
 التوقٍت ٌوم
 10لفصٍلت ا      تزكشع هالسٌت األولى لٍساًس/ جذ

 6فوج 5فوج  4فوج  3فوج  2فوج 1فوج

ث
سب

ال
 

 88سا89- 88سا88
   

جقٌيات البحث/هغوولي 

  20/م
جقٌيات البحث/هغوولي 

 20/م

 22هوهًٌ / الودرج د. السعٍد  /  -اضزةـــــــهح –زـــــــــــــى الشعـــــــــــــوسٍقـــــــوه  زوضـــــــــــعال 88سا08 - 88سا89

  88سا00 - 88سا08
 

 6جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 3ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 2عروض/ هوهٌي/ 0علن الصرف/ضيٌوى/

 3ي/جقٌيات الحعبير/أهقيل 0علن الصرف/ضيٌوى/ 2عروض/ هوهٌي/ 5ًص أدبي قذين/كربوش/ 4علن الصرف/م.جاهوي/ 88سا02 - 88سا00
6/   /لغة أجٌبية  

 

 88سا03 - 88سا02
      

 22كزبوش / الودرج   د. إبزاهٍن/  -اضزةــــــــهح –ن )شعز( ـــــــــــً قدٌــــــــــــــــص أدبــــــــــــــً 88سا 04 - 88سا03

5/   /لغة أجٌبية 08ًقذ أدبي قذين/ زغذودي/ 28كربوش/مًص أدبي قذين/ 08ًقذ أدبي قذين/ زغذودي/م 28ًص أدبي قذين/كربوش/م 88سا 05 - 88سا04   

 88سا 06 - 88سا05
      

 88سا07 - 88سا06
      

حذ
أل

ا
 

 22جاهوً / الودرج  هحود د. /  -اضزةـــــــهح –زفــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعل 88سا89- 88سا88

 22بدراوي / الودرج د. عبد الوجٍد /  -اضزةـــــــهح –ن ـــــــــــً قدٌــــــــــــــــد أدبـــــــقـــً 88سا08 - 88سا89

 5ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 2علن الصرف/ضيٌوى/ 08جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 9جقٌيات البحث/بوعطيط/ 0بالغة عربية/ زرقيي/ 6عروض/هخالفة/ 88سا00 - 88سا08

 2علن الصرف/ضيٌوى/ 08جقٌيات البحث/بوعطيط/ 28بالغة عربية/ زرقيي/م 9جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 0عروض/هخالفة/ 28زرقيي/م بالغة عربية/ 88سا02 - 88سا00

 88سا03 - 88سا02
      

 88سا 04 - 88سا03
 

 09وولي/مًص أدبي قذين/هغ 09ًص أدبي قذين/هغوولي/م إعالم آلي/  فلكاوي إعالم آلي/  فلكاوي 2جقٌيات البحث/بوعطيط/

 3ًقذ أدبي قذين / زغذودي/ 88سا 05 - 88سا04
  

 إعالم آلي/  فلكاوي إعالم آلي/  فلكاوي 4ًص أدبي قذين/هغوولي/

 88سا 06 - 88سا05
      

 88سا07 - 88سا06
      

ي
ٌي
الث

ا
 

 0ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 2جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 6/بي علوشجقٌيات البحث/ 88سا89- 88سا88
 

 5بالغة عربية/ عفيف/ 4عروض/هخالفة/

 0بالغة عربية/ زرقيي/ 2علن الصرف/م.جاهوي/ 3جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 88سا08 - 88سا89
 

 5عروض/هخالفة/ 4بالغة عربية/ عفيف/

 22/ الودرج سرقٍي  أ/د. فزٌدة /  -اضزةـــــــهح –تــٍـزبـــــــــــــت عــــــــــــــــالغـــب 88سا00 - 88سا08

 22عفٍف  / الودرج د. الطـاهز /  -اضزةـــــــهح –زآىـــــــــــــوم القـــــــــــــــــــلـــع 88سا02 - 88سا00

 88سا03 - 88سا02
 

 /    /لغة أجٌبية 88سا 04 - 88سا03
/قاعة إعالم آلي/ فلكاوي

  االًحرًث
 /    /لغة أجٌبية

  

