حىقٍج الذفعت األولى -السٌت األولى لٍساًس
الخىقٍج

الفىج1

09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00

األحذ

12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00

عروض  /أ
جاهًي 1/

15.00-14.00

عروض  /أ
جاهًي 1/

16.00-15.00
17.00-16.00
09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00

اإلثٌٍي

بالغت  /زرقيٍ
1/
بالغت  /زرقيٍ /
1

13.00-12.00
14.00-13.00

15.00-14.00

إعالو آني
/عىاست ر
إعالو آني
/عىاست ر
ث
انبحث /بىخُاف /
1
ث
انبحث /بىخُاف /
1

الفىج2

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  /زرقٍي  /هذرج 19
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  /زرقٍي  /هذرج 19
َقذ قذيى /
ث تعبير/حًالوي إعالو آني
َقذ قذيى  /بذراوي 3 /
عروض  /أ
زغذودي6/
/قسىو
4/
جاهًي 2/
َقذ قذيى /
ث تعبير/حًالوي إعالو آني
َقذ قذيى  /بذراوي 3 /
عروض  /أ
زغذودي6/
/قسىو
4/
جاهًي 2/
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
عروض /
تقُياث انبحث  /و َص أ .قذيى /
ث تعبير/حًالوي 3/
إعالو آني /
يىيُي6/
زغذودي5/
جاهًي 4/
عىاست ر
إعالو آني /
عىاست ر

09.00-08.00

10.00-09.00

َقذ قذيى /
بذراوي1 /

11.00-10.00

13.00-12.00

17.00-16.00

الثالثاء

تقُياث
انتعبير/حسُي/
9
ث
انتعبير/حسُي/
9

ل أجُبيتَ/عيجت
9/
نغت
أجُبيتَ/عيجت
9/

فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ل أجُبيتَ/عيجت
ث نتعبير/ب
َص قذيى /
إعالو آني /عىاست ر
6/
عهىش 5/
يغًىني 4/

ع صرف/
شبهي9/

ل أجُبيتَ/عيجت
6/

ع صرف/
شبهي 9/

إعالو آني /عىاست ر

َص قذيى /
يغًىني 4/

ث نتعبير/ب
عهىش 5/

إعالو آني /
عىاست ر

عروض /
يىيُي5/

ع صرف/
شبهي6/

ث
انبحث /بىخُا
ف2 /
ع صرف/
عروض /
إعالو آني /
ث
شبهي6/
يىيُي5/
عىاست ر
انبحث /بىخُا
ف2/
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصرف/هحوذ خاهوً  /هذرج 19
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصرف/هحوذ خاهوً  /هذرج 19
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

12.00-11.00

16.00-15.00

عروض /
يىيُي9/
عروض /
يىيُي9/

عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــىم القــــــــرآى  /عفٍف  /هذرج 18
عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــىم القــــــــرآى  /عفٍف  /هذرج 18
َقذ قذيى  /بذراوي
1/

15.00-14.00

ث تعبير/حًالوي 3/

تقُياث انبحث  /و
جاهًي4/

َص أ .قذيى /
زغذودي5/

عروض /
يىيُي6/

ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقذ ادبً قذٌن  /بذراوي  /هذرج 19
ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقذ ادبً قذٌن  /بذراوي  /هذرج 19
ث نتعبير/ب
ع صرف/
عروض  /أ جاهًي َ 3/قذ قذيى /
َقذ قذيى /
عهىش 6/
شبهي 5/
زغذودي 4/
بذراوي2 /
ث نتعبير/ب
ع صرف/
َقذ قذيى /
عروض  /أ جاهًي /
َقذ قذيى /
عهىش 6/
شبهي 5/
زغذودي 4/
3
بذراوي2 /

16.00-15.00
17.00-16.00

14.00-13.00

الفىج3

الفىج4

الفىج5

الفىج 6

الفىج 7

تقُياث
انتعبير/أهقيهي1/
تقُياث
انتعبير/أهقيهي1

ع انصرف  /و
جاهًي 2/
ع انصرف  /و
جاهًي 2/
تقُياث
انتعبير/أهقيهي/
2
تقُياث
انتعبير/أهقيهي/
2

