
 

 

 2022/2023انطُت انثاٍَت دراضاث نغىٌت                                خذول اضخعًال انسيٍ انطذاضً األول

 

 3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
 ا

 4 طرظيُاهح َقذيت     3 عهى انذالنت بىغسذاٌ 08.00-09.30

 9 األضهىبيت   بىيراٌ  6 َؽ أدبي  يخانفت 09.30-11.00

 18انًذرج انُؽ األدبً انسذٌث  يخانفت    11.00-12.30

12.30-14.00    

  5 عهى انؿرف  طىاهري  14.00-15.30

 4 عهى انؿرف  طىاهري   15.30-17.00

ٍ
ٍُ

الث
 ا

  14أضهىبيت بىيراٌ  5 أؾىل انُسى  قريُي 08.00-09.30

 3 أؾىل انُسى  قريُي 2 نطاَياث ع    بىعًايت 1 عهى انؿرف  طىاهري 09.30-11.00

 18انًذرج عهــــــى انؿرف     طىاهري       11.00-12.30

12.30-14.00    

 3 و أدب يقارٌ  زالضي   14.00-15.30

  3 و أدب يقارٌ  زالضي  15.30-17.00

ء
ثا
ال

نث
 ا

 18انًذرج انًُاهح انُقذٌت انًعاؾرة    غاوي    08.00-09.30

 5 َؽ أدبي  يخانفت 16  عقابي  نغت أخُبيت 4يُاهح َقذيت   غاوي  09.30-11.00

 4 3 َؽ أدبي  يخانفت  11.00-12.30

 3 َقذ أدبي زذيث     عفيف  4نطاَياث ع    بىعًايت  12.30-14.00

 18انًذرج انهطاٍَاث انعايت   بىعًايت  14.00-15.30

15.30-17.00    

ء
عا

رب
أل
 ا

 18انًذرج األضهىبٍت وحسهٍم انخطاب بىٌراٌ      08.00-09.30

  3 روابسيت ل  أؾىل انُسى  09.30-11.00

11.00-12.30    

 18انًذرج يذخم إنى األدب انًقارٌ    زالضً      12.30-14.00

 5 نطاَياث ع    بىعًايت 4 عهى انذالنت بىغسذاٌ 3 و ادب يقارٌ   زالضي 14.00-15.30

 5 عهى انذالنت بىغسذاٌ 4يُاهح َقذيت   غاوي  3 َقذ أدبي   عفيف 15.30-17.00

ص
ًٍ

خ
ان
 

   1 فارذ   نغت أخُبيت 08.00-09.30

 18انًذرج انُقذ األدبً انسذٌث     عفٍف     09.30-11.00

 13فارذ نغت أخُبيت   4 َقذ أدبي   عفيف 3 أضهىبيت قرزيس 11.00-12.30

12.30-14.00    

14.00-15.30    

15.30-17.00    



 

 2022/2023           انطُت انثاٍَت دراضاث أدبٍت                     خذول اضخعًال انسيٍ انطذاضً األول

 3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
 ا

 5 عهى انؿرف  َعيدت 1 و أدب يقارٌ   يكفت  08.00-09.30

 18انًذرج انُؽ األدبً انسذٌث  طرظ  09.30-11.00

   9 و أدب يغاربي يغًىني 11.00-12.30

  9َؽ أدبي  زرزار  6 و أدب يغاربي يغًىني  12.30-14.00

 18انًذرج عهى انؿرف     عىدة     14.00-15.30

   5 عهى انؿرف  عىدة 15.30-17.00

ٍ
ٍُ

الث
 ا

 18انًذرج انُقذ االدبً انسذٌث     زٌخىٌ     08.00-09.30

 6أدب غعبي براهيًي    5 نطاَياث عايت خىدي 4 انُقذ االدبي ذ زيتىٌ 09.30-11.00

 6نطاَياث عايت بىعًايت   5 نطاَياث عايت خىدي 11.00-12.30

  3 بىدروعتيُاهح َقذيت    12.30-14.00

  4 يخانفت َؽ أدبي   14.00-15.30

15.30-17.00    

ء
ثا
ال

نث
 ا

   4 بىدروعتيُاهح َقذيت   08.00-09.30

 18انًذرج     بىدروعتانًُاهح انُقذٌت انًعاؾرة     09.30-11.00

 18انًذرج انهطاٍَاث انعايت      خىدي         11.00-12.30

12.30-14.00    

 9 انُقذ انسذيث   زيتىٌ 2 عقابي   نغت أخُبيت 6 األضهىبيت  قرزيس 14.00-15.30

 5 األضهىبيت  قرزيس 6 انُقذ انسذيث   زيتىٌ 2يراد      نغت أخُبيت 15.30-17.00

ء
عا

رب
أل
 ا

 16عقابي  نغت أخُبيت   5 أدب غعبي   براهيًي 08.00-09.30

 5 و أدب يغاربي يغًىني 4 أدب غعبي   براهيًي  09.30-11.00

 18انًذرج األضهىبٍت وحسهٍم انخطاب    قرزٌس   11.00-12.30

12.30-14.00    

 9 انًُاهح انُقذيت  غاوي 6 األضهىبيت  قرزيس 13يكفت َؽ أدبي  14.00-15.30

15.30-17.00    

ص
ًٍ

خ
ان
 

 18انًذرج يذخم إنى األدب انًقارٌ    يكفت      08.00-09.30

  11 عهى انؿرف  َعيدت 9 و أدب انًقارٌ  يكفت 09.30-11.00

 6 و أدب يقارٌ   زالضي    11.00-12.30

12.30-14.00    

14.00-15.30    

15.30-17.00    

 

  