 88سا 05 - 88سا04
/قاعة آلي/ فلكاويإعالم 

 االًحرًث
 /    /لغة أجٌبية /    /لغة أجٌبية

   

 88سا 06 - 88سا05
      



 التوقٍت ٌوم
 10لفصٍلت ا      تزكشع هالسٌت األولى لٍساًس/ جذ

 6فوج 5فوج  4فوج  3فوج  2فوج 1فوج

اء
الث

الث
 

 88سا89- 88سا88
   

جقٌيات البحث/هغوولي 

  20/م
جقٌيات البحث/هغوولي 

 20/م

 22هوهًٌ / الودرج د. السعٍد  /  -اضزةـــــــهح –زـــــــــــــى الشعـــــــــــــوسٍقـــــــوه  زوضـــــــــــعال 88سا08 - 88سا89

  88سا00 - 88سا08
 

 6لي/جقٌيات الحعبير/أهقي 3ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 2عروض/ هوهٌي/ 0علن الصرف/ضيٌوى/

 3جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 0علن الصرف/ضيٌوى/ 2عروض/ هوهٌي/ 5ًص أدبي قذين/كربوش/ 4علن الصرف/م.جاهوي/ 88سا02 - 88سا00
6/   /لغة أجٌبية  

 

 88سا03 - 88سا02
      

 22كزبوش / الودرج   د. إبزاهٍن/  -ةاضزــــــــهح –ن )شعز( ـــــــــــً قدٌــــــــــــــــص أدبــــــــــــــً 88سا 04 - 88سا03

5/   /لغة أجٌبية 08ًقذ أدبي قذين/ زغذودي/ 28ًص أدبي قذين/كربوش/م 08ًقذ أدبي قذين/ زغذودي/م 28ًص أدبي قذين/كربوش/م 88سا 05 - 88سا04   

 88سا 06 - 88سا05
      

 88سا07 - 88سا06
      

اء
بع

ر
ال

ا
 

 22جاهوً / الودرج  هحود د. /  -اضزةـــــــهح –زفــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعل 88سا89- 88سا88

 22بدراوي / الودرج د. عبد الوجٍد /  -اضزةـــــــهح –ن ـــــــــــً قدٌــــــــــــــــد أدبـــــــقـــً 88سا08 - 88سا89

 5ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 2علن الصرف/ضيٌوى/ 08جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 9جقٌيات البحث/بوعطيط/ 0بالغة عربية/ زرقيي/ 6عروض/هخالفة/ 88سا00 - 88سا08

 2علن الصرف/ضيٌوى/ 08جقٌيات البحث/بوعطيط/ 28بالغة عربية/ زرقيي/م 9جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 0عروض/هخالفة/ 28بالغة عربية/ زرقيي/م 88سا02 - 88سا00

 88سا03 - 88سا02
      

 88سا 04 - 88سا03
 

 09ًص أدبي قذين/هغوولي/م 09ًص أدبي قذين/هغوولي/م إعالم آلي/  فلكاوي إعالم آلي/  فلكاوي 2جقٌيات البحث/بوعطيط/

 3ًقذ أدبي قذين / زغذودي/ 88سا 05 - 88سا04
  

 إعالم آلي/  فلكاوي إعالم آلي/  فلكاوي 4ًص أدبي قذين/هغوولي/

 88سا 06 - 88سا05
      

 88سا07 - 88سا06
      

س
وي

خ
ال

 

 0ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 2جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 6/بي علوشجقٌيات البحث/ 88سا89- 88سا88
 

 5بالغة عربية/ عفيف/ 4عروض/هخالفة/

 0بالغة عربية/ زرقيي/ 2علن الصرف/م.جاهوي/ 3جقٌيات الحعبير/أهقيلي/ 88سا08 - 88سا89
 

 5عروض/هخالفة/ 4/بالغة عربية/ عفيف

 22سرقٍي / الودرج  أ/د. فزٌدة /  -اضزةـــــــهح –تــٍـزبـــــــــــــت عــــــــــــــــالغـــب 88سا00 - 88سا08

 22عفٍف  / الودرج د. الطـاهز /  -اضزةـــــــهح –زآىـــــــــــــوم القـــــــــــــــــــلـــع 88سا02 - 88سا00

