
 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  الزمن   استعمال                  

 2ـ 1الفوج                 وفنون سادس/أدبالفصل ال
 

 الساعة
 األيام

 18 ــ 16 16ـ ـ 14 12ـ ـ 12 12 ــ 8

 يىسٍقى انشعر نياإلثن

 دمحم قاسًًذ. 

 98 ق.

   

 انُقد انًسردً الثالثاء

 ذ. يصطفى ريضاًَ

 98ق. 

يشروع انثذج ـ تذىث 

 ويُاظراخ

 3ق. 

  

 أدب وَقد قدٌى األربعاء

 تهقاسى تُجعىطذ. 

 97ق. 

 يُهجٍح انثذج 

 يصطفى سهىيذ. 

 95ق. 

  

 انًصطهخ  الخميس

 ذ. عثد انذفٍع انهاشًً

 19ق. 

  

     الجمعة

     السبت



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن  

 4ـ 3الفوج                  وفنون سادس/أدبالفصل ال
 

 الساعة
 األيام

 18ـ ـ 16 16ـ ـ 14 12ـ ـ 12 12 ــ 8

 يىسٍقى انشعر  نياإلثن

 ذ. دمحم قاسًً

 98ق. 

  

يشروع انثذج ـ تذىث  الثالثاء

 ويُاظراخ

 3ق. 

 انُقد انًسردً

 ريضاًَ ذ. يصطفى

 98ق. 

  

 يُهجٍح انثذج  األربعاء

 يصطفى سالويذ. 

 98ق. 

 أدب وَقد قدٌى

 يصطفى انٍعقىتًذ. 

 97ق. 

  

 انًصطهخ الخميس

 ذ. عثد انذفٍع انهاشًً

 19ق. 

   

     الجمعة

     السبت

 



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن  

 1 الفوج                   لسانياتسادس/الفصل ال
 

 الساعة
 األيام

 18 ــ 16 16 ــ 14 12ـ ـ 12 12ـ ـ 8

 ًٍائٍاخ ونساٍَاخ يقارَحٍس  نياإلثن

 ذ. عثد انكرٌى تىفرج

 5ق. 

  

 عهى انًصطهخ الثالثاء

 . إنهاو ستهجذ

 5ق. 

يشروع انثذج ـ تذىث 

 ويُاظراخ

 5ق. 

  

 يُهجٍح انثذج األربعاء

 ذ.دمحم دٌثىٌ

 19ق.

  

 

  

 ًَاذج تداونٍح الخميس

 ذ. عثد انردٍى تىدالل

 5ق. 

 انترجًح

 ذ. أدًد جىهري

 5ق. 

  

     الجمعة

     السبت



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن  

 2 الفوج                   سادس/لسانياتالفصل ال
 

 الساعة
 األيام

 18 ــ 16 16 ــ 14 12 ــ 12 12 ــ 8

 سًٍٍائٍاخ ونساٍَاخ يقارَح نياإلثن

 ذ. عثد انكرٌى تىفرج

 21ق. 

   

يشروع انثذج ــ تذىث  الثالثاء

 ويُاظراخ

 3ق. 

 عهى انًصطهخ

 ذج. إنهاو سته

 21ق. 

  

 يُهجٍح انثذج  األربعاء

 ذ.دمحم دٌثىٌ

 13ق.

 

  

 انترجًح الخميس

 ذ. أدًد جىهري

 98ق. 

 ًَاذج تداونٍح 

 ذ . عثد انردٍى تىدالل

 98ق. 

  

     الجمعة

     السبت



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن  
 2ـ  1 الفوج                   الرابعالفصل  

 

 ةــــــاعــــســـــال
 امـــــــــاألي

 18 ــ 16 16ـ ـ 14 12 ــ 12 12 ــ 8

 الداللح   نياإلثن

 03 ثد اإلله الرتون قـعذ. 

 أدب مغرتي وأندلسي

 حدادي جمالذ. 

 12ق. 

 مناهج النقد   الثالثاء

 ذج. جميلح حيدج

 12ق. 

 

 التركية   األربعاء

 ذ. سليمان العمراني

 12ق. 

 

 المسرح   الخميس

 ذ. دمحم نوالي

 03ق. 

 

 الصرف   الجمعة

 ذ .عثد القادر لقاح

 03ق. 

 

     السبت



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن  
 4ـ  3 الفوج                   الرابعالفصل  

 

 الساعة
 األيام

 18 ــ 16 16 ــ 14 12 ــ 12 12ـ ـ 8

 أدب يغرتً أَدنسً   نياإلثن

 ددادي جًالذ.

 19ق. 

 اندالنح

 ذج. غثد اإلنه انرتىٌ

 23ق. 

 يُاهج انُقد    الثالثاء

 ذج. جًٍهح دٍدج

 13ق. 

 انتركٍة    األربعاء

 ذ. سهًٍاٌ انعًراًَ

 13ق. 

 انًسرح    الخميس

 ذ. دمحم انُىانً

 23ق. 

 انصرف    الجمعة

 ذ. عثد انقادر نقاح

 23ق. 