ث انبحث  /شبهي3/
ث انبحث  /شبهي3/
ل أجُبيت/زروال 3/
ل أجُبيت/زروال 3/

ل أجُبيت/زروال
4/
ل أجُبيت/زروال
4/

ث انبحث /بعس
5/
ث انبحث /بهعس
5/

ث انبحث/
عساسهت6/
ث انبحث/
عساسهت6/
إعالو آني /
قسىو
إعالو آني /
قسىو

إعالو آني /
قسىو
إعالو آني /
قسىو
ث انبحث/
عساسهت9/
ث انبحث/
عساسهت9/

09.00-08.00
10.00-09.00

نغت
أجُبيت/زروال 1/
نغت
أجُبيت/زروال 1/

ل
عهى انصرف  /و
بالغت  /زرقيٍ 3/
َص قذيى/
أجُبيت/زروال
جاهًي4/
2كربىش /
5/
ل
عهى انصرف  /و
بالغت  /زرقيٍ 3/
َص قذيى/
أجُبيت/زروال
جاهًي4/
2كربىش /
5/
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص أدبـــــــــــــــــــــــــً قذٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــن/كربىش /هذرج 18
ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص أدبـــــــــــــــــــــــــً قذٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــن/كربىش /هذرج 18

األربعاء

11.00-10.00

12.00-11.00

13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00
09.00-08.00

الخوٍس

10.00-09.00

11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00

بالغت  /زرقيٍ
2/
بالغت  /زرقيٍ
2/

عهى انصرف  /و
جاهًي 3/
عهى انصرف  /و
جاهًي 3/

بالغت  /شيُىٌ
4/
بالغت  /شيُىٌ
4/

َقذ قذيى /
زغذودي5/
َقذ قذيى /
زغذودي5/

بالغت /
بعذاش6/
بالغت /
بعذاش6/

عهى انصرف /و
جاهًي1/
عهى انصرف /و
جاهًي1/

َص قذيى/
كربىش1/
َص قذيى/
كربىش1/

َص قذيى /يغًىني3/

عروض  /أ
جاهًي 4/

بالغت /
بعذاش5/

َص أ .قذيى
/زغذودي 6/

ل
أجُبيت/زروال
2/
َص أ .قذيى /
بالغت /
َص قذيى /يغًىني  3/عروض  /أ
ل
زغذودي6/
بعذاش5/
جاهًي4/
أجُبيت/زروال
2/
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض/أ خاهوً /هذرج 18
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض/أ خاهوً /هذرج 18
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

بالغت /
بعذاش9/
بالغت /
بعذاش9/

َص قذيى/
كربىش9/
َص قذيى/
كربىش9/

َقذ قذيى /
زغذودي9/
َقذ قذيى /
زغذودي9/

الثالثاء

اإلثٌٍي

األحذ

حىقٍج الذفعت األولى -السٌت الثالثت /أدب عربً
الخىقٍج
09.00-08.00

الفىج1
ق انُص انقذيى /سعذوَي10/

الفىج2
أ انصىفي  /كربىش11/

لغت أخٌبٍت ً /عٍدت 12/

10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00

ق انُص انقذيى /سعذوَي10/

أ انصىفي  /كربىش11/

لغت أخٌبٍت ً/عٍدت12/

قضاٌا الٌـــــــــــــــــــص الشــــــــــــعري القذٌن/سعذوًً /هذرج 18
قضاٌا الٌـــــــــــــــــــص الشــــــــــــعري القذٌن/سعذوًً/هذرج 18

13.00-12.00

فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00
09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00

الســــــــــــــــــــــــــــــردٌــــــــــــــــــــــــاث العربٍت الحذٌثت والوعاصرة/بىهعسة/هذرج 18
الســــــــــــــــــــــــــــــردٌــــــــــــــــــــــــاث العربٍت الحذٌثت والوعاصرة/بىهعسة/هذرج 18

انسردياث  /بىيعسة10/
انسردياث  /بىيعسة10/
أ انصىفي  /كربىش10/
أ انصىفي  /كربىش10/

ج انسرد انقذيى  /بىيعسة11/
ج انسرد انقذيى  /بىيعسة11/
أدب انطفم  /عساسهت11/
أدب انطفم  /عساسهت11/
انسردياث  /بىيعسة11/
انسردياث  /بىيعسة11/

الفىج3

يُهجيت انبحث /زقادة12/
أ انصىفي  /كربىش12/
أ انصىفي  /كربىش12/
أدب انطفم  /عساسهت12/
أدب انطفم  /عساسهت12/

فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
اَداب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوٍت الوعاصرة/الشوالً /هذرج 18
اَداب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوٍت الوعاصرة/الشوالً /هذرج 18

انسردياث  /بىيعسة12/

ج انسرد انقذيى10/ /
ج انسرد انقذيى 10/ /

09.00-08.00

قضـــــــــــــــــــــــــــاٌــــــــــــــــــــــــــا الٌص الشعري الحذٌث والوعاصر/قٍذوم /هذرج 18

