
 ٌوم
 10الفصٍلت       خزكطالسٌت األولى لٍساًس/ جذع ه

 6فوج 5فوج  4فوج  3فوج  2فوج 1فوج الخوقٍج

ج
سب

ال
 

 88سا89- 88سا88
   

 20حقٌٍاث البحث/هغوولً /م
 

 20حقٌٍاث البحث/هغوولً /م

 28هوهًٌ / الوذرج د. السعٍذ  /  -اضزةـــــــهح –زـــــــــــــى الطعـــــــــــــوسٍقـــــــوه  زوضـــــــــــعال 88سا18 - 88سا89

 88سا11 - 88سا18
/ قاعت إعالم آلً/ فلكاوي

 االًخزًج
/ قاعت إعالم آلً/ فلكاوي

 االًخزًج
 6حقٌٍاث الخعبٍز/أهقٍلً/ 3ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 2عزوض/ هوهًٌ/ 1علن الصزف/ضٌٍوى/

5/ بخاخشة /لغت أجٌبٍت 3حقٌٍاث الخعبٍز/أهقٍلً/ 1علن الصزف/ضٌٍوى/ 2عزوض/ هوهًٌ/ 5قذٌن/كزبوش/ًص أدبً  4علن الصزف/م.جاهوً/ 88سا12 - 88سا11  

 88سا13 - 88سا12
      

 28كزبوش / الوذرج   د. إبزاهٍن/  -اضزةــــــــهح –ن )ضعز( ـــــــــــً قذٌــــــــــــــــص أدبــــــــــــــً 88سا 14 - 88سا13

5/ بخاخشة /لغت أجٌبٍت 18ًقذ أدبً قذٌن/ سغذودي/ 28ًص أدبً قذٌن/كزبوش/م 18ًقذ أدبً قذٌن/ سغذودي/م 28ًص أدبً قذٌن/كزبوش/م 88سا 15 - 88سا14   

 88سا 16 - 88سا15
      

 88سا17 - 88سا16
      

حذ
أل
ا

 

 28جاهوً / الوذرج  هحوذ د. /  -اضزةـــــــهح –زفــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعل 88سا89- 88سا88

 28بذراوي / الوذرج د. عبذ الوجٍذ /  -اضزةـــــــهح –ن ـــــــــــً قذٌــــــــــــــــذ أدبـــــــقـــً 88سا18 - 88سا89

 5ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 2علن الصزف/ضٌٍوى/ 18الخعبٍز/أهقٍلً/حقٌٍاث  9حقٌٍاث البحث/بوعطٍط/ 1بالغت عزبٍت/ سرقٍي/ 6عزوض/هخالفت/ 88سا11 - 88سا18

 2علن الصزف/ضٌٍوى/ 18حقٌٍاث البحث/بوعطٍط/ 28بالغت عزبٍت/ سرقٍي/م 9حقٌٍاث الخعبٍز/أهقٍلً/ 1عزوض/هخالفت/ 28بالغت عزبٍت/ سرقٍي/م 88سا12 - 88سا11

 88سا13 - 88سا12
      

 2حقٌٍاث البحث/بوعطٍط/ 1/زروال /لغت أجٌبٍت 88سا 14 - 88سا13
/ قاعت إعالم آلً/  فلكاوي

 االًخزًج
/ قاعت إعالم آلً/  فلكاوي

 االًخزًج
 19ًص أدبً قذٌن/هغوولً/م 19هغوولً/م ًص أدبً قذٌن/

 2/زروال /لغت أجٌبٍت 3ًقذ أدبً قذٌن / سغذودي/ 88سا 15 - 88سا14
 

 4ًص أدبً قذٌن/هغوولً/
قاعت / إعالم آلً/  فلكاوي

 االًخزًج
/ قاعت إعالم آلً/  فلكاوي

 االًخزًج

 88سا 16 - 88سا15
      

 88سا17 - 88سا16
      

ي
ٌٍ

الث
ا

 

 1ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 2حقٌٍاث الخعبٍز/أهقٍلً/ 6/بي علوشحقٌٍاث البحث/ 88سا89- 88سا88
 

 5بالغت عزبٍت/ عفٍف/ 4عزوض/هخالفت/

 1بالغت عزبٍت/ سرقٍي/ 2علن الصزف/م.جاهوً/ 3الخعبٍز/أهقٍلً/حقٌٍاث  88سا18 - 88سا89
 

 5عزوض/هخالفت/ 4بالغت عزبٍت/ عفٍف/

 28سرقٍي / الوذرج  أ/د. فزٌذة /  -اضزةـــــــهح –تــٍـزبـــــــــــــت عــــــــــــــــالغـــب 88سا11 - 88سا18

 28عفٍف  / الوذرج د. الطـاهز /  -اضزةـــــــهح –زآىـــــــــــــوم القـــــــــــــــــــلـــع 88سا12 - 88سا11

