
 

 

 

 

 

  

 األسبوعي جداول التوقيت

 المحاضرات
 الثانيةالمجموعة  -السنة األولى 

 21إلى  70األفواج من 
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 1712/  1717: السنة الجامعية

 التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ المحاضرات
 70/70/70..........................................................................................................األفواج  :الثانيةالمجموعة 

20:77-23:67 26:67-20:77 
26:77 

-26:67 22:67-26:77 27:77-22:67 70:67-27:77  

20:77-

23:67 

20:77-

23:67 
21:20-20:77 26:67-21:20 

ت
جا

در
لم

وا
ت 

عا
قا

ال
م 

قي
تع

 

21:20-26:77 22:67-21:20 27:10-22:67 27:77-27:10 70:20-27:77 70:67-70:20  

   نقد قديم نص قديم  /     

   01 المدرج 01 المدرج       السبت

          

 نقد قديم نص قديم         

 01 المدرج 01 المدرج         األحد

          

          

           االثنين

          

 علم الصرف بالغة عربية        

 10مدرج ب 10مدرج ب         الثالثاء

          

   علم الصرف بالغة عربية      

   10مدرج ب 10مدرج ب       األربعاء

          

   علم العروض علوم القرآن      

   10مدرج ب 10مدرج ب       الخميس
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   نص قديم  نقد قديم /     

   10 المدرج 10 المدرج       السبت

          

 نص قديم  نقد قديم        

 10 المدرج 10 المدرج         األحد

          

          

           االثنين

          

 بالغة عربية علم الصرف        

 10مدرج ب 10مدرج ب         الثالثاء

          

   بالغة عربية علم الصرف      

   10مدرج ب 10مدرج ب       األربعاء

          

   علوم القرآن علم العروض      

   10مدرج ب 10مدرج ب       الخميس

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوعي جداول التوقيت

 التطبيقات -األعمال الموجهة 
 الثانيةالمجموعة  -السنة األولى 

 21إلى  70األفواج من 
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 نص تطبيق تطبيق بالغة نقد قديم نص قديم  صرف تطبيق 

 10 القاعة 10 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 10 القاعة  السبت

      

 نقد قديم نص قديم  تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 10 القاعة 10 القاعة  10 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 علم الصرف بالغة عربية تطبيقنص  بالغة تطبيق  تطبيقصرف 

 10مدرج ب 10مدرج ب 03 القاعة 03 القاعة  03 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم الصرف بالغة عربية تقنيات البحث تطبيق 

 03 القاعة 03 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 03 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم العروض علوم القرآن تقنيات البحث تطبيق 

 03 القاعة 03 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 03 القاعة  الخميس
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 تطبيق بالغة نص تطبيق نقد قديم نص قديم  صرف تطبيق 

 23 القاعة 23 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 00 القاعة  السبت

      

 نقد قديم نص قديم  تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 00 القاعة 00 القاعة  00 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 علم الصرف بالغة عربية تطبيقنص  بالغة تطبيق  تطبيقصرف 

 10مدرج ب 10مدرج ب 36 القاعة 36 القاعة  36 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم الصرف بالغة عربية تقنيات البحث تطبيق 

 36 القاعة 36 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 36 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم العروض علوم القرآن تقنيات البحث تطبيق 

 36 القاعة 36 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 36 القاعة  الخميس
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 نص تطبيق تطبيق بالغة نقد قديم نص قديم  صرف تطبيق 

 24 القاعة 24 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 24 القاعة  السبت

      

 نقد قديم نص قديم  تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 24 القاعة 24 القاعة  24 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 علم الصرف بالغة عربية تطبيقنص  بالغة تطبيق  صرف تطبيق

 10مدرج ب 10مدرج ب 37 القاعة 37 القاعة  37 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم الصرف بالغة عربية تقنيات البحث تطبيق 

 37 القاعة 37 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 37 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم العروض علوم القرآن تقنيات البحث تطبيق 

 37 القاعة 37 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 37 القاعة  الخميس
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 تطبيق بالغة نص تطبيق نقد قديم نص قديم  صرف تطبيق 

 25 القاعة 25 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 25 القاعة  السبت

      

 نقد قديم نص قديم  تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 25 القاعة 25 القاعة  25 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 علم الصرف بالغة عربية تطبيقنص  بالغة تطبيق  تطبيقصرف 

 10مدرج ب 10مدرج ب 38 القاعة 38 القاعة  38 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم الصرف بالغة عربية تقنيات البحث تطبيق 

 38 القاعة 38 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 38 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم العروض علوم القرآن تقنيات البحث تطبيق 

 38 القاعة 38 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 38 القاعة  الخميس
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 نص تطبيق تطبيق بالغة نقد قديم نص قديم  صرف تطبيق 

 26 القاعة 26 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 26 القاعة  السبت

      

 نقد قديم نص قديم  تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 26 القاعة 26 القاعة  26 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 علم الصرف بالغة عربية تطبيقنص  بالغة تطبيق  صرف تطبيق

 10مدرج ب 10مدرج ب 39 القاعة 39 القاعة  39 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم الصرف بالغة عربية تقنيات البحث تطبيق 

 39 القاعة 39 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 39 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم العروض علوم القرآن تقنيات البحث تطبيق 

