
 

 

      

  

 

 2-1 :اٌانفىص            انذورة انربٍعٍت        انذراضاث اإلضاليٍت :يطهك      انفصم انزاًَ

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

 2عهىو انمرآٌ االثنين

 ر. عًٍذ انذاودي / و. زٌري

     

 2عهىو انغذٌذ  الثالثاء

 رة. انًذٌىًَ/ و. زٌري

    

 فمه انعباداث  األربعاء

 / و. زٌريرشٍذ رزلًر. 

    

 انفكر اإلضاليً الخميس

 زٌري رة. يعارس و/

يذخم نذراضت انعهىو اإلَطاٍَت. 

 ر.دمحم شهٍذ/ و. زٌري

    

       الجمعت

 2انُغى وانصرف السبت

 ر. صًال عذادي / و. زٌري

 2انهغت وانًصطهغاث

 ر. دمحم صادلً / و. زٌري

    

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعمال الزمن 

 الدورة الربيعيت 

8102    /8102 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 4-3 :اٌانفىص  انذورة انربٍعٍت             انذراضاث اإلضاليٍت :يطهك                  انفصم انزاًَ

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

 2عهىو انمرآٌ االرٍٍُ

 ر. عًٍذ انذاودي / و. زٌري

     

 2عهىو انغذٌذ  انزالراء

 رة. انًذٌىًَ/ و. زٌري

    

 فمه انعباداث  األربعاء

 ر. رشٍذ رزلً/ و. زٌري

    

 انفكر اإلضاليً انخًٍص

 زٌريرة. يعارس و/

 نذراضت انعهىو اإلَطاٍَت يذخم

 ر.دمحم شهٍذ/ و. زٌري

    

       انضًعت

 2انُغى وانصرف انطبج

 ر. صًال عذادي / و. زٌري

 2انهغت وانًصطهغاث

 ر. دمحم صادلً / و. زٌري

    

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعمال الزمن 

 الدورة الربيعيت 

8102    /8102 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 6-5 :اٌانفىص   انذورة انربٍعٍت               انذراضاث اإلضاليٍت :يطهك        انفصم انزاًَ

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

 2عهىو انمرآٌ  االرٍٍُ

 ر. عًٍذ انذاودي / و. زٌري

    

       انزالراء

 فمه انعباداث  األربعاء

 ر. انًىيًُ/ و. انغسانً

    

 انفكر اإلضاليً انخًٍص

 زٌري رة. يعارس و/

يذخم نذراضت انعهىو اإلَطاٍَت. 

 ر.دمحم شهٍذ/ و. زٌري

    

 2عهىو انغذٌذ  انضًعت

 . زخًٍُُ/ و. زٌريةر

    

 2انُغى وانصرف انطبج

 و. عٍاضرة. ضًٍرة عٍذا / 

 2انهغت وانًصطهغاث

 ر. دمحم صادلً / و. زٌري

    

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعمال الزمن 

 الدورة الربيعيت 

8102    /8102 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 8-7 :اٌانفىص         اإلضاليٍت                    انذورة انربٍعٍتانذراضاث  :يطهك      انفصم انزاًَ

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

 2عهىو انمرآٌ  االرٍٍُ

 ر. عًٍذ انذاودي / و. زٌري

    

       انزالراء

 فمه انعباداث  األربعاء

 ر. انًىيًُ/ و. انغسانً

    

 انفكر اإلضاليً انخًٍص

 زٌريرة. ايعارس/ 

     

يذخم نذراضت انعهىو  انضًعت

رٌى/ كاإلَطاٍَت. ر. عبى عبذان

 25ق

 2عهىو انغذٌذ

 رة. زخًٍُُ/ و. زٌري

    

 2انُغى وانصرف انطبج

 و. عٍاضرة. ضًٍرة عٍذا / 

 2انهغت وانًصطهغاث

 ر. دمحم صادلً / و. زٌري

    

 



 

 

 

  

 

 استعمال الزمن 

 انذورة انربٍعٍت 

2018    /2019 

 

 2-1 :اٌانفىص  انذورة انربٍعٍت                 انذراضاث اإلضاليٍت :يطهك    انرابعانفصم           

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

  االرٍٍُ

 

 انخفطٍر  

 ر. عًٍذ يطرار / و. زٌري

 انًٍراد   انزالراء

 ر. انًصهظ / و. زٌري

 2أصىل انفمه 

 ر. انطبٍع / و. زٌري

 األدب اإلضاليً    األربعاء

 / و. زٌريعضً انبخارير. 

 فمه انغذٌذ   انخًٍص

 رة. انًذٌىًَ / و. زٌري

 األدٌاٌ حارٌخ

 ر. نخضر بٍ ٌغٍى/ و. زٌري

     انضًعت

     السبت

 

 

 



 

  

 

 استعمال الزمن 

 الدورة الربيعيت 

8102    /8102 

 

 4-3 :اٌانفىص  انذورة انربٍعٍت                 انذراضاث اإلضاليٍت :يطهك   انرابعانفصم           

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

  االرٍٍُ

 

 انخفطٍر  

 ر. عًٍذ يطرار / و. زٌري

 انًٍراد   انزالراء

 ر. انًصهظ / و. زٌري

 2أصىل انفمه 

 / و. زٌري انىانًر. 

 األدب اإلضاليً    األربعاء

 / و. زٌريعضً انبخاري ر. 

 فمه انغذٌذ   انخًٍص

 / و. زٌري غاَىر. 

