
 

 قسم اللغة العربية وآدابها                            لونيسي علي                                                           كلية اآلداب واللغات                                      -2جامعة البليدة

 2222/  2222: السنة الجامعية

 2ماستر التوقيت األسبوعي 
 أ 22ج فو..........................................................................................................ال :تعليمية اللغات

20:22-20:50 25:20-20:22 23:32-25:20 
23:22 

-

23:32 

22:20-

23:22 
22:32-22:20 22:50-22:32 22:22-22:50 21:20-22:22 23:32-21:20  

 
  

 

 
مناهج تعلم 

 اللغات

مناهج تعلم 

 اللغات

مناهج تعلم 

 اللغات تطبيق

مناهج تعلم اللغات 

 تطبيق

مناهج تعليم 

 اللغات تطبيق
 األحد

 22 القاعة 22 القاعة 22القاعة  25ب  المدرج 25ب  المدرج    

         

 

   
تقنيات تعليم 

 علوم العربية

تقنيات تعليم 

 علوم العربية

تقنيات تعليم 

علوم العربية 

 تطبيق

تقنيات بناء مناهج 

تعليم العربية 

 تطبيق

تقنيات تعليم علوم 

 العربية تطبيق
 االثنين

 22 القاعة 22 القاعة 22القاعة  25ب  المدرج 25ب  المدرج    

         

   
اللسانيات 

 اإلحصائية

تقنيات بناء 

مناهج تعليم 

 العربية

/ 

اللسانيات 

اإلحصائية 

 تطبيق

التقييم والتقويم 

 تطبيق

اللسانيات 

 اإلحصائية تطبيق
 الثالثاء

 22 القاعة 22 القاعة 22القاعة   25ب  المدرج 25ب  المدرج   

         

منهجية البحث 

 اللغوي تطبيق

نقد مناهج تعليم 

 اللغات تطبيق

تعليمية اللغة العربية 

لغير الناطقين بها 

 تطبيق

أخالقيات 

 المهنة 
   التقييم والتقويم

  

 األربعاء

     25ب  المدرج 25ب  المدرج 25 القاعة 25 القاعة 25 القاعة

         

تقنيات بناء مناهج 

تعليم العربية 

 تطبيق

اللسانيات 

االجتماعية 

 تطبيق

منهجية البحث 

 اللغوي تطبيق

مناهج تعليم 

 اللغات

مناهج تعليم 

 اللغات
    

 الخميس

     25ب  المدرج 25ب  المدرج 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة
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-
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22:20-
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 مناهج تعلم

 اللغات

مناهج تعلم 

 اللغات

مناهج تعلم 

 اللغات تطبيق

مناهج تعلم اللغات 

 تطبيق

مناهج تعليم 

 اللغات تطبيق
 األحد

 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة 25ب  المدرج 25ب  المدرج    

         

 

   
تقنيات تعليم 

 علوم العربية

تقنيات تعليم 

 علوم العربية

تقنيات تعليم 

العربية علوم 

 تطبيق

تقنيات بناء مناهج 

تعليم العربية 

 تطبيق

تقنيات تعليم علوم 

 العربية تطبيق
 االثنين

 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة 25ب  المدرج 25ب  المدرج    

         

   
اللسانيات 

 اإلحصائية

تقنيات بناء 

مناهج تعليم 

 العربية

/ 

اللسانيات 

اإلحصائية 

 تطبيق

التقييم والتقويم 

 تطبيق

اللسانيات 

 اإلحصائية تطبيق
 الثالثاء

 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة  25ب  المدرج 25ب  المدرج   

         

منهجية البحث 

 اللغوي تطبيق

نقد مناهج تعليم 

 اللغات تطبيق

تعليمية اللغة العربية 

لغير الناطقين بها 

 تطبيق

أخالقيات 

 المهنة 
   التقييم والتقويم

  

 األربعاء

     25ب  المدرج 25ب  المدرج 20 القاعة 20 القاعة 20 القاعة

         