 88سا13 - 88سا12
 

  3/زروال /لغت أجٌبٍت   88سا 14 - 88سا13
  

  88سا 15 - 88سا14
 

 3/زروال /لغت أجٌبٍت 
  

 

 



 ٌوم
 82الفصٍلت      خزكطالسٌت األولى لٍساًس/ جذع ه

 الخوقٍج
 

 11فوج 18فوج 9فوج 8فوج 7فوج

ج
سب

ال
 

   /قاعت االًخزًجإعالم آلً/ فلكاوي  /قاعت االًخزًجإعالم آلً/ فلكاوي 2حقٌٍاث الخعبٍز/أ. جاهوً/ 88سا89- 88سا88

 االًخزًج/قاعت إعالم آلً/ فلكاوي 3ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 1حقٌٍاث البحث/هغوولً/ 5حقٌٍاث الخعبٍز/أ. جاهوً/ 2علن الصزف/م.جاهوً/ 88سا18 - 88سا89

 28جاهوً / الوذرج  هحوذ د. /  -اضزةـــــــهح –زفـــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعل 88سا11 - 88سا18

 28بذراوي / الوذرج د. عبذ الوجٍذ /  -اضزةـــــــهح –ن ـــــــــــً قذٌــــــــــــــــذ أدبـــــــقـــً 88سا12 - 88سا11

           88سا13 - 88سا12

 3حقٌٍاث الخعبٍز/أ. جاهوً/       88سا 14 - 88سا13

 88سا 15 - 88سا14
 

  
 

 
 

           88سا 16 - 88سا15

           88سا17 - 88سا16

حذ
أل
ا

 

  4بالغت عزبٍت/عساسلت/ 5/ فراقة / لغت أجٌبٍت 2حقٌٍاث البحث/ دبٍص/ 1عزوض/ أ. جاهوً/ 88سا89- 88سا88

 5بالغت عزبٍت/عساسلت/ 4عزوض/ أ. جاهوً/ 3علن الصزف/م.جاهوً/ 9/ فراقة / لغت أجٌبٍت 1حقٌٍاث البحث/ دبٍص/ 88سا18 - 88سا89

 20حقٌٍاث البحث/بودروعت /م 20حقٌٍاث البحث/بودروعت /م 3عزوض/ أ. جاهوً/ 4علن الصزف/م.جاهوً/ 13بالغت عزبٍت/عفٍف/ 88سا11 - 88سا18

 5ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 4ًص أدبً قذٌن/ سغذودي/ 19بالغت عزبٍت/عفٍف/م 19بالغت عزبٍت/عفٍف/م 19/ فراقة / لغت أجٌبٍت 88سا12 - 88سا11

           88سا13 - 88سا12

 20سغذودي / الوذرج  أ. لٍلى  / -اضزةــــــــهح –ن )ضعز( ـــــــــــً قذٌــــــــــــــــص أدبــــــــــــــً 88سا 14 - 88سا13

 28عفٍف  / الوذرج د. الطـاهز /  -اضزةـــــــهح – زآىـــــــــــــوم القـــــــــــــــــــلـــع 88سا 15 - 88سا14

           88سا 16 - 88سا15

           88سا17 - 88سا16

ي
ٌٍ

الث
ا

 

 20آهٌت جاهوً  / الوذرج د. /  -اضزةـــــــهح – زـــــــــــــى الطعـــــــــــــوسٍقـــــــوه  زوضـــــــــــعال 88سا89- 88سا88

 20عساسلت / الوذرج   د. فوسٌت / -اضزةـــــــهح – تــٍـزبـــــــــــــت عــــــــــــــــالغـــب 88سا18 - 88سا89

 1عزوض/ أ. جاهوً/ 2علن الصزف/م.جاهوً/ 3/بي علوش حقٌٍاث الخعبٍز/ 18قذٌن/بذراوي/مًقذ أدبً  18ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/م 88سا11 - 88سا18

 1علن الصزف/م.جاهوً/ 2/بي علوش حقٌٍاث الخعبٍز/ 3ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 4عزوض/ أ. جاهوً/  88سا12 - 88سا11

           88سا13 - 88سا12

 1/ بخاخشة /لغت أجٌبٍت  / قاعت االًخزًجقسوم /إعالم آلً/  20ًص أدبً قذٌن/سغذودي/م 20ًص أدبً قذٌن/ سغذودي/م 88سا 14 - 88سا13

 28ًص أدبً قذٌن/ سغذودي/م 2/بخاخشة /لغت أجٌبٍت 20ًص أدبً قذٌن/ سغذودي/ م  / قاعت االًخزًج/ قسومإعالم آلً/  88سا 15 - 88سا14
 

 

  



