
 

 

لقسم اللغة العربية  .الثانيتوقيت االمتحان السداسي   

 نظامLMD 2018/2019األسبوع االول. 
 

 

14.00-----15.30  11.00---12.30  09.00---10.30  األيام المستويات التخصصات 

 األحد الثانية دراسات لغوية  مدارس لسانية  

 

09/06/2019  
 الثالثة لسانيات عامة  النحو الوظيفي  

 لسانيات تطبيقية  التعليميات التطبيقية 

 ماستر سنة أولى لسانيات عامة  القاموسية  

 
 لسانيات عربية  صناعة المعجم العربي  

 ماستر سنة  ثانية لسانيات عامة   

 لسانيات عربية   

 االثنين      علم النحو 

10/06/2019  الثانية دراسات لغوية 

 الثالثة لسانيات عامة   الصوتيات 

 لسانيات تطبيقية   الفونولوجيا

  لسانيات عامة   علم  اللغة االجتماعي 

 ماستر سنة أولى
 لسانيات عربية   علم الصرف 

 لسانيات عامة   

 

 ماستر سنة  ثانية

 لسانيات عربية   

 

 الثالثاء   نص ادبي معاصر   

11/06/2019  

 الثانية دراسات لغوية

 الثالثة لسانيات عامة علم التراكيب   

 
 لسانيات تطبيقية اللسانيات الحاسوبية   

 ماستر سنة أولى لسانيات عامة البالغة العربية   

 
 لسانيات عربية علم االصوات   

 ماستر سنة  ثانية لسانيات عامة   

 لسانيات عربية   

 االربعاء  الثانية دراسات لغوية  التعليميات العامة  

12/06/2019 

 الثالثة لسانيات عامة  علم الداللة  

 

 لسانيات تطبيقية  التطبيق الصرفي  

 ماستر سنة أولى لسانيات عامة  علم الصرف  

 

 لسانيات عربية  منهجية البحث  

 

 ماستر سنة  ثانية لسانيات عامة   

 لسانيات عربية   

 الثانية دراسات لغوية   مستويات التحليل اللساني 

 

 الخميس

13/06/2019  

 لسانيات عامة   علم المفردات 

 

 الثالثة

 

 لسانيات تطبيقية   التوجيه اللغوي للقراءات   القرآنية  

 

 ماستر سنة أولى لسانيات عامة   نظرية النظم 

 

 لسانيات عربية   علم النحو 

 ماستر سنة  ثانية لسانيات عامة   

 لسانيات عربية   



 

 

لقسم اللغة العربية  الثاني .توقيت االمتحان السداسي   

2018/2019الثاني األسبوع   LMD نظام   
 

 

14.00----15.30  11.00--12.30  09.00---10.30  األيام المستويات التخصصات 

  

 

 األحد الثانية دراسات لغوية نقد ادبي معاصر 

 

16/06/2019  الثالثة لسانيات عامة اصول النحو    

  

 

 لسانيات تطبيقية التطبيق النحوي

 لسانيات عامة علم المعنى   

 

 ماستر سنة أولى

 

 لسانيات عربية علم الداللة العربي   

 

 لسانيات عامة   

 

 ماستر سنة  ثانية 

 لسانيات عربية   

 

     مدخل الى االداب العالمية  

 

 اإلثنين

17/06/2019  

 

 الثانية دراسات لغوية

 الثالثة لسانيات عامة   

 لسانيات تطبيقية   

  لسانيات عامة  علم النحو  

 ماستر سنة أولى

 لسانيات عربية  علم التخاطب   

عامةلسانيات      

 

 ماستر سنة  ثانية

 لسانيات عربية   

 

      لسانيات تطبيقية 

 

 

 

 الثالثاء

18/06/2019  

 

 الثانية دراسات لغوية

 الثالثة لسانيات عامة   

 
 لسانيات تطبيقية   

 ماستر سنة أولى لسانيات عامة   منهجية البحث 

 
 لسانيات عربية   نظرية التعلم 

 ماستر سنة  ثانية لسانيات عامة   

 لسانيات عربية   

 االربعاء  الثانية دراسات لغوية مقاربات نقدية معاصرة   

19/06/2019  

 الثالثة لسانيات عامة   

 

 لسانيات تطبيقية   

 ماستر سنة أولى لسانيات عامة اصول النحو   

 

 لسانيات عربية البالغة العربية   

 ماستر سنة  ثانية لسانيات عامة   

 لسانيات عربية   

 الخميس  الثانية دراسات لغوية   

20/06/2019  

 الثالثة لسانيات عامة   

 

 لسانيات تطبيقية   

 ماستر سنة أولى لسانيات عامة   

 لسانيات عربية   

 ماستر سنة  ثانية لسانيات عامة   

 لسانيات عربية   