تقنيات بناء مناهج 

تعليم العربية 

 تطبيق

اللسانيات 

االجتماعية 

 تطبيق

منهجية البحث 

 اللغوي تطبيق

مناهج تعليم 

 اللغات

مناهج تعليم 

 اللغات
    

 الخميس

     25ب  المدرج 25ب  المدرج 21 القاعة 21 القاعة 21 القاعة
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 مناهج تعلم

 اللغات

مناهج تعلم 

 اللغات

مناهج تعلم 

 اللغات تطبيق

مناهج تعلم اللغات 

 تطبيق

مناهج تعليم 

 اللغات تطبيق
 األحد

 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة 25ب  المدرج 25ب  المدرج    

         

 

   
تقنيات تعليم 

 علوم العربية

تقنيات تعليم 

 علوم العربية

تقنيات تعليم 

العربية علوم 

 تطبيق

تقنيات بناء مناهج 

تعليم العربية 

 تطبيق

تقنيات تعليم علوم 

 العربية تطبيق
 االثنين

 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة 25ب  المدرج 25ب  المدرج    

         

   
اللسانيات 

 اإلحصائية

تقنيات بناء 

مناهج تعليم 

 العربية

/ 

اللسانيات 

اإلحصائية 

 تطبيق

التقييم والتقويم 

 تطبيق

اللسانيات 

 اإلحصائية تطبيق
 الثالثاء

 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة  25ب  المدرج 25ب  المدرج   

         

منهجية البحث 

 اللغوي تطبيق

نقد مناهج تعليم 

 اللغات تطبيق

تعليمية اللغة العربية 

لغير الناطقين بها 

 تطبيق

أخالقيات 

 المهنة 
   التقييم والتقويم

  

 األربعاء

     25ب  المدرج 25ب  المدرج 22 القاعة 22 القاعة 22 القاعة

         

تقنيات بناء مناهج 

تعليم العربية 

 تطبيق

اللسانيات 

االجتماعية 

 تطبيق

منهجية البحث 

 اللغوي تطبيق

مناهج تعليم 

 اللغات

مناهج تعليم 

 اللغات
    

 الخميس

     25ب  المدرج 25ب  المدرج 32 القاعة 32 القاعة 32 القاعة
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 مناهج تعلم

 اللغات

مناهج تعلم 

 اللغات

مناهج تعلم 

 اللغات تطبيق

مناهج تعلم اللغات 

 تطبيق

مناهج تعليم 

 اللغات تطبيق
 األحد

 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة 25ب  المدرج 25ب  المدرج    

         

 

   
تقنيات تعليم 

 علوم العربية

تقنيات تعليم 

 علوم العربية

تقنيات تعليم 

العربية علوم 

 تطبيق

تقنيات بناء مناهج 

تعليم العربية 

 تطبيق

تقنيات تعليم علوم 

 العربية تطبيق
 االثنين

 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة 25ب  المدرج 25ب  المدرج    

         

   
اللسانيات 

 اإلحصائية

تقنيات بناء 

مناهج تعليم 

 العربية

/ 

اللسانيات 

اإلحصائية 

 تطبيق

التقييم والتقويم 

 تطبيق

اللسانيات 

 اإلحصائية تطبيق
 الثالثاء

 23 القاعة 23 القاعة 23 القاعة  25ب  المدرج 25ب  المدرج   

         

منهجية البحث 

 اللغوي تطبيق

نقد مناهج تعليم 

 اللغات تطبيق

تعليمية اللغة العربية 

لغير الناطقين بها 

 تطبيق

أخالقيات 

 المهنة 
   التقييم والتقويم

  

 األربعاء

     25ب  المدرج 25ب  المدرج 22 القاعة 22 القاعة 22 القاعة

         

تقنيات بناء مناهج 

تعليم العربية 

 تطبيق

اللسانيات 

االجتماعية 

 تطبيق

منهجية البحث 

 اللغوي تطبيق

مناهج تعليم 

 اللغات

مناهج تعليم 

 اللغات
    

 الخميس

     25ب  المدرج 25ب  المدرج 32 القاعة 32 القاعة 32 القاعة

         

 