 88اس03 - 88سا02
 

 /    /لغة أجٌبية 88سا 04 - 88سا03
/قاعة إعالم آلي/ فلكاوي

  االًحرًث
 /    /لغة أجٌبية

  

 88سا 05 - 88سا04
/قاعة إعالم آلي/ فلكاوي

 االًحرًث
 /    /لغة أجٌبية /    /لغة أجٌبية

   

 88سا 06 - 88سا05
      



 

 التوقٍت ٌوم
 22الفصٍلت      تزكشع هالسٌت األولى لٍساًس/ جذ

 00فوج 08فوج 9فوج 8فوج 7فوج

ث
سب

ال
 

         2جقٌيات الحعبير/أ. جاهوي/ 88سا89- 88سا88

  3ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 1جقٌيات البحث/هغوولي/ 5جقٌيات الحعبير/أ. جاهوي/ 2علن الصرف/م.جاهوي/ 88سا08 - 88سا89

 22جاهوً / الودرج  هحود د. /  -اضزةـــــــهح –زفـــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعل 88سا00 - 88سا08

 22بدراوي / الودرج د. عبد الوجٍد /  -اضزةـــــــهح –ن ـــــــــــً قدٌــــــــــــــــد أدبـــــــقـــً 88سا02 - 88سا00

           88سا03 - 88سا02

 3ات الحعبير/أ. جاهوي/جقٌي لغة أجٌبية   لغة أجٌبية   88سا 04 - 88سا03

 لغة أجٌبية  لغة أجٌبية   لغة أجٌبية 88سا 05 - 88سا04

           88سا 06 - 88سا05

           88سا07 - 88سا06

حذ
أل

ا
 

   4بالغة عربية/عساسلة/   2جقٌيات البحث/ دبيص/ 0عروض/ أ. جاهوي/ 88سا89- 88سا88

 5بالغة عربية/عساسلة/ 4عروض/ أ. جاهوي/ 3علن الصرف/م.جاهوي/   1جقٌيات البحث/ دبيص/ 88سا08 - 88سا89

 20جقٌيات البحث/بودروعة /م 20جقٌيات البحث/بودروعة /م 3عروض/ أ. جاهوي/ 4علن الصرف/م.جاهوي/ 13بالغة عربية/عفيف/ 88سا00 - 88سا08

 5ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 4بي قذين/ زغذودي/ًص أد 11بالغة عربية/عفيف/م 11بالغة عربية/عفيف/م   88سا02 - 88سا00

           88سا03 - 88سا02

 00سغدودي / الودرج  أ. لٍلى  / -اضزةــــــــهح –ن )شعز( ـــــــــــً قدٌــــــــــــــــص أدبــــــــــــــً 88سا 04 - 88سا03

 22عفٍف  / الودرج د. الطـاهز /  -اضزةـــــــهح – زآىـــــــــــــوم القـــــــــــــــــــلـــع 88سا 05 - 88سا04

           88سا 06 - 88سا05

           88سا07 - 88سا06

ي
ٌي
الث

ا
 

 00آهٌت جاهوً  / الودرج د. /  -اضزةـــــــهح – زـــــــــــــى الشعـــــــــــــوسٍقـــــــوه  زوضـــــــــــعال 88سا89- 88سا88

 00عساسلت / الودرج   د. فوسٌت / -اضزةـــــــهح – تــٍـزبـــــــــــــت عــــــــــــــــالغـــب 88سا08 - 88سا89

 0عروض/ أ. جاهوي/ 2علن الصرف/م.جاهوي/ 3/بي علوش جقٌيات الحعبير/ 08ًقذ أدبي قذين/بذراوي/م 08ًقذ أدبي قذين/بذراوي/م 88سا00 - 88سا08

 0علن الصرف/م.جاهوي/ 2/بي علوش جقٌيات الحعبير/ 3ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 4عروض/ أ. جاهوي/ م آلي/  فلكاويإعال 88سا02 - 88سا00

           88سا03 - 88سا02

     /قاعة االًحرًثإعالم آلي/ فلكاوي 20ًص أدبي قذين/زغذودي/م 20ًص أدبي قذين/ زغذودي/م 88سا 04 - 88سا03