 39 القاعة 39 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 39 القاعة  الخميس
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 تطبيق بالغة نص تطبيق نقد قديم نص قديم  صرف تطبيق 

 27 القاعة 27 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 27 القاعة  السبت

      

 نقد قديم نص قديم  تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 27 القاعة 27 القاعة  27 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 علم الصرف بالغة عربية تطبيقنص  بالغة تطبيق  تطبيقصرف 

 10مدرج ب 10مدرج ب 40 القاعة 40 القاعة  40 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم الصرف بالغة عربية تقنيات البحث تطبيق 

 40 القاعة 40 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 40 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم العروض علوم القرآن تقنيات البحث تطبيق 

 40 القاعة 40 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 40 القاعة  الخميس
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 نص تطبيق تطبيق بالغة نص قديم  نقد قديم صرف تطبيق 

 28 القاعة 28 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 28 القاعة  السبت

      

 نص قديم  نقد قديم تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 28 القاعة 28 القاعة  28 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 بالغة عربية علم الصرف تطبيقنص  بالغة تطبيق  صرف تطبيق

 10مدرج ب 10مدرج ب 41 القاعة 41 القاعة  41 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق بالغة عربية علم الصرف تقنيات البحث تطبيق 

 41 القاعة 41 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 41 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علوم القرآن علم العروض تقنيات البحث تطبيق 

 41 القاعة 41 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 41 القاعة  الخميس
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 نص تطبيق تطبيق بالغة نص قديم  نقد قديم صرف تطبيق 

 29 القاعة 29 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 29 القاعة  السبت

      

 نص قديم  نقد قديم تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 29 القاعة 29 القاعة  29 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 بالغة عربية علم الصرف تطبيقنص  بالغة تطبيق  صرف تطبيق

 10مدرج ب 10مدرج ب 42 القاعة 42 القاعة  42 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق بالغة عربية علم الصرف تقنيات البحث تطبيق 

 42 القاعة 42 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 42 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علوم القرآن علم العروض تقنيات البحث تطبيق 

 42 القاعة 42 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 42 القاعة  الخميس
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 نص تطبيق تطبيق بالغة نص قديم  نقد قديم صرف تطبيق 

 31 القاعة 31 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 31 القاعة  السبت

      

 نص قديم  نقد قديم تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 31 القاعة 31 القاعة  31 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 بالغة عربية علم الصرف تطبيقنص  بالغة تطبيق  صرف تطبيق

 10مدرج ب 10مدرج ب 43 القاعة 43 القاعة  43 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق بالغة عربية علم الصرف تقنيات البحث تطبيق 

 43 القاعة 43 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 43 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علوم القرآن علم العروض تقنيات البحث تطبيق 

 43 القاعة 43 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 43 القاعة  الخميس
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 نص تطبيق تطبيق بالغة نص قديم  نقد قديم صرف تطبيق 

 32 القاعة 32 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 32 القاعة  السبت

      

 نص قديم  نقد قديم تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 32 القاعة 32 القاعة  32 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 بالغة عربية علم الصرف تطبيقنص  بالغة تطبيق  صرف تطبيق

 10مدرج ب 10مدرج ب 44 القاعة 44 القاعة  44 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق بالغة عربية علم الصرف تقنيات البحث تطبيق 

 44 القاعة 44 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 44 القاعة  األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علوم القرآن علم العروض تقنيات البحث تطبيق 

 44 القاعة 44 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب 44 القاعة  الخميس
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 نص تطبيق تطبيق بالغة نص قديم  نقد قديم صرف تطبيق 

 33 القاعة 33 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 33 القاعة  السبت

      

 نص قديم  نقد قديم تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 33 القاعة 33 القاعة  33 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 بالغة عربية علم الصرف  بالغة تطبيق تطبيقنص  صرف تطبيق

 10مدرج ب 10مدرج ب  08 القاعة 08 القاعة 08 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق بالغة عربية علم الصرف  تقنيات البحث تطبيق

 08 القاعة 08 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب  08 القاعة األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علوم القرآن علم العروض  تقنيات البحث تطبيق

 08 القاعة 08 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب  08 القاعة الخميس
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 نص تطبيق تطبيق بالغة نص قديم  نقد قديم صرف تطبيق 

 34 القاعة 34 القاعة 10 المدرج 10 المدرج 34 القاعة  السبت

      

 نص قديم  نقد قديم تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق  إعالم آلي تطبيق

 10 المدرج 10 المدرج 34 القاعة 34 القاعة  34 القاعة األحد

      

      

       االثنين

      

 بالغة عربية علم الصرف  بالغة تطبيق تطبيقنص  صرف تطبيق

 10مدرج ب 10مدرج ب  05 القاعة 05 القاعة 05 القاعة الثالثاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق بالغة عربية علم الصرف  تقنيات البحث تطبيق

 05 القاعة 05 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب  05 القاعة األربعاء

      

 تطبيق نقد عروض تطبيق علوم القرآن علم العروض  تقنيات البحث تطبيق

 05 القاعة 05 القاعة 10مدرج ب 10مدرج ب  05 القاعة الخميس

      

 


