
 

 

 

 

 

 

 

 حقوق اإلنسان واألقليات املسلمة شريعة وقانون املعامالت املالية املعاصرة الفقه املقارن وأصوله التوقيت أايم األسبوع

 السبت
12/05/8102 

01:01-08:11 
 الفقه المقارن  

 قالة. د
 نوازل فقهية

 د بركاني.أ
 نظريات فقهية وقانونية

 د بوبشيش.أ
 اإلنسانحقوق 

 عبابسة.أ

 األحد
13/10/8102 

01:01-08:11 
 أصول الفقه المقارن

 د خزار
 االجتهاد التطبيقي

  تركي. د
 مقاصد الشريعة

 تركي. د
 أصول وقواعد فقهية

 بوبشيشد .أ

 االثنين
14/05/8102 

01:01-08:11 
 دراسات مقاصدية

 د بن حرز هللا.أ
 نظريات فقهية 

 قالة. د
 الفروعي واألعلم التخريج 

 د حامدي.أ
 فلسفة سياسية 
 د بن الشيخ.أ

 الثالثاء
15/10/8102 

01:01-08:11 
 نظريات فقهية

 رداد. د
 العقود المسماة

 د حمدي.أ
 القانوني علم االجتماع  

 بوساحة.أ
 الحماية القانونية

 د بوكركب.أ

 األربعاء

16/10/8102 
00:11-08:01 

 علم الخالف
 د فلوسي.أ

 المعامالت المالية المعاصرة
 مناصرة. د ،درغال. د

 آليات حماية حقوق اإلنسان
 د بوكركب.أ

 القانوني علم االجتماع  
 بوساحة.أ

 الخميس
01/10/8102 

00:11-08:01 
 التقنين الفقهي

 د بوكركب.أ
 مصطلحات مالية

 سمايحي.أ
 القانون المقارن

 طروب. د
 تفسير النصوص

 تغالبت. د

 األحد
81/81/8102 

00:11-08:01 
 حفظ القرآن وترتيله

 نضال.أ
 حفظ القرآن وترتيله

 بلقاضي .أ
 حفظ القرآن وترتيله

 عمري  .أ
 نظم سياسية مقارنة

 د بوترعة.أ

 االثنين
80/10/8102 

00:11-08:01 
 الفروعي واألعلم التخريج   

 د حامدي.أ
 أصول الفقه المقارن

 قارش.د
 إصالح السجون

 مذكور. د
 فرنسية

 قورداش.أ

 الثالثاء
88/10/8102 

00:11-08:01 
 فلسفة القانون 

 مباركي.أ
 مقاصد الشريعة

 د بن عاشور.أ
 األنظمة الدولية

 د بوترعة.أ
 المجتمع اإلنساني 

 عيساوي. د.أ

 األربعاء
80/10/8102 

00:11-08:01 
 نظرية المعرفة

 بوساحة .أ
 التحليل االقتصادي الكلي الوضعي

 مباركية  . د
 العقود المسماة

 د حمدي .أ
 قضايا األقليات 

 ميحي. د

 الخميس
82/10/8102 

00:11-08:01 
 انجليزية

 سمايحي .أ
 اقتصاد نقدي

 بويلي . د
 إنجليزية

 سمايحي.أ
 حفظ القرآن وترتيله

   بلقاضي.أ

(0)جامعة ابتنة   
قسم الشريعة -كلية العلوم اإلسالمية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018/2017 الثاينبرانمج اختبارات السداسي 
األوىل املاسرت السنة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

جذع م شريعة  2س التوقيت أايم األسبوع  
 السبت

12/05/8102 
01:01-08:11 

 األسرةفقه 
 عبدو.، دميهوبي. د

 األحد
13/10/8102 

01:01-08:11 
 قواعد فقهية

 خزار. د بوكركب، د.أ

 االثنين
14/05/8102 

01:01-08:11 
 أصول الفقه

وغالنت.د مخلوفي، د.أ  

 الثالثاء
15/10/8102 

01:01-08:11 
  بالغة

 عمارة.لعمامرة، أ.مباركي، أ.أ

 األربعاء
16/10/8102 

00:11-08:01 
 قانون دستوري

 كتال.شعبان، أ. د

 الخميس
01/10/8102 

00:11-08:01 
 تاريخ التشريع

 قوميدي.الطيب، د.د

 األحد
81/81/8102 

00:11-08:01 
 تحفيظ

 سليم.، أعمر.، أبوقزاطة. بعجي، أ.أ زرواتي، د.أ

 االثنين
80/10/8102 

00:11-08:01 
 إنجليزية

 مانع.أ بن يحي، أ باحمد،.أ

 الثالثاء
88/10/8102 

00:11-08:01 
 االلتزامنظرية 

عبد السالم د.أ  

 األربعاء
80/10/8102 

00:11-08:01 
 تفسير تحليلي

سكيو. علوي، د.د  

 الخميس
82/10/8102 

00:11-08:01 
 المالية العامة

مناصرة. درغال، د. د  

(0)جامعة ابتنة   
قسم الشريعة -كلية العلوم اإلسالمية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018/2017 الثاينبرانمج اختبارات السداسي 
 السنة الثانية شريعة جذع مشرتك



 

  

 

 

فقه وأصول 0-س التوقيت أيام األسبوع شريعة و قانون 0-س   

 السبت
12/05/8102 

12:01-01:11 
 والتبرعاتالمواريث 

 بوحنيك د.أ
 والتبرعاتالمواريث 

 بوحنيك د.أ

 األحد
13/10/8102 

12:01-01:11 
 ودراسة األسانيد تخريج الحديث

 علوي. د
 إنجليزية

 بن يحي.أ

 االثنين
14/05/8102 

12:01-01:11 
 أصول الفقه

 بن عاشور د.أ
 الدولي العامالقانون 
 فالح.د

 الثالثاء
15/10/8102 

12:01-01:11 
 فقه اللغة

 عمارة.د فلوسي، أ.أ
         فقه اللغة

 مباركي.أ

 األربعاء
16/10/8102 

10:11-01:01 
 نجليزيةا

 باحمد.بوجمعة، أ.أ
 القانون الدولي الخاص

 العايب .د

 الخميس
01/10/8102 

10:11-01:01 
 حفظ القرآن وترتيله

 نضال. حسيني، أ. سكيو، د. د زرواتي د.أ
 حفظ القرآن وترتيله

 حسيني. د

 األحد
81/81/8102 

10:11-01:01 
 الفقه المقارن

 د زرواتي.أ
 المدنيةجراءات قانون اإل

 د  بوترعة.أ

 االثنين
80/10/8102 

10:11-01:01 
 علم النفس التربوي

 ثابت . أ
 علم النفس التربوي

 ثابت.أ

 الثالثاء
88/10/8102 

10:11-01:01 
 فقه جنائي

 د بوكركب.أ
 طرق التنفيذ

 مذكور.د

 األربعاء
82/10/8102 

10:11-01:01 
 المخدرات والمجتمع

 عبابسة.أ
 والمجتمع المخدرات 

 عبابسة.أ
 

 

(0)جامعة باتنة   

قسم الشريعة   -كلية العلوم اإلسالمية    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8101/8102 اختبارات السداسي الثاين برانمج

.شريعة وقانون 3فقه وأصول، س  3س :  طلبة الليسانس   