10.00-09.00

قضـــــــــــــــــــــــــــاٌــــــــــــــــــــــــــا الٌص الشعري الحذٌث والوعاصر/قٍذوم /هذرج 18

11.00-10.00

ق انُص انحذيث  /قيذوو10/

آ انعانًيت  /انشًاني11/

االستشراق  /بٍ قيراط12/

12.00-11.00

ق انُص انحذيث  /قيذوو10/

آ انعانًيت  /انشًاني11/

االستشراق  /بٍ قيراط12/

13.00-12.00

فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

14.00-13.00

هٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــهدٍت البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث العلوً/زقادة /هذرج 18

15.00-14.00

هٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــهدٍت البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث العلوً/زقادة /هذرج 18

يُهجيت انبحث /زقادة12/

16.00-15.00

الخوٍس

األربعاء

17.00-16.00
09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00
09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00

خوالـــــــــــــــــــــــــــٍاث الســــــــــــــــــــــــرد العــــــــــــــــــــــــربً القذـــــــــــــــــــن/هعلن /هذرج 18
خوالـــــــــــــــــــــــــــٍاث الســــــــــــــــــــــــرد العــــــــــــــــــــــــربً القذـــــــــــــــــــن/هعلن /هذرج 18

آ انعانًيت  /انشًاني10/
آ انعانًيت  /انشًاني10/

يُهجيت انبحث /زقادة11/
يُهجيت انبحث /زقادة11/

ق انُص انقذيى  /عبسي 12/
ق انُص انقذيى  /عبسي 12/

فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

آ انعانًيت  /انشًاني12/
آ انعانًيت  /انشًاني12/

ق انُص انقذيى  /عبسي11/
يُهجيت انبحث /زقادة10/
ق انُص انقذيى  /عبسي11/
يُهجيت انبحث /زقادة10/
االستشراق  /بٍ قيراط11/
االستشراق  /بٍ قيراط11/
ق انُص انحذيث  /قيذوو12/
نغت أجُبيت َ /عيجت 11/
االستشراق  /بٍ قيراط10/
ق انُص انحذيث  /قيذوو12/
نغت أجُبيت َ /عيجت 11/
االستشراق  /بٍ قيراط10/
ج انسرد قذيى/بىيعسة12/
ق انُص انحذيث  /قيذوو11/
نغت أجُبيت  /بخاخشت 10/
ج انسرد قذيى/بىيعسة12/
ق انُص انحذيث  /قيذوو11/
نغت أجُبيت  /بخاخشت 10/
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أدب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل/عساسلت /هذرج 18
أدب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل/عساسلت /هذرج 18
انسردياث  /بىيعسة12/
أدب انطفم  /عساسهت10/
أدب انطفم  /عساسهت10/

الثالثاء

اإلثٌٍي

األحذ

حىقٍج الذفعت األولى -السٌت الثاًٍت  /دراساث أدبٍت
الفىج4
الفىج3
الفىج2
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌاهح ًقذٌت هعاصرة/بىدروعت/هذرج 18

الخىقٍج
09.00-08.00

الفىج1

10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00
09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌاهح ًقذٌت هعاصرة/بىدروعت/هذرج 18
ل عايت  /جىدي16/
أدب شعبي  /براهيًي14/
يُاهج َقذيت/بىدروعت13/
أسلىبٍت  /قرزٌس15/
ل عايت  /جىدي16/
أدب شعبي  /براهيًي14/
يُاهج َقذيت/بىدروعت13/
أسلىبٍت  /قرزٌس15/
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أسلىبٍت  /قرزٌس16/
انُقذ انحذيث  /عفيف14/
أدب شعبي  /براهيًي13/
أسلىبٍت  /قرزٌس16/
انُقذ انحذيث  /عفيف14/
أدب شعبي  /براهيًي13/
الٌص األدبـــــــــــً الحــــــــــــذٌث /طرش  /هذرج 18
الٌص األدبـــــــــــً الحــــــــــــذٌث/طرش /هذرج 18
َقذ حذيث  /عفيف16/
أ .يقارٌ  /شاوي15/
يغاربي ف /يغًىني14/
انُقذ انحذيث  /زيتىٌ13/
َقذ حذيث  /عفيف16/
أ .يقارٌ  /شاوي15/
يغاربي ف /يغًىني14/
انُقذ انحذيث  /زيتىٌ13/
الٌقذ األدبـــــــــــــــــــً الحــــــــــــــــــــــذٌــــــــــــــث/زٌخىى/هذرج 18
الٌقذ األدبـــــــــــــــــــً الحــــــــــــــــــــــذٌــــــــــــــث/زٌخىى/هذرج 18
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
َص حذيث /طرش16/
صرف/طىاهري15/
يُاهج َقذيت  /بىدروعت14/
َص حذيث /طرش16/
صرف  /طىاهري15/
يُاهج َقذيت  /بىدروعت14/
و َقذيت/بىدروعت15/
صرف  /طىاهري14/
و َقذيت/بىدروعت15/
صرف  /طىاهري14/

