
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     

التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

الحاج لخضر-1-جامعة باتنة  

 

قسم اللغة واألدب العربي                           كلية اللغة واألدب العربي والفنون                                                  

 

 

 

 

ماستر األولىالخاص بالسنة  البرنامج العام لمراجعة دروس السداسي الثاني  

 2020أكتوبر 41:  األربعاءيوم 

 شعبة الدراسات اللغوية / تخصص : لسانيات تطبيقية

 

 

 

 

 

 

 

 

04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    

                   
مدرج
 

 توقيت
 تحليل الطرائق
 د.نزار ميلود

7ف   

 عربية التخصص
 د.مرداسي الجودي

6+5ف  

 تعليمية النصوص
 د.شتوح زهور

4+3ف  

 قضايا اللسانيات التطبيقية
 د.ليبارير بلقاسم

2+1ف  
08:00-09:00  

 عربية التخصص
 د.مرداسي الجودي

7ف   

 تعليمية النصوص
 د.شتوح زهور

6+5ف  

يات التطبيقيةقضايا اللسان  
 د.ليبارير بلقاسم

4+3ف  

 تحليل الطرائق
 د.نزار ميلود

2+1ف  
.9:00-10:00  

 تعليمية النصوص
 د.شتوح زهور

7ف   

 قضايا اللسانيات التطبيقية
 د.ليبارير بلقاسم

6+5ف  

 تحليل الطرائق
 د.نزار ميلود

4+3ف  

 عربية التخصص
 د.مرداسي الجودي

2+1ف  
10:00-11:00  

ةلتطبيقيقضايا اللسانيات ا  
 د.ليبارير بلقاسم

 ف 7

 تحليل الطرائق
 د.نزار ميلود

6+5ف  

 عربية التخصص
 د.مرداسي الجودي

4+3ف  

 تعليمية النصوص
 د.شتوح زهور

 ف2+1
11:00-12:00  



 يوم الخميس : 15 أكتوبر2020

 شعبة الدراسات اللغوية / تخصص : لسانيات تطبيقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    

                   
مدرج
 

 توقيت

    
 منهجية التخصص
 د.زكور الصالح

6+5ف  

 مناهج البحث اللغوي
 د.بلعزوي سليمة

4+3ف  

 تقنيات الكتابة
 د.شائعة باي

2+1ف  
08:00-09:00  

 منهجية التخصص
 د.زكور الصالح

7ف  

 مناهج البحث اللغوي
 د.بلعزوي سليمة

6+5ف  

 تقنيات الكتابة
 د.شائعة باي

4+3ف  
 .09:0-10:00  

 مناهج البحث اللغوي
 د.بلعزوي سليمة

7ف  

 تقنيات الكتابة
 د.شائعة باي

6+5ف  
 

 منهجية التخصص
 د.زكور الصالح

2+1ف  
10:00-11:00  

 تقنيات الكتابة
 د.شائعة باي

 ف7
 

 منهجية التخصص
 د.زكور الصالح

4+3ف  

 مناهج البحث اللغوي
 د.بلعزوي سليمة

 ف2+1
11:00-12:00  



 2020أكتوبر 21:  األربعاءيوم 

 

 شعبة الدراسات اللغوية / تخصص : لسانيات تطبيقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    

                   
مدرج
 

 توقيت
 تحليل الطرائق
 د.نزار ميلود

7ف   

 عربية التخصص
يد.مرداسي الجود  

6+5ف  

 تعليمية النصوص
 د.شتوح زهور

4+3ف  

 قضايا اللسانيات التطبيقية
 د.ليبارير بلقاسم

2+1ف  
08:00-09:00  

 عربية التخصص
 د.مرداسي الجودي

7ف   

 تعليمية النصوص
 د.شتوح زهور

6+5ف  

 قضايا اللسانيات التطبيقية
 د.ليبارير بلقاسم

4+3ف  

 تحليل الطرائق
 د.نزار ميلود

2+1ف  
.9:00-10:00  

 تعليمية النصوص
 د.شتوح زهور

7ف   

 قضايا اللسانيات التطبيقية
 د.ليبارير بلقاسم

6+5ف  

 تحليل الطرائق
 د.نزار ميلود

4+3ف  

 عربية التخصص
 د.مرداسي الجودي

2+1ف  
10:00-11:00  

 قضايا اللسانيات التطبيقية
 د.ليبارير بلقاسم

 ف 7

 تحليل الطرائق
 د.نزار ميلود

6+5ف  

 عربية التخصص
داسي الجوديد.مر  

4+3ف  

 تعليمية النصوص
 د.شتوح زهور

 ف2+1
11:00-12:00  



 يوم الخميس : 22 أكتوبر2020

 

 شعبة الدراسات اللغوية / تخصص : لسانيات تطبيقية

 

 

04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    

                   
مدرج
 

 توقيت

    
 منهجية التخصص
 د.زكور الصالح

6+5ف  

للغويمناهج البحث ا  
 د.بلعزوي سليمة

4+3ف  

 تقنيات الكتابة
 د.شائعة باي

2+1ف  
08:00-09:00  

 منهجية التخصص
 د.زكور الصالح

7ف  

 مناهج البحث اللغوي
 د.بلعزوي سليمة

6+5ف  

 تقنيات الكتابة
 د.شائعة باي

4+3ف  
 .9:00-10:00  

 مناهج البحث اللغوي
 د.بلعزوي سليمة

7ف  

 تقنيات الكتابة
 د.شائعة باي

6+5ف  
 

 منهجية التخصص
 د.زكور الصالح

2+1ف  
10:00-11:00  

 تقنيات الكتابة
 د.شائعة باي

 ف7
 

 منهجية التخصص
 د.زكور الصالح

4+3ف  

 مناهج البحث اللغوي
 د.بلعزوي سليمة

 ف2+1
11:00-12:00  