 حارٌخ األدٌاٌ

 ر. نخضر بٍ ٌغٍى/ و. زٌري

     انضًعت

     انطبج

 

 

 



 

  

 

 استعمال الزمن 

 الدورة الربيعيت 

8102    /8102 

 

 6-5 :اٌانفىص  انذورة انربٍعٍت                 انذراضاث اإلضاليٍت :يطهك    انرابعانفصم           

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

  االرٍٍُ

 

 2أصىل انفمه  

 رة. كاوزي/ و. زٌري

 حارٌخ األدٌاٌ

 29ر. بىفرة لاعت 

 انًٍراد   انزالراء

 ر. انًصهظ/ و. زٌري

 

 فمه انغذٌذ   األربعاء

 رة. زخًٍُُ / و. زٌري

 

     انخًٍص

 انخفطٍر   انضًعت

 بهطعم / و. زٌرير. 

 انخفطٍر

 ر. بهطعم / و. زٌري

 األدب اإلضاليً  انطبج

 و. انغسانًر. ايعضشى/ 

  

  

 



 

  

 

 استعمال الزمن 

 الدورة الربيعيت 

8102    /8102 

 

 8-7 :اٌانفىص  انذورة انربٍعٍت                 انذراضاث اإلضاليٍت :يطهك    انرابعانفصم           

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

  االرٍٍُ

 

 2أصىل انفمه   

 رة. كاوزي/ و. زٌري

 حارٌخ األدٌاٌ

 29ر. بىفرة لاعت 

 انًٍراد   انزالراء

 ر. انًصهظ/ و. زٌري

 

 فمه انغذٌذ   األربعاء

 رة. زخًٍُُ / و. زٌري

 

     انخًٍص

 انخفطٍر   انضًعت

 ر. بهطعم / و. زٌري

 انخفطٍر

 ر. بهطعم / و. زٌري

 األدب اإلضاليً  انطبج

 و. انغسانً /ر. ايعضشى

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 استعمال الزمن 

 الدورة الربيعيت 

8102    /8102 

 

   انذراضاث اإلضاليٍت                   انذورة انربٍعٍت   :يطهك      يطار انمرآٌ وانغذٌذ –انطادش انفصم                       

 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

17 

17 - 18 

    بغىد ويُاظراث االرٍٍُ

 أعادٌذ األعكاو  انزالراء

 21ر. دوير/ لاعت 

  

 انمراءاث انمرآٍَت وانخضىٌذ  األربعاء

 32رة. زٌاٌ / لاعت 

  

 ويصادرها حارٌخ انطٍرة  انخًٍص

 25ر. عانً/ لاعت 

 دراضاث عٍ انطُت

 2ر. فارط/ انًكخبت

  

     انضًعت

     انطبج

 

 

 

 

 

 



 

 

 استعمال الزمن 

 الدورة الربيعيت 

8102    /8102 

 

 

 

 

  انذراضاث اإلضاليٍت             انذورة انربٍعٍت   :يطهك   يطار انفمه واألصىل –انطادش انفصم                       

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

 انخشرٌع انضُائً انًمارٌ  االرٍٍُ

 31ر. برعٍهً/ لاعت 

 . 

 االصخهاد وانخمهٍذ  انزالراء

 28ر. لراط / لاعت 

  

 انىالدة وَخائضها بغىد ويُاظراث األربعاء

 21ر. بٍُعٍش/ لاعت 

  

انطٍاضت انشرعٍت   انخًٍص

 وانخىرٍك

 24ر. انطهغاوي / لاعت 

  

     انضًعت

     انطبج

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 استعمال الزمن 

 الدورة الربيعيت 

8102    /8102 

 

  انذورة انربٍعٍت        انذراضاث اإلضاليٍت :يطهك   يطار انعمٍذة وانفكر اإلضاليً  –انطادش انفصم 

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

     االرٍٍُ

    بغىد ويُاظراث  انزالراء

 لضاٌا فً حارٌخ األدٌاٌ  األربعاء

 5ر. بٍ ٌغٍى/ لاعت 

  

انخفطٍر انعمذي  انخًٍص

 نهمرآٌ 

 5ر. بطار/  ق

لضاٌا فً عهى انكالو وانفكر 

 5رة. ايعارس/ لاعت  اإلضاليً

  

     انضًعت

 انخربٍت عهىو انطبج

 5ر. يُار/ لاعت 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اضخعًال انسيٍ

 انذورة انربٍعٍت 

 عصص حأطٍر انبغىد

2018    /2019 

 8  - 7لاعت:                              انذراضاث اإلضاليٍت :يطهك                                    انطادش انفصم 

 18 - 17 17 - 16 16 -  15 15 - 14 12 - 11 11 - 10     10 - 9 9  - 8  األٌـــاو

 8رة. كاوزي /  ق 8ر. يطرار /  ق 8ر. دوير /  ق 8ر. برعٍهً /  ق االرٍٍُ

  8ر. عانً/  ق 7ر. /  ق 7ر. /  ق االرٍٍُ

 8ر. انًصهظ /  ق 8ر. انطبٍع /  ق 8ر. بطار /  ق 8ر. انذاودي/  ق انزالراء

    7ر. /  ق الثالثاء

 8رة. زخًٍُُ /  ق 8ر. زٌاٌ /  ق 8ر. لراط /  ق 8ر. بٍُعٍش /  ق األربعاء

 7ر.فارط /  7ر. /  ق 7ر. /  ق األربعاء

 8رة.انًذٌىًَ/  ق 8ر. بٍ ٌغٍى /  ق 8ر.انًىيًُ /  ق 8ر. شهٍذ/  ق انخًٍص

 8ر. غاَى /  ق 8ر. انىانً /  ق 8ر. بهطعم /  ق 8ر. يعارٌش/  ق الجمعت

     انطبج

 


