 المحاضراتقا :

 منهجية البحث اللغوي   
 د/  عيسى عطاشي

 05قا : 

 

 
 االثنين

 منهجية البحث اللغوي
 عامر بن شتوح/د

 ...... قا :

 لسانيات عربية
 أ.د/ طيب دبة 

 05قا :

 لسانيات عربية 
 أ.د/ طيب دبة 

 05قا: 

 المصطلحية  
 د/ توفيق جعمات

 00قا :

 

 
 الثالثـاء

 معجمية ال    
 أ/ نصيرة بن منصور

 00قا :

 معجمية ال
 نصيرة بن منصور/ أ

 05ا :ق

 

 
 األربعاء

 المدارس النحوية 
 د/ عبد القادر بن التواتي

 05قا : 

 نظرية النظم
 د/ أبو بكر بوقرين

 05قا:

 أدب جزائري
 أ.د/ بوداود وذناني

 األساتذةقا : 

    

 
 الخميس

  اللغوية ترجمة المصطلحات
 عيسى كويسيد/ 

 08قا: 

 المصطلحية 
 عماتتوفيق جد/ 

 05قا : 

 المدارس النحوية    
 عماد طاسي/ أ

 02قا :

 

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 واألدب العربيقسم اللغة 

 10الفوج(تخصص: اللسانيات العامةالسنة الثالثة )

 

إقصاء  =ولو بمبرر ) في التطبيق (  غيابات 10غيابات بدون مبرر أو  10

 م1101/1100من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 بطاقة الطالب أمر إجباري  إحضار - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 م1028/1029مكتب البيداغوجيا 



 السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(1028/1029 ) 

 

 10و22 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 08 األيام/التوقيت
 لسانيات النص  السبت

 د/ ميهوبي إبراهيم 
 05قا:

 لسانيات النص 
 د/ ميهوبي إبراهيم 

 05قا:

 منهجية البحث اللغوي
 محمد الفاروق عاجب/د

 05قا :  

    

 
 األحـد

 (02علم الداللة )
 أ.د/ سليمان بن علي

 05قا :

 لسانيات عربية 
 أ.د/ طيب دبة 

 05قا:

 ترجمة المصطلحات اللغوية  
 عيسى كويسي/د

 02قا: 

 منهجية البحث اللغوي 
 د/ عيسى عطاشي

 05قا : 

 

 
 االثنين

 لسانيات عربية 
 أ.د/ طيب دبة 

 05قا :

 علم الداللة 
 أ.د/ سليمان بن علي 

 02قا : 

    

 
 الثالثـاء

 نظرية النظم
 د/ أبو بكر بوقرين 

 02قا:

 المعجمية    
 نصيرة بن منصور/ أ

 05قا : 

 

 
 األربعاء

 النحوية  المدارس
 د/ عبد القادر بن التواتي

 05قا : 

 زائريأدب ج
 أ.د/ بوداود وذناني

 22قا :

 المعجمية 
 نصيرة بن منصور/ أ

 05قا : 

    

 
 الخميس

 المدارس النحوية 
 د/ عبد القادر بن التواتي

 قا :األساتذة

 المصطلحية 
 د/ توفيق جعمات

 05قا : 

 المصطلحية
 د/ توفيق جعمات

 05قا :

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 واألدب العربيقسم اللغة 
 ثانيالفوج ال(تخصص: اللسانيات العامةالسنة الثالثة )

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  10غيابات بدون مبرر أو  10

 م1101/1100من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 بطاقة الطالب أمر إجباري  إحضار - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 م1028/1029مكتب البيداغوجيا 



 ( 1028/1029)السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي

 .ساعة لإلدارة 21يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 
 .استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب   يمنع -
 يحال الطالب على مجلس التأديب إذا قام بتخريِب أو كتابة على الجدران. -

 10و22 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 08 األيام/التوقيت
 لسانيات النص  السبت

 د/ ميهوبي إبراهيم 
 05قا:

      

 
 األحـد

 (02علم الداللة )
 بن علي د/ سليمانأ.

 05قا :

 (02علم الداللة )
 أ.د/ سليمان بن علي

 09قا :

 لسانيات عربية
 طيب دبة الأ.د/ 

 قسم الفرنسيةقا :

 منهجية البحث اللغوي   
 د/  عيسى عطاشي

 05قا : 

 

 
 االثنين

 لسانيات عربية 
 أ.د/ طيب دبة 

 05قا :

 المصطلحية  
 د/ توفيق جعمات

 02قا

 ترجمة المصطلحات اللغوية
 د/ عيسى كويسي

 02قا: 

 

 
 الثالثـاء

 لسانيات النص  
 د/ ميهوبي إبراهيم

 05قا:

 معجمية ال   
 نصيرة بن منصور/ أ

 05قا :

 

 
 األربعاء

 المدارس النحوية 
 د/ عبد القادر بن التواتي

 05قا : 

 المدارس النحوية 
 د/ عبد القادر بن التواتي

 20قا

 نظرية النظم
 د/ أبو بكر بوقرين 

 08قا:

 منهجية البحث اللغوي  
 د/ طلحة محمود
 قا : األساتذة

  

 
 الخميس

 زائريأدب ج
 أ.د/ بوداود وذناني

 20قا :

 المصطلحية 
 د/ توفيق جعمات

 05قا : 

 المعجمية     
 أ/ نصيرة بن منصور

 02قا : .

  

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

الفوج (تخصص: اللسانيات العامةالسنة الثالثة )   واألدب العربيقسم اللغة 

 الثالث

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  10غيابات بدون مبرر أو  10

 م1101/1100من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 م1028/1029مكتب البيداغوجيا 