 ٌوم
 10الفصٍلت       خزكطالسٌت األولى لٍساًس/ جذع ه

 6فوج 5فوج  4فوج  3فوج  2فوج 1فوج الخوقٍج

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 88سا89- 88سا88
   

 20حقٌٍاث البحث/هغوولً /م
 

 20حقٌٍاث البحث/هغوولً /م

 28هوهًٌ / الوذرج د. السعٍذ  /  -اضزةـــــــهح –زـــــــــــــى الطعـــــــــــــوسٍقـــــــوه  زوضـــــــــــعال 88سا18 - 88سا89

 88سا11 - 88سا18
/ قاعت إعالم آلً/ فلكاوي

 االًخزًج
/ قاعت إعالم آلً/ فلكاوي

 االًخزًج
 6حقٌٍاث الخعبٍز/أهقٍلً/ 3ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 2عزوض/ هوهًٌ/ 1علن الصزف/ضٌٍوى/

5/ بخاخشة /لغت أجٌبٍت 3حقٌٍاث الخعبٍز/أهقٍلً/ 1علن الصزف/ضٌٍوى/ 2عزوض/ هوهًٌ/ 5قذٌن/كزبوش/ًص أدبً  4علن الصزف/م.جاهوً/ 88سا12 - 88سا11  

 88سا13 - 88سا12
      

 28كزبوش / الوذرج   د. إبزاهٍن/  -اضزةــــــــهح –ن )ضعز( ـــــــــــً قذٌــــــــــــــــص أدبــــــــــــــً 88سا 14 - 88سا13

5/ بخاخشة /لغت أجٌبٍت 18ًقذ أدبً قذٌن/ سغذودي/ 28ًص أدبً قذٌن/كزبوش/م 18ًقذ أدبً قذٌن/ سغذودي/م 28ًص أدبً قذٌن/كزبوش/م 88سا 15 - 88سا14   

 88سا 16 - 88سا15
      

 88سا17 - 88سا16
      

أل
ا

ء
عا

رب
 

 28جاهوً / الوذرج  هحوذ د. /  -اضزةـــــــهح –زفــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعل 88سا89- 88سا88

 28بذراوي / الوذرج د. عبذ الوجٍذ /  -اضزةـــــــهح –ن ـــــــــــً قذٌــــــــــــــــذ أدبـــــــقـــً 88سا18 - 88سا89

 5ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 2علن الصزف/ضٌٍوى/ 18الخعبٍز/أهقٍلً/حقٌٍاث  9حقٌٍاث البحث/بوعطٍط/ 1بالغت عزبٍت/ سرقٍي/ 6عزوض/هخالفت/ 88سا11 - 88سا18

 2علن الصزف/ضٌٍوى/ 18حقٌٍاث البحث/بوعطٍط/ 28بالغت عزبٍت/ سرقٍي/م 9حقٌٍاث الخعبٍز/أهقٍلً/ 1عزوض/هخالفت/ 28بالغت عزبٍت/ سرقٍي/م 88سا12 - 88سا11

 88سا13 - 88سا12
      

 2حقٌٍاث البحث/بوعطٍط/ 1/زروال /لغت أجٌبٍت 88سا 14 - 88سا13
/ قاعت إعالم آلً/  فلكاوي

 االًخزًج
/ قاعت إعالم آلً/  فلكاوي

 االًخزًج
 19ًص أدبً قذٌن/هغوولً/م 19هغوولً/م ًص أدبً قذٌن/

 2/زروال /لغت أجٌبٍت 3ًقذ أدبً قذٌن / سغذودي/ 88سا 15 - 88سا14
 

 4ًص أدبً قذٌن/هغوولً/
قاعت / إعالم آلً/  فلكاوي

 االًخزًج
/ قاعت إعالم آلً/  فلكاوي

 االًخزًج

 88سا 16 - 88سا15
      

 88سا17 - 88سا16
      

ال
س

وٍ
خ

 

 1ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 2حقٌٍاث الخعبٍز/أهقٍلً/ 6/بي علوشحقٌٍاث البحث/ 88سا89- 88سا88
 

 5بالغت عزبٍت/ عفٍف/ 4عزوض/هخالفت/

 1بالغت عزبٍت/ سرقٍي/ 2علن الصزف/م.جاهوً/ 3الخعبٍز/أهقٍلً/حقٌٍاث  88سا18 - 88سا89
 

 5عزوض/هخالفت/ 4بالغت عزبٍت/ عفٍف/

 28سرقٍي / الوذرج  أ/د. فزٌذة /  -اضزةـــــــهح –تــٍـزبـــــــــــــت عــــــــــــــــالغـــب 88سا11 - 88سا18

 28عفٍف  / الوذرج د. الطـاهز /  -اضزةـــــــهح –زآىـــــــــــــوم القـــــــــــــــــــلـــع 88سا12 - 88سا11

