
 

 2022/2023انطُت األونى ياضخر نطاٍَاث حطبٍقٍت                            خذول اضخعًال انسيٍ انطذاضً األول

 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

 

زذ
أل
 ا

  6ثًايُيت   انعربيت وانساضىب 08.00-09.30

    14قضايا انهطاَياث    عًيار    09.30-11.00

 20انًذرج قضاٌا انهطاٍَاث    عًٍار     11.00-12.30

 15فُياث انقراءة  دبيع   12.30-14.00

14.00-15.30   

15.30-17.00   

ٍ
ٍُ

الث
 ا

  11قضايا انهطاَياث    عًيار     11انهطاَياث انُفطيت براهًي  08.00-09.30

 9ثًايُيت    انعربيت وانساضىب  09.30-11.00

  11تعهيًيت انُؿىؼ  دبيع   11.00-12.30

 9دبيع   انُؿىؼ تعهيًيت 6عهى انًؿطهر  بىعًايت  12.30-14.00

14.00-15.30   

 6انؿىتياث بٍ دزًاٌ   15.30-17.00

ء
ثا
ال

نث
 ا

 20انًذرج عهى انًؿطهر     طىاهري     08.00-09.30

09.30-11.00   

 6انهطاَياث انُفطيت براهًي   5   طرظث انكتابت   11.00-12.30

 6بُاء انًُاهح    بركاَي         12.30-14.00

 20انًذرج حعهًٍٍت انُؿىؼ    دبٍع     14.00-15.30

  12 دبيع انقراءةفُياث  15.30-17.00

ء
عا

رب
أل
 ا

    11بُاء انًُاهح    بركاَي      08.00-09.30

 20انًذرج بُاء انًُاهح    بركاًَ       09.30-11.00

11.00-12.30   

 20انًذرج انؿىحٍاث وانههداث انعربٍت      بٍ دزًاٌ     12.30-14.00

 1 يراد     نغت أخُبيت  12انؿىتياث بٍ دزًاٌ  14.00-15.30

 9عهى انًؿطهر بىعًايت  1يراد     نغت أخُبيت  15.30-17.00

ص
ًٍ

خ
ان
 

08.00-09.30   

 20حقٍُاث انكخابت انعهًٍت       هادف    انًذرج  09.30-11.00

 9ث انكتابت يىيُي    11.00-12.30

12.30-14.00   

14.00-15.30   

15.30-17.00   

 

 



 

 2022/2023انطُت األونى ياضخر أدب خسائري                            انسيٍ انطذاضً األولخذول اضخعًال 

 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
 ا

  19تسهيم انخطاب يعهى   08.00-09.30

 20انًذرج حسهٍم انخطاب    يعهى     09.30-11.00

 14 فارذ          نغت أخُبيت  11.00-12.30

  11 فارذ      نغت أخُبيت 12.30-14.00

14.00-15.30   

15.30-17.00   

ٍ
ٍُ

الث
 ا

 20انًذرج انُقذ األدبً اندسائري      براهًًٍ       08.00-09.30

 11انُقذ األدبي بذراوي   11انػعر ج بانفرَطيت  انعباضي  09.30-11.00

 13 طرظعهى انُفص  12انُقذ األدبي  براهيًي  11.00-12.30

12.30-14.00   

 12أدب يغاربي ق ضعذوَي   14.00-15.30

  19أدب يغاربي ق ضعذوَي  15.30-17.00

ء
ثا
ال

نث
 ا

  11سائري ق عثايُيت انػعر اند 08.00-09.30

 11سائري ق عثايُيت انػعر اند  09.30-11.00
 20انًذرج أدب يغاربً قذٌى       ضعذوًَ       11.00-12.30

12.30-14.00   

  15أدب تفاعهي  زرزار  14.00-15.30

 13أدب تفاعهي  زرزار   15.30-17.00

ء
عا

رب
أل
 ا

 12انػعر ج بانفرَطيت  انعباضي  11 يعهىعهى انُفص أ   08.00-09.30

 14تسهيم انخطاب  يعهى  11ث انبسث  يىيُي  09.30-11.00

 20 انًذرجاألكادًًٌ   يىيًُ      انبسث حقٍُاث 11.00-12.30

12.30-14.00   

 20انػعر اندسائري انقذٌى      عثايٍُت     انًذرج  14.00-15.30

 11انُثر اندسائري عثايُيت   15.30-17.00

ص
ًٍ

خ
ان
 

 20انُثر اندسائري انقذٌى      عثايٍُت      انًذرج  08.00-09.30

 11ث انبسث  يىيُي  16انُثر اندسائري عثايُيت  09.30-11.00

11.00-12.30   

12.30-14.00   

14.00-15.30   

15.30-17.00   

 

  