09.00-08.00

ل عايت  /جىدي13/

انُص انحذيث /يخانفت14

َص حذيث /عبسي15/

و َقذيت  /بىدروعت16/

10.00-09.00

ل عايت  /جىدي13/

انُص انحذيث /يخانفت14/

َص حذيث /عبسي15/

و َقذيت  /بىدروعت16/

11.00-10.00

لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث عاهت/خىدي /هذرج 18

12.00-11.00

لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث عاهت/خىدي /هذرج 18
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

13.00-12.00
14.00-13.00

انُص انحذيث  /طرش13/

نغت أجُبيت  /بخاخشت 15/

صرف  /طىاهري16/

15.00-14.00

انُص انحذيث  /طرش13/

نغت أجُبيت  /بخاخشت 15/

صرف  /طىاهري16/

16.00-15.00

الخوٍس

األربعاء

17.00-16.00
09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00
09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00

أ يقارٌ  /يكفت16/
أ يقارٌ  /يكفت16/

انُقذ انحذيث  /عفيف15/
يغاربي ف /يغًىني13/
انُقذ انحذيث  /عفيف15/
يغاربي ف /يغًىني13/
هذخل إلى األدب الوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقارى/هكفت /هذرج 18
هذخل إلى األدب الوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقارى/هكفت /هذرج 18
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
يغاربي  /يغًىني 16/
ل عايت  /جىدي14/
أسلىبٍت  /قرزٌس13/
يغاربي  /يغًىني 16/
ل عايت  /جىدي14/
أسلىبٍت  /قرزٌس13/
نغت أجُبيت  /بخاخشت16
ل عايت  /جىدي15/
أسلىبٍت  /قرزٌس14/
نغت أجُبيت /فراقت 13/
نغت أجُبيت  /بخاخشت16
ل عايت  /جىدي15/
أسلىبٍت  /قرزٌس14/
نغت أجُبيت /فراقت13/
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــرف/طىاهري /هذرج 18
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــرف/طىاهري /هذرج 18
أ .شعبي  /بىعطيط16/
يغاربي  /يغًىني15/
أ .يقارٌ  /يكفت 14
ع انصرف /طىاهري13/
أ .شعبي  /بىعطيط16/
يغاربي  /يغًىني15/
أ .يقارٌ  /يكفت 14/
ع انصرف /طىاهري13/
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أ .شعبي/بىعطيط15/
نغت أجُبيت  /بخاخشت 14/
أ .يقارٌ  /يكفت13/
أ .شعبي  /بىعطيط15
نغت أجُبيت  /بخاخشت 14/
أ .يقارٌ  /يكفت13/
األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىبٍت وححلٍل الخطاب /هذرج 18
األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىبٍت وححلٍل الخطاب/قرزٌس /هذرج 18

الثالثاء

اإلثٌٍي

األحذ

حىقٍج الذفعت األولى -السٌت الثاًٍت /دراساث لغىٌت
الخىقٍج
09.00-08.00

الفىج1
أصىل ٌ  /ل روابحيت1/

10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00
09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00

ٌ حذيث  /يخانفت4/
أصىل انُحى  /قريُي3/
ع انصرف  /شيُىٌ2/
أصىل ٌ  /ل روابحيت1/
أ .يقارٌ  /يكفت5/
ع انصرف  /شيُىٌ12/
أصىل انُحى  /قريُي11/
دالنت /بىشحذاٌ10/
أ .يقارٌ  /يكفت5/
ع انصرف  /شيُىٌ12/
أصىل انُحى  /قريُي11/
دالنت  /بىشحذاٌ10/
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
اللســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًـــــــٍاث العـــــــــــــــــاهـــــــت /بىعواهت/هذرج 19
اللســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًـــــــٍاث العـــــــــــــــــاهـــــــت /بىعواهت/هذرج 19
ل عايت  /بىعًايت3/
ل عايت  /بىعًايت3/
الــــــــــــــــــٌــــــــــــــــــــــــص األدبـــــــــــــــــــــــً الــــــــــــــــحذٌث/هخالفت/هذرج 18
الــــــــــــــــــٌــــــــــــــــــــــــص األدبـــــــــــــــــــــــً الــــــــــــــــحذٌث/هخالفت/هذرج 18
أصىل ٌ  /ل روابحيت15/
أسهىبيت  /بىيراٌ14/
يُاهج َقذيت  /شاوي13/
ٌ حذيث  /يخانفت1/
أصىل ٌ  /ل روابحيت15/
أسهىبيت  /بىيراٌ14/
يُاهج َقذيت  /شاوي13/
ٌ حذيث  /يخانفت1/
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
هــــــــــذخـــــــــــل إلى األدب الوـــــــــــــــــــــــــــــــقارى/وردة حالسً/هذرج 19
هــــــــــذخـــــــــــل إلى األدب الوـــــــــــــــــــــــــــــــقارى/وردة حالسً/هذرج 19
أ .يقارٌ  /حالسي1/
أ .يقارٌ  /حالسي1/

