
 

 2022/2023انثانثت نطاٍَاث عايت                       انطُت          خذول اضخعًال انسيٍ انطذاضً األول

 4انفىج 3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
 ا

 19انًذرج نطاٍَاث انُؽ     قاغً       08.00-09.30

 12 يعدًيت   َعيدت 11 عهى انذالنت  بىغسذاٌ       11 نطاَياث انُؽ  قاغي  09.30-11.00

  11انًؿطهسيت دبيع  11ترخًت و زًالوي   11.00-12.30

 19انًذرج انًذارش انُسىٌت     قرًٌُ       12.30-14.00

  9 ترخًت و زًالوي 6 انًذارش ٌ قريُي  14.00-15.30

15.30-17.00     

ٍ
ٍُ

الث
 ا

   6 نطاَياث عربيت  عىدة   08.00-09.30

 19انًذرج نطاٍَاث عربٍت    روابسٍت ذ      09.30-11.00

 11 انًذارش ٌ قريُي   9 نطاَياث عربيت  عىدة 11.00-12.30

  4نطاَياث انُؽ قاغي    12.30-14.00

 9نطاَياث انُؽ قاغي  6 يُهديت انبسث  بٍ دزًاٌ  5َظريت انُظى زرزار  14.00-15.30

   4َظريت انُظى زرزار   15.30-17.00

ء
ثا
ال

نث
 ا

 9 عهى انذالنت  بىغسذاٌ 6 انًذارش ٌ قريُي 5 عربيت  عىدةنطاَياث   08.00-09.30

 11 نطاَياث عربيت  عىدة  9 عهى انذالنت  بىغسذاٌ 6 انًذارش ٌ قريُي 09.30-11.00

11.00-12.30     

 19انًذرج عهى انذالنت     زًاٌذٌت     12.30-14.00

عهى انذالنت     زًايذيت    14.00-15.30

13 

 انبسث اهقيهييُهديت 

11 

 12 يُهديت انبسث عفيف 11 انًعدًيت   َعيدت

 11انًؿطهسيت اهقيهي   9 انًعدًيت   َعيدت  15.30-17.00

ء
عا

رب
أل
 ا

 11زرزار  َظريت انُظى  9ل انُؽ قاغي  6 يُهديت انبسث اهقيهي 08.00-09.30
 19انًذرج يُهدٍت انبسث انهغىي    اهقٍهً    09.30-11.00

 9 زًالويترخًت و   6زرزار  َظريت انُظى   11.00-12.30

    4ترخًت و زًالوي  12.30-14.00

 19انًذرج         هادفانًؿطهسٍت     14.00-15.30

15.30-17.00     

ص
ًٍ

خ
ان
 

  11 غاويأدب خسائري    6زالضي   خسائري أدب  9 انًؿطهسيت    اهقيهي  08.00-09.30

  زالضيأدب خسائري   09.30-11.00

11 

 13 غاويأدب خسائري     12 انًؿطهسيت   اهقيهي

 19انًذرج انًعدًٍت      َعٍدت       11.00-12.30

    3 انًعدًيت   َعيدت 12.30-14.00

14.00-15.30     

15.30-17.00     

 



 

 2022/2023                    انطُت انثانثت أدب عربً            خذول اضخعًال انسيٍ انطذاضً األول

 3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
 ا

 20انًذرج قضاٌا انُؽ انػعري  انسذٌث وانًعاؾر     قٍذوو    08.00-09.30

  13 قضايا انُؽ ظ ذ انعباضي 15 عقابي   نغت أخُبيت 09.30-11.00

11.00-12.30    

 20انًذرج قضاٌا انُؽ انػعري انقذٌى   ضعذوًَ   12.30-14.00

 12عقابي   نغت أخُبيت   11قضايا انُؽ ظ ق   ضعذوَي  11 أدب انطفم  عطاضهت 14.00-15.30

 9 أدب انطفم  عطاضهت   6قضايا انُؽ ظ ق   ضعذوَي 15.30-17.00

ٍ
ٍُ

الث
 ا

   9 قيذوو ذ ظ انُؽ قضايا 08.00-09.30

 20انًذرج خًانٍاث انطرد انعربً انقذٌى      يعهى      09.30-11.00

11.00-12.30    

   5 آداب عانًيت  انػًاني 12.30-14.00

 11 آداب عانًيت  انػًاني 11 يُهديت انبسث   زقادة  14.00-15.30

 15يُهديت انبسث   زقادة     15.30-17.00

ء
ثا
ال

نث
 ا

 11قضايا انُؽ ظ ق   ضعذوَي   12     فارذ  نغت أخُبيت  08.00-09.30

 20انًذرج يُهدٍت انبسث األدبً       زقادة       09.30-11.00

11.00-12.30    

 20انًذرج اَداب انعانًٍت انًعاؾرة        انػًانً       12.30-14.00

   14 خًانياث انطرد  بىيعسة 14.00-15.30

  11 بىيعسةخًانياث انطرد    15.30-17.00

ء
عا

رب
أل
 ا

 20انًذرج انطردٌاث انعربٍت انسذٌثت وانًعاؾرة      بىيعسة     08.00-09.30

 11 قضايا انُؽ ظ ذ انعباضي 9 آداب عانًيت  انػًاني 6 انطردياث انسذيثت بىيعسة 09.30-11.00

 11 خًانياث انطرد  بىيعسة   11.00-12.30

  6 األدب انؿىفي  خػت 11 قيراط األدب واالضتػراق بٍ 12.30-14.00

 11 األدب انؿىفي  خػت 11 األدب واالضتػراق بٍ قيراط  14.00-15.30

 11 األدب واالضتػراق بٍ قيراط  6 زقادة   انبسث يُهديت 15.30-17.00

ص
ًٍ

خ
ان
 

  12 انطردياث انسذيثت بىيعسة 11األدب انؿىفي  خػت  08.00-09.30

 15 انطردياث انسذيثت بىيعسة 14 عطاضهت  أدب انطفم  09.30-11.00

 20انًذرج أدب انطفم     عطاضهت       11.00-12.30

12.30-14.00    

14.00-15.30    

15.30-17.00    

 