     السبت



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن  
 6ـ  5 الفوج                   الرابعالفصل  

 

 الساعة
 األيام

 18 ــ 16 16 ــ 14 12ـ ـ 12 12ـ ـ 8

 اندالنح   نياإلثن

 انُثً عزٌزيذ. عثد 

 يدرج انغزانً

 أدب يغرتً وأَدنسً

 تدر انًقريذ. 

 16ق. 

 انًسرح   الثالثاء

 دمحم انُىانً. ذ

 12ق. 

 

 انتركٍة   األربعاء

 خانٍد دسًُذ. 

 23ق. 

 

 انصرف   الخميس

 دسٍ ادساٌٍذ. 

 يدرج انغزانً

 

 يُاهج انُقد    الجمعة

 عثد هللا اداديذ. 

 13قـ 

     السبت



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  الزمن    استعمال

 8ـ  7 الفوج                   الرابعالفصل  
 

 الساعة
 األيام

 18ـ ـ 16 16 ــ 14 12ـ ـ 12 12 ــ 8

 أدب يغرتً وأَدنسً   نياإلثن

 تدر انًقريذ. 

 16ق. 

 اندالنح

 انُثً عزٌزيذ. عثد 

 يدرج انغزانً

    الثالثاء

 

 

 انًسرح 

 دمحم انُىانًذ .

 12ق.

 يُاهج انُقد   األربعاء

 عثد هللا ادادي .ذ

 14قـ 

 انتركٍة

 خانٍد دسًُذ. 

 23ق. 

 انصرف    الخميس

 دسٍ ادساٌٍذ. 

 يدرج انغزانً

     الجمعة

     السبت

 



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن  
 2ـ  1 الفوج                   الثانيالفصل  

 

 الساعة
 األيام

 18ـ ـ 16 16 ــ 14 12ـ ـ 12 12 ــ 8

 فقه انهغح نياإلثن

 ذ. أدًد أتركاٌ

 99ق. 

 أدب قدٌى

 عثد االوي دمحمذ. 

 19قـ 

  

 شعر ددٌج الثالثاء

 ٌذٍى عًارجذ. 

 يدرج انزٌاًَ

 فهسفح 

 ذ. هشاو كزوط

 يدرج انغزانً

  

 صىتٍاخ األربعاء

 ذ. شىقً انًقري

 17ق. 

 فرَسٍح

 عثد انجهٍم خهٍم .ذ

 16ق. 

  

 َذى  الخميس

 ذ. سًٍرج دٍدا

 17ق. 

  

     الجمعة

     السبت

 



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن  
 4ـ  3 الفوج                   الثانيالفصل  

 

 الساعة
 األيام

 18ـ ـ 16 16 ــ 14 12ـ ـ 12 12 ــ 8

 أدب قدٌى نياإلثن

 عثداالوي دمحمذ. 

 14قاعح 

 فقه انهغح

 ذ.أدًد أتركاٌ

 16 .ق

  

 فهسفح الثالثاء

 هشاو كزوط ذ. 

 94قـ 

 شعر ددٌج

 ٌذٍى عًارجذ. 

 94قـ 

  

 فرَسٍح األربعاء

 . عثد انجهٍم خهٍمجذ

 16ق. 

 صىتٍاخ

 ذ. شىقً انًقري

 15ق. 

  

 َذى الخميس

 ذ. انعرتً تىعتروس

 17ق. 

   

     الجمعة

     السبت

 



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن          

 6ـ  5 الفوج                   الثانيالفصل  
 

 الساعة
 األيام

 18ـ ـ 16 16 ــ 14 12ـ ـ 12 12 ــ 8

 فقه انهغح نياإلثن

 ذ. ٌذٍى هىار

 17ق. 

 أدب قدٌى

 انذسٍٍ اوشًُذ. 

 96ق. 

  

 شعر ددٌج الثالثاء

 تهقاسى جطاريذ. 

 96 ق.

   

 صىتٍاخ األربعاء

 تطمذج. َجاج 

 96ق. 

 فرَسٍح

 ذج. عزٌزج تىعزج

 5ق. 

  

 َذى الخميس

 ذ. خًسً دمحم

 96ق. 

 فهسفح 

 ذ. هشاو كزوط

 95ق. 

  

     الجمعة

     السبت



 

اــهـــية وآدابــربــعـــة الــغــلــة الــغـــلــة الــبــعـــش   
 2222ـ  2120الربيعية  الدورة  استعمال الزمن  
 8ـ  7 الفوج                   الثانيالفصل  

 

 الساعة
 األيام

 18ـ ـ 16 16 ــ 14 12ـ ـ 12 12 ــ 8

 أدب قدٌى نياإلثن

 انذسٍٍ اوشًُذ. 

 96ق.

 فقه انهغح

 ذ. ٌذٍى هىار

 17ق. 

  

 شعر ددٌج  الثالثاء

 تهقاسى جطاريذ. 

 96 ق.

  

 فرَسٍح األربعاء

 ذج. عزٌزج تىعزج

 5ق. 

 صىتٍاخ

 ذج. َجاج تطم

 96ق. 

  

 فهسفح  الخميس

 ذ. هشاو كزوط

 95ق. 

 َذى

 ذ. خًسً دمحم

 96ق. 

  

     الجمعة

     السبت

 


