
 

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

 4انفىج 3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
 ا

تعهيًيت انُسى روابسيت ل   08.00-09.30

11 

انهطاَياث انعربيت    11 انتؿسير انهغىي  عًيار

 12 روابسيت ذ
 1تعهيًيت انُسى روابسيت ل    16 قضايا ل روابسيت ذ 09.30-11.00

 19انًذرج قضاٌا انهطاٍَاث      روابسٍت ذ  11.00-12.30

 بٍ دزًاٌ ؾُاعت انًعاخى  12.30-14.00

11 

   

انهطاَياث انىظيفيت براهًي  14.00-15.30

13     

 ؾُاعت انًعاخى   بٍ دزًاٌ 

14 

 15 َظرياث ل زًايذيت

 نهطاَياث انىظيفيت براهًيا  15.30-17.00

10   

بٍ  ؾُاعت انًعاخى  11 َظرياث ل زًايذيت

 12 دزًاٌ

ٍ
ٍُ

الث
 ا

   13 قضايا ل روابسيت ذ 12 بركاَي تعهيًيت انُؿىؼ 08.00-09.30

 بركاَي انُؿىؼ تعهيًيت  09.30-11.00

12 

   نهطاَياث انىظيفيت براهًيا

13   

 عًيار انتؿسير انهغىي

 14 
 19انهطاٍَاث انعربٍت         ثًاٌٍُت         انًذرج  11.00-12.30

12.30-14.00     

   13 َظرياث ل زًايذيت  14.00-15.30

    11 َظرياث ل زًايذيت 15.30-17.00

ء
ثا
ال

نث
 ا

 19انهطاٍَاث انىظٍفٍت    براهًً     انًذرج  08.00-09.30

 نهطاَياث انىظيفيت براهًيا 14 قضايا ل روابسيت ذ 13 انقياش واالغتقاق هادف          12انهطاَياث انعربيت   ثًايُيت  09.30-11.00

15      
 انهطاَياث انعربيت   ثًايُيت  9 انقياش واالغتقاق هادف 11.00-12.30

11         

 12 قضايا ل روابسيت ذ  11 بركاَي انُؿىؼ تعهيًيت

       5   انهطاَياث انعربيت   ثًايُيت   12.30-14.00

 19حعهًٍٍت انُسى انعربً       روابسٍت ل    انًذرج  14.00-15.30

    14تعهيًيت انُسى روابسيت ل  15.30-17.00

ء
عا

رب
أل
 ا

 19انًذرج حعهًٍٍت انُؿىؼ      بعذاظ       08.00-09.30

    15 انتؿسير انهغىي  عًيار 09.30-11.00

 انتؿسير انهغىي  عًيار  11.00-12.30

15 

بركاَي  انُؿىؼ تعهيًيت 11تعهيًيت انُسى روابسيت ل 

12 
 19انخؿسٍر انهغىي      بىغسذاٌ   انًذرج  12.30-14.00

14.00-15.30     

انقياش واالغتقاق هادف     15.30-17.00

13 

ص
ًٍ

خ
ان
 

08.00-09.30     

 19أخالقٍاث  انًهُت                    انًذرج  09.30-11.00

  11انقياش واالغتقاق هادف    11.00-12.30

12.30-14.00     

14.00-15.30     

 

  



 

 2022/2023                   أدب خسائريانطُت انثاٍَت ياضخر          خذول اضخعًال انسيٍ انطذاضً األول

 3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
 ا

  15تسهيم انخطاب ٌ  بٍ قيراط    08.00-09.30

 19انًذرج انػعر اندسائري انًعاؾر    قٍذوو     09.30-11.00

 13 انتسهيم األَثروبىنىخي يىاث   11.00-12.30

   13 انتسهيم األَثروبىنىخي يىاث 12 بىدروعتانتسهيم االَثروبىنىخي  12.30-14.00

 19انًذرج     بىدروعتانخسهٍم األَثروبىنىخً نألدب     14.00-15.30

15.30-17.00    

ٍ
ٍُ

الث
 ا

 19انًذرج حسهٍم انخطاب انُثري اندسائري     بٍ قٍراط    08.00-09.30

 17 تسهيم انخطاب ٌ  بٍ قيراط 16 انُؽ انًطرزي يىاث 15 خسائري و  قيذووغعر  09.30-11.00

 16 انُؽ انًطرزي يىاث 15 أدب يغاربي و   انػًاني 14تسهيم انخطاب ٌ  بٍ قيراط  11.00-12.30

12.30-14.00    

 15 بىدروعتو   َظرياث َقذيت  14 عهىو االتؿال  14.00-15.30

   11 االتؿالعهىو  15.30-17.00

ء
ثا
ال

نث
 ا

 15 عهىو االتؿال 14 األدب انؿىفي ضىضي 13 انُؽ انًطرزي يىاث 08.00-09.30

 19انًذرج انُؽ انًطرزً اندسائري      يىاث     09.30-11.00

 19انًذرج االدب انػعبً اندسائري      زقادة       11.00-12.30

12.30-14.00    

   16 يعاؾر   انػًانيأدب يغاربي  14.00-15.30

15.30-17.00    

ء
عا

رب
أل
 ا

 15 أدب يغاربي يعاؾر   انػًاني 14 غعر خسائري و  قيذوو 13 و زيتىٌَظرياث َقذيت  08.00-09.30

 13 غعر خسائري و  قيذوو 12 و زيتىٌَظرياث َقذيت   09.30-11.00

 19 االدب انؿىفً اندسائري      ضىضً      انًذرج 11.00-12.30

12.30-14.00    

   14 أدب غعبي ج  زقادة 14.00-15.30

15.30-17.00    

ص
ًٍ

خ
ان
 

 19انًذرج أخالقٍاث انًهُت            08.00-09.30

 17أدب غعبي ج براهيًي   12 األدب انؿىفي ضىضي 09.30-11.00

 12 األدب انؿىفي ضىضي 11أدب غعبي ج براهيًي   11.00-12.30

12.30-14.00    

14.00-15.30    

15.30-17.00    

 