09.00-08.00

َقذ حذيث  /زيتىٌ10/

ل عايت  /بىعًايت11/

و َقذيت  /شاوي12/

َقذ حذيث  /عفيف3/

10.00-09.00

َقذ حذيث  /زيتىٌ10/

ل عايت  /بىعًايت11/

و َقذيت  /شاوي12/

َقذ حذيث  /عفيف3/

11.00-10.00
12.00-11.00

ل عايت  /بىعًايت1/
ل عايت  /بىعًايت1/

َص حذيث  /يخانفت2/
َص حذيث  /يخانفت2/

ل أجُبيت  /فراقت3/
ل أجُبيت  /فراقت3/

أسهىبيت  /قرزيس4/
أسهىبيت  /قرزيس4/

13.00-12.00

فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

14.00-13.00

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌاهح ًقذٌت هعاصرة/شاوي  /هذرج 19

15.00-14.00

هٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهح ًقذٌت هعاصرة./شاوي  /هذرج 19
ل أجُبيت  /فراقت5/
َقذ حذيث  /عفيف4/
أسهىبيت  /بىيراٌ1/
يُاهج َقذيت  /شاوي9/

17.00-16.00

ل أجُبيت  /فراقت5/

16.00-15.00

الخوٍس

األربعاء

الفىج2
ع انصرف  /شيُىٌ2/

الفىج3
أصىل انُحى  /قريُي3/

الفىج4
ٌ حذيث  /يخانفت4/

يُاهج َقذيت  /شاوي9/

أسهىبيت  /بىيراٌ1/

َقذ حذيث  /عفيف4/

09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00

ل عايت  /بىعًايت12/
دالنت  /بىشحذاٌ 11/
أسهىبيت  /بىيراٌ10/
ل عايت  /بىعًايت12/
دالنت  /بىشحذاٌ 11/
أسهىبيت  /بىيراٌ10/
األســــــــــــــــــــــلىبــــــــــــــٍت وحـــــــــحـــــــــــلٍــــــــــــــــل الخطاب/بىٌراى /هذرج 19
األســــــــــــــــــــــلىبــــــــــــــٍت وحـــــــــحـــــــــــلٍــــــــــــــــل الخطاب/بىٌراى /هذرج 19
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ع انصرف  /شيُىٌ3/
ٌ حذيث  /يخانفت2/
َقذ حذيث  /زيتىٌ1/

15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00
09.00-08.00
10.00-09.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
17.00-16.00

ع انصرف  /شيُىٌ3/
ٌ حذيث  /يخانفت2/
َقذ حذيث  /زيتىٌ1/
الٌــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ األدبً الحــــــــــــــــــــذٌـــــــــــــث/زٌخىى /هذرج 18
الٌــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ األدبً الحــــــــــــــــــــذٌـــــــــــــث/زٌخىى /هذرج 18
و َقذيت  /شاوي16/
دالنت  /بىشحذاٌ 15/
أ .يقارٌ  /حالسي14/
نغت أجُبيت /فراقت13 /
و َقذيت  /شاوي16/
دالنت  /بىشحذاٌ 15/
أ .يقارٌ  /حالسي14/
نغت أجُبيت /فراقت 13/
دالنت  /بىشحذاٌ 4/
أ .يقارٌ  /شاويت3/
ل أجُبيت  /فراقت2/
ع انصرف  /شيُىٌ1/
دالنت  /بىشحذاٌ 4/
أ .يقارٌ  /شاوي3/
ل أجُبيت  /فراقت2/
ع انصرف  /شيُىٌ1/
فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
عـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف/شٌٍىى /هذرج 19
عـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف/شٌٍىى /هذرج 19