 88سا13 - 88سا12
 

  3/زروال /لغت أجٌبٍت   88سا 14 - 88سا13
  

  88سا 15 - 88سا14
 

 3/زروال /لغت أجٌبٍت 
  

 

  



 ٌوم
 82الفصٍلت      خزكطالسٌت األولى لٍساًس/ جذع ه

 الخوقٍج
 

 11فوج 18فوج 9فوج 8فوج 7فوج

ء
ثا

ال
لث

ا
 

   /قاعت االًخزًجإعالم آلً/ فلكاوي  /قاعت االًخزًجإعالم آلً/ فلكاوي 2حقٌٍاث الخعبٍز/أ. جاهوً/ 88سا89- 88سا88

 االًخزًج/قاعت إعالم آلً/ فلكاوي 3ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 1حقٌٍاث البحث/هغوولً/ 5حقٌٍاث الخعبٍز/أ. جاهوً/ 2علن الصزف/م.جاهوً/ 88سا18 - 88سا89

 28جاهوً / الوذرج  هحوذ د. /  -اضزةـــــــهح –زفـــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعل 88سا11 - 88سا18

 28بذراوي / الوذرج د. عبذ الوجٍذ /  -اضزةـــــــهح –ن ـــــــــــً قذٌــــــــــــــــذ أدبـــــــقـــً 88سا12 - 88سا11

           88سا13 - 88سا12

 3حقٌٍاث الخعبٍز/أ. جاهوً/       88سا 14 - 88سا13

 88سا 15 - 88سا14
 

  
 

 
 

           88سا 16 - 88سا15

           88سا17 - 88سا16

أل
ا

ء
عا

رب
 

  4بالغت عزبٍت/عساسلت/ 5/ فراقة / لغت أجٌبٍت 2حقٌٍاث البحث/ دبٍص/ 1عزوض/ أ. جاهوً/ 88سا89- 88سا88

 5بالغت عزبٍت/عساسلت/ 4عزوض/ أ. جاهوً/ 3علن الصزف/م.جاهوً/ 9/ فراقة / لغت أجٌبٍت 1حقٌٍاث البحث/ دبٍص/ 88سا18 - 88سا89

 20حقٌٍاث البحث/بودروعت /م 20حقٌٍاث البحث/بودروعت /م 3عزوض/ أ. جاهوً/ 4علن الصزف/م.جاهوً/ 13بالغت عزبٍت/عفٍف/ 88سا11 - 88سا18

 5ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 4ًص أدبً قذٌن/ سغذودي/ 19بالغت عزبٍت/عفٍف/م 19بالغت عزبٍت/عفٍف/م 19/ فراقة / لغت أجٌبٍت 88سا12 - 88سا11

           88سا13 - 88سا12

 20سغذودي / الوذرج  أ. لٍلى  / -اضزةــــــــهح –ن )ضعز( ـــــــــــً قذٌــــــــــــــــص أدبــــــــــــــً 88سا 14 - 88سا13

 28عفٍف  / الوذرج د. الطـاهز /  -اضزةـــــــهح – زآىـــــــــــــوم القـــــــــــــــــــلـــع 88سا 15 - 88سا14

           88سا 16 - 88سا15

           88سا17 - 88سا16

ال
س

وٍ
خ

 

 20آهٌت جاهوً  / الوذرج د. /  -اضزةـــــــهح – زـــــــــــــى الطعـــــــــــــوسٍقـــــــوه  زوضـــــــــــعال 88سا89- 88سا88

 20عساسلت / الوذرج   د. فوسٌت / -اضزةـــــــهح – تــٍـزبـــــــــــــت عــــــــــــــــالغـــب 88سا18 - 88سا89

 1عزوض/ أ. جاهوً/ 2علن الصزف/م.جاهوً/ 3/بي علوش حقٌٍاث الخعبٍز/ 18قذٌن/بذراوي/مًقذ أدبً  18ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/م 88سا11 - 88سا18

 1علن الصزف/م.جاهوً/ 2/بي علوش حقٌٍاث الخعبٍز/ 3ًقذ أدبً قذٌن/بذراوي/ 4عزوض/ أ. جاهوً/  88سا12 - 88سا11

           88سا13 - 88سا12

 1/ بخاخشة /لغت أجٌبٍت  / قاعت االًخزًجقسوم /إعالم آلً/  20ًص أدبً قذٌن/سغذودي/م 20ًص أدبً قذٌن/ سغذودي/م 88سا 14 - 88سا13

 28ًص أدبً قذٌن/ سغذودي/م 2/بخاخشة /لغت أجٌبٍت 20ًص أدبً قذٌن/ سغذودي/ م  / قاعت االًخزًج/ قسومإعالم آلً/  88سا 15 - 88سا14
 


