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 الُىم 

 

 الىقج

 B   الرابع Aالرابع   Bالثالث    A   الثالث B  الثانٍ A الثانٍ

 الخذرَطٍ       الوادة   الخذرَطٍ       الوادة   الخذرَطٍ      الوادة   الخذرَطٍ     الوادة    الخذرَطٍ      الوادة   الخذرَطٍ    الوادة    

 

 

 األحذ

 نحى   أ.علٍ لغت    د.احوذ هحوىدنحى    أ. طرائق الخذرَص  د.اضخبرق شعر    أ.شُواء هطرحُت    أ.هروة 3 - 2330

 نحى   أ.علٍ لغت    د.احوذ هحوىدنحى    أ. طرائق الخذرَص  د.اضخبرق أ. شُواءشعر      هطرحُت    أ.هروة 3330 – 3

أ.شُواء  شعر   4 - 3330  لغت    د.احوذ نحى   أ.علٍ طرائق الخذرَص    د.اضخبرق هحوىدنحى      أ. هطرحُت    أ.هروة 

 د.نغن  هشاهذة وحطبُق نحى   أ.علٍ طرائق الخذرَص    د.اضخبرق هحوىدنحى     أ. هطرحُت    أ.هروة أ. شُواء    شعر 4330 – 4

  د.نغن  هشاهذة وحطبُق   ضواءكخابت اكادَوُت   أ. ضارةههارة القراءة  أ. 5 - 4330

     ضواءكخابت اكادَوُت   أ. ضارةههارة القراءة  أ. 5330 – 5

 

 

 االثنُن

 لغت    د.احوذ اخخباراث   د.ندىي شعر   أ.انخصار هنً.ألغت     نحى   أ.هحوىد رَن.أالنظام الصىحٍ   3 – 2330

 لغت    د.احوذ اخخباراث   د.ندىي شعر   أ.انخصار هنً.ألغت   نحى   أ.هحوىد رَن.أالنظام الصىحٍ   3330 – 3

 اخخباراث   د.ندىي لغت    د.احوذ رواَت   د.اوفً شعر   أ.انخصار رَن.أالنظام الصىحٍ   نحى   أ.هحوىد 4 – 3330

 اخخباراث   د.ندىي رواَت    أ.زَنب هنً.ألغت     شعر   أ.انخصار رَن.أالنظام الصىحٍ   ضواءكخابت اكادَوُت  أ. 4330 – 4

 رواَت    أ.زَنب بحث حخرج ارشاد حربىٌ   أ.اضاهت رواَت   د.اوفً ضارةههارة القراءة  أ. ضواءكخابت اكادَوُت  أ. 5 - 4330

 بحث حخرج نحى   أ.علٍ ارشاد حربىٌ   أ.اضاهت رواَت   د.اوفً ضارةههارة القراءة  أ.  5330 – 5

 

 

 الثالثاء

 قُاش وحقىَن  د.حوُذ هشاهذة وحطبُق هنً.ألغت       هنهح بحث  د.دنُا نحى   أ.هحوىد قصت قصُرة   أ.دمحم نصُف 3 – 2330

 قُاش وحقىَن  د.حوُذ هشاهذة وحطبُق هنً.ألغت       هنهح بحث  د.دنُا رَن.أالنظام الصىحٍ   قصت قصُرة   أ.دمحم نصُف 3330 – 3

 د.نغن  هشاهذة وحطبُق قُاش وحقىَن   د.حوُذ هنهح بحث    د.دنُا رواَت   د.اوفً قصت قصُرة   أ.دمحم نصُف رَن.أالنظام الصىحٍ   4 – 3330

  د.نغن   هشاهذة وحطبُق قُاش وحقىَن   د.حوُذ هنهح بحث    د.دنُا رواَت   د.اوفً أ.دمحم نصُفقصت قصُرة    نحى   أ.هحوىد 4330 – 4

 نحى  أ.علٍ مشاهدة وتطبيق  د.نغم  هنً.ألغت     نحى   أ.هحوىد 5 – 4330

   مشاهدة وتطبيق   د.نغم     5330 – 5

 

 

 األربعاء

هروةحعلُن الكبار   أ. 3 – 2330  ELT      رواَت    أ.زَنب شعر    د.اروي حغرَذهقالت   أ. هحوىد.أهحادثت       د.بخىل 

 رواَت    أ.زَنب شعر    د.اروي حغرَذهقالت   أ. هحوىد.أهحادثت      د.بخىل    ELT هروةحعلُن الكبار   أ. 3330 – 3

3330 – 4 ELT         شعر    د.اروي رواَت    أ.زَنب هحوىد.أهحادثت     حغرَذهقالت        أ. هروةحعلُن الكبار    أ. د.بخىل 

د.بخىل    4330 – 4 ELT   .شعر    د.اروي رواَت    أ.زَنب هحوىد.أهحادثت     حغرَذهقالت      أ. هروةحعلُن الكبار   أ 

 

 الخوُص

 هطرحُت    د.ضهاد حرخوت    أ.ضوارة نحى    أ.هحوىد هطرحُت    أ.اهُن - د.هنال    هحادثت 3 – 2330

 هطرحُت    د.ضهاد حرخوت    أ.ضوارة - هطرحُت    أ.اهُن - د.هنال   هحادثت 3330 – 3

 حرخوت    أ.ضوارة هطرحُت    د.ضهاد هطرحُت    أ.اهُن نحى   أ.هحوىد هنً.أ     هحادثت - 4 – 3330

 حرخوت    أ.ضوارة د.ضهادهطرحُت     هطرحُت    أ.اهُن - هنً.أ   هحادثت - 4330 – 4
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