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 (79 ) المجموعة الثانية (12)المجموعة األولى التوقيت 

 (07)2الفوج  (02)5 الفوج (02)2الفوج  (02)1 الفوج (02)0 وجالف (11)2الفوج

حد
أل
ا

 

 تفسير تحليلي ت  21.22-29.22

    106 مشومة
 2دردوري محديث تحليلي                  214انجليزية   زقادة  213  حويشيأصول ت   

  حركاتيحديث تحليلي ت  29.22-22.22
106 

 0بن عبيد م  المنطق ومناهج البحث          214  يشيأصول ت   حو 213انجليزية   زقادة 

  تفسير تحليلي ت     106   انجليزية   زقادة 22.22-22.22

 213 مشومة 

 حركاتيحديث تحليلي ت 

  214 
 0تفسير تحليلي    شرفة  م

 حركاتي حديث تحليلي ت 106أصول  ت  حويشي  22.22-20.22
213 

 تفسير تحليلي  ت 
  214  مشومة

 2رقيق م عقيدة إسالمية      

       

21.12-22.12    2رقيق م عقيدة إسالمية                                      214 شايب عقيدة  ت      213سالم   عربية  106  شادة      تحفيظ 

 2الدعوة    بوسجادة ممناهج   214سالم عربية        213  شادة     تحفيظ 106شايب عقيدة  ت    22.12-25.12

 0أصول الفقه      أمداح  م  214  شادة     تحفيظ 213شايب عقيدة ت     106 سالم عربية       25.12-22.12

 0أصول الفقه      أمداح  م    22.12-27.12

      

ن
ني
الث

ا
 

 قورداش   حديث تحليلي ت 2المنطق ومناهج البحث    فرحات م 21.22-29.22
212   

  214عقيدة ت شتيوي  213 صول ت  بوشوشةأ

  حديث تحليلي ت   212عربية   بوجزة   2عقيدة إسالمية          قاسمي م 29.22-22.22

  213قورداش   
 214 أصول ت  بوشوشة

 حديث تحليلي ت  213 عربية  بوجزة    212 عقيدة    شتيوي  2م مومنيحديث تحليلي        22.22-22.22
   214قورداش 

 214 عربية بوجزة  213عقيدة ت    شتيوي    212 أصول ت    بوشوشة  2م مومنيحديث تحليلي         22.22-20.22

   

ت  تفسير تحليلي    212 انجليزية حجوج  2مناهج الدعوة        عيساوي م  21.12-22.12
   213جابري

 214 تحفيظ   عماري

 انجليزية   حجوج   212 تحفيظ  عماري 2بوسجادة م فكر إسالمي        22.12-25.12

213 

 تفسير تحليلي ت

 214 جابري 

 تفسير تحليلي  ت  2فقه األسرة    أمداح م 22.12 -25.12
   212 جابري

 تحفيظ   
 213عماري 

 انجليزية  
 214حجوج

22.12-27.12     

        



 

 

 

 

 

ء
ثا
ال
لث
ا

 

تفسير تحليلي ت  21.22-29.22
   106مشومة

 2حديث تحليلي      دردوري م          214انجليزية   زقادة  213 أصول ت   حويشي 

  حركاتي  حديث تحليلي ت  29.22-22.22
106 

 0المنطق ومناهج البحث   بن عبيد م         214  أصول ت   حويشي 213انجليزية   زقادة 

 حركاتي  تفسير تحليلي ت    106 ةانجليزية   زقاد 22.22-22.22
 213 مشومة 

 حركاتي حديث تحليلي ت 
  214 

 0تفسير تحليلي    شرفة  م

 حركاتي  حديث تحليلي ت 106أصول  ت  حويشي  22.22-20.22
213 

   تفسير تحليلي  ت 
  214 مشومة 

 2فكر إسالمي       قروف م

       

21.12-22.12  2فكر إسالمي       قروف م                                           214 شايب دة  ت     عقي 213سالم   عربية    

 2مناهج الدعوة    بوسجادة م  214سالم عربية        213  شادة     تحفيظ 106شايب عقيدة  ت    22.12-25.12

 0برهاني م   فقه األسرة       214  ادةش     تحفيظ 213شايب عقيدة ت     106سالم  عربية       25.12-22.12

22.12- 27.12     

      

اء
بع

ألر
ا

 

  214عقيدة ت شتيوي  213 أصول ت  بوشوشة   212 قورداش   حديث تحليلي ت 2المنطق ومناهج البحث    فرحات م 21.22-29.22

  يث تحليلي تحد   212عربية   بوجزة     2عقيدة إسالمية          قاسمي م 29.22-22.22
   213قورداش 

 214 أصول ت  بوشوشة  

  214قورداشحديث تحليلي ت  213عربية   بوجزة     212 عقيدة    شتيوي   2تفسير تحليلي       بوعكاز م 22.22-22.22

 214بوجزة  عربية    213عقيدة ت    شتيوي      212 أصول ت    بوشوشة  2تفسير تحليلي        بوعكاز م 22.22-20.22

   

21.12-22.12  ت تفسير تحليلي    212 انجليزية حجوج   2مناهج الدعوة        عيساوي م 

   213جابري   
 214 تحفيظ   عماري 

 214 تفسير تحليلي ت  جابري  213انجليزية   حجوج    212 تحفيظ  عماري  2فكر إسالمي     بوسجادة م 22.12-25.12

 تفسير تحليلي  ت  2الفقه     برهاني م أصول 25.12-22.12
   212  جابري

 214انجليزية  حجوج   213تحفيظ   عماري 

    2أصول الفقه     برهاني م 27.12 -22.12

        