 28ًص أدبي قذين/ زغذودي/م   20ًص أدبي قذين/ زغذودي/ م /قاعة االًحرًثعالم آلي/ فلكاويإ   88سا 05 - 88سا04



 التوقٍت ٌوم
 22الفصٍلت      تزكشع هالسٌت األولى لٍساًس/ جذ

 00فوج 08فوج 9فوج 8فوج 7فوج

اء
الث

الث
 

         2جقٌيات الحعبير/أ. جاهوي/ 88سا89- 88سا88

  3ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 1جقٌيات البحث/هغوولي/ 5جقٌيات الحعبير/أ. جاهوي/ 2علن الصرف/م.جاهوي/ 88سا08 - 88سا89

 22جاهوً / الودرج  هحود د. /  -اضزةـــــــهح –زفـــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعل 88سا00 - 88سا08

 22بدراوي / الودرج د. عبد الوجٍد /  -اضزةـــــــهح –ن ـــــــــــً قدٌــــــــــــــــأدبد ـــــــقـــً 88سا02 - 88سا00

           88سا03 - 88سا02

 3جقٌيات الحعبير/أ. جاهوي/ لغة أجٌبية   لغة أجٌبية   88سا 04 - 88سا03

 لغة أجٌبية  لغة أجٌبية   لغة أجٌبية 88سا 05 - 88سا04

           88سا 06 - 88سا05

           88سا07 - 88سا06

اء
بع

ر
ال

ا
 

   4بالغة عربية/عساسلة/   2جقٌيات البحث/ دبيص/ 0عروض/ أ. جاهوي/ 88سا89- 88سا88

 5بالغة عربية/عساسلة/ 4عروض/ أ. جاهوي/ 3علن الصرف/م.جاهوي/   1جقٌيات البحث/ دبيص/ 88سا08 - 88سا89

 20جقٌيات البحث/بودروعة /م 20جقٌيات البحث/بودروعة /م 3عروض/ أ. جاهوي/ 4علن الصرف/م.جاهوي/ 13ربية/عفيف/بالغة ع 88سا00 - 88سا08

 5ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 4ًص أدبي قذين/ زغذودي/ 11بالغة عربية/عفيف/م 11بالغة عربية/عفيف/م   88سا02 - 88سا00

           88سا03 - 88سا02

 00سغدودي / الودرج  أ. لٍلى  / -اضزةــــــــهح –ن )شعز( ـــــــــــً قدٌــــــــــــــــص أدبــــــــــــــً 88سا 04 - 88سا03

 22عفٍف  / الودرج د. الطـاهز /  -اضزةـــــــهح – زآىـــــــــــــوم القـــــــــــــــــــلـــع 88سا 05 - 88سا04

           88سا 06 - 88سا05

           88سا07 - 88سا06

س
وي

خ
ال

 

 00آهٌت جاهوً  / الودرج د. /  -اضزةـــــــهح – زـــــــــــــى الشعـــــــــــــوسٍقـــــــوه  زوضـــــــــــعال 88سا89- 88سا88

 00سلت / الودرج عسا  د. فوسٌت / -اضزةـــــــهح – تــٍـزبـــــــــــــت عــــــــــــــــالغـــب 88سا08 - 88سا89

 0عروض/ أ. جاهوي/ 2علن الصرف/م.جاهوي/ 3/بي علوش جقٌيات الحعبير/ 08ًقذ أدبي قذين/بذراوي/م 08ًقذ أدبي قذين/بذراوي/م 88سا00 - 88سا08

 0صرف/م.جاهوي/علن ال 2/بي علوش جقٌيات الحعبير/ 3ًقذ أدبي قذين/بذراوي/ 4عروض/ أ. جاهوي/ إعالم آلي/  فلكاوي 88سا02 - 88سا00

           88سا03 - 88سا02

     /قاعة االًحرًثإعالم آلي/ فلكاوي 20ًص أدبي قذين/زغذودي/م 20ًص أدبي قذين/ زغذودي/م 88سا 04 - 88سا03

 28ًص أدبي قذين/ زغذودي/م   20ًص أدبي قذين/ زغذودي/ م /قاعة االًحرًثإعالم آلي/ فلكاوي   88سا 05 - 88سا04

           88سا 06 - 88سا05

         88سا07 - 88سا06
 


