
 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم                                                                                                                   

  

 أيام األسبوع
-03:80: التوقيت

00:00 
 حقوق اإلنسان واألقليات شريعة وقانون الفقه المقارن وأصوله

 األحد
09/06/1009 03:80-00:00 

 والفروعي األصولي علم التخريج
 د حامدي.أ

 نظريات فقهية وقانونية
 د بوبشيش.أ

 حقوق اإلنسان
 بروال. د

 االثنين
10/06/1009 03:80-00:00 

 فلسفة القانون
 مباركي.أ

 مقاصد الشريعة
 تركي. د

 فقه األقليات أصول وقواعد 
 د بوبشيش.أ

 الثالثاء
11/06/1009 03:80-00:00 

 أصول الفقه المقارن
 خزار .د

 تخريج الفروع على األصول
 د حامدي.أ

 فلسفة سياسية 
 عبابسة. أ  

 األربعاء
12/06/1009 03:80-00:00 

 التقنين الفقهي
 د بوكركب.أ

 القانوني علم االجتماع  
 بوساحة. أ

 القانوني علم االجتماع
 بوساحة. أ

 الخميس

13/06/1009 03:80-00:00 
 نظريات فقهية

 رداد. د
 آليات حماية حقوق اإلنسان

 د بوكركب.أ
 الحماية القانونية

 مذكور. د

 السبت
01/00/1009 03:80-00:00 

 علم الخالف
 د فلوسي.أ

 القانون المقارن
 طروب. د

 تفسير النصوص
 تغالبت. د

 األحد
16/06/1009 03:80-00:00 

 نظرية المعرفة
 بوساحة.أ

 النظام العقابي
 مذكور. د

 نظم سياسية مقارنة
 د بوترعة.أ

 االثنين
17/06/1009 03:80-00:00 

 دراسات مقاصدية
 د بن حرز هللا.أ

 األنظمة الدولية
 د بوترعة.أ

 المجتمع اإلنساني  في القرآن الكريم
 عيساويد .أ

 الثالثاء
18/06/1009 03:80-00:00 

 (األقضية والشهادات) الفقه المقارن
 قالة. د

 العقود المسماة
 فالح.  د

 قليات في الغربألقضايا فقه ا
 ميحي. د

(0)جامعة باتنة   

قسم  -كلية العلوم اإلسالمية  

 الشريعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019/2018 الثانيبرنامج اختبارات السداسي 

ماستراألولى السنة   

حقوق اإلنسان  -قانونالشريعة وال - الفقه المقارن وأصوله
 واألقليات



 

 

  

 

 

   

 المعامالت المالية المعاصرة التوقيت 00:80-01:00 أيام األسبوع

 األحد
09/06/1009 

00:80-01:00  المعامالت المالية المعاصرة 
 درغالد .أ

 االثنين
10/06/1009 

00:80-01:00  العقود المسماة   
 د حمدي.أ

 الثالثاء
11/06/1009 

00:80-01:00  أصول الفقه المقارن 
 قارش.د

 األربعاء
12/06/1009 

00:80-01:00  مقاصد التشريع المالي 
 د بن عاشور.أ

 الخميس

13/06/1009 
00:80-01:00  التحليل االقتصادي الكلي الوضعي 

 مباركية. د

 السبت
01/00/1009 

00:80-01:00  نوازل معاصرة في الزكاة 
 مناصرة. د

 األحد
16/06/1009 

00:80-01:00  االجتهاد التطبيقي 
 تركي. د

 االثنين
17/06/1009 

00:80-01:00  االقتصاد النقدي 
 بويلي. د

 الثالثاء
18/06/1009 00:80-01:00 

 نظريات فقهية
 قالة. د

(0)جامعة باتنة   

قسم  -اإلسالمية  كلية العلوم 

 الشريعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019/2018 الثانيبرنامج اختبارات السداسي 

ماستراألولى السنة   

 المعامالت المالية المعاصرة 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 رئيس القسم                                                                                                                                      

 

  

01:00-00:80التوقيت أيام األسبوع جذع م شريعة  1س   

 األحد
09/06/1009 

00:80-01:00  األسرةفقه  
 عبدو.، دميهوبي. د

 االثنين
10/06/1009 

00:80-01:00  قواعد فقهية 
 خزار. د بوكركب، د.أ

 الثالثاء
11/06/1009 

00:80-01:00  أصول الفقه 
وغالنت.د مخلوفي، د.أ  

 األربعاء
12/06/1009 

00:80-01:00  قانون دستوري 
 بن الموفق. أشعبان،  د.أ

 الخميس
13/06/1009 

00:80-01:00  تاريخ التشريع 
 قوميدي .الطيب، د .د

 السبت
01/00/1009 

00:80-01:00  االلتزامنظرية  
د عبد السالم.أ  

 األحد
16/06/1009 

00:80-01:00  تفسير وحديث تحليلي 
سكيو. علوي، د.د  

 االثنين
17/06/1009 

00:80-01:00  المالية العامة 
مناصرة. درغال، دد .أ  

(0)جامعة باتنة   

قسم  -كلية العلوم اإلسالمية  

 الشريعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019/2018 الثاني برنامج اختبارات السداسي 
 السنة الثانية شريعة جذع مشترك



 

 

 

 

 

فقه وأصول 8-س التوقيت أيام األسبوع شريعة وقانون 8-س   

 األحد
09/06/1009 

03:80-00:00 
 والتبرعاتالمواريث 

 بوحنيك د.أ
 والتبرعاتالمواريث 

 بوحنيك د.أ

 االثنين
10/06/1009 

03:80-00:00 
 الفقه المقارن

 زرواتيد .أ
 القانون الدولي الخاص

 العايب .د

 الثالثاء
11/06/1009 

03:80-00:00 
 فقه جنائي

 د بوكركب.أ
 الدولي العامالقانون 
 فالح.د

 األربعاء
12/06/1009 

03:80-00:00 
 أصول الفقه

 بن عاشور د.أ
 المدنيةجراءات قانون اإل
 طروب.د

 الخميس
13/06/1009 

03:80-00:00 
 علم النفس التربوي

 بوقفة .د
 علم النفس التربوي

 بوقفة. د

 السبت
01/00/1009 

03:80-00:00 
 تخريج الحديث ودراسة األسانيد

 علوي. د
 طرق التنفيذ

 مذكور .د

 األحد
16/06/1009 

03:80-00:00 
 المخدرات والمجتمع

 شراد. د
 المخدرات والمجتمع

 شراد. د

 

                                                                                                                 

 مرئيس القس                                                                                                                                      

 

(0)جامعة باتنة   

قسم الشريعة   -كلية العلوم اإلسالمية    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019/2018 برنامج اختبارات السداسي الثاني

شريعة وقانون 8فقه وأصول، س  8س :  طلبة الليسانس  


