
 عب
 
 

 فقه وأصىل 3-صالخىقٍج  فقه وأصىل 3-صالخىقٍج  فقه وأصىل 3-صالخىقٍج أٌام األطبىع 

 األحذ
03/03/2019 

08:30-10:00 
 الوىارٌث و الخبزعاث

 دبىحٌٍك.أ
10:30-12:00 

 البالغت
 شزقً.عوارة، أ.د فلىطً، أ.أ

 إًجلٍشٌت 12:30-14:00
 باحوذ. بىجوعت، أ.أ

 االثٌٍي
04/03/2019 

08:30-10:00 
 حفظ القزآى 

 نضال. ، أجالل .  طكٍى ، أ.د
10:30-12:00 

 الفقه الوقارى
 د سرواحً.أ

  

 الثالثاء
05/03/2019 

08:30-10:00 
 هقاصذ الشزٌعت

 د هخلىفً.أ
10:30-12:00 

 الحىكوت وأخالقٍاث الوهٌت
 بروال. د

  

 األربعاء
06/03/2019 

08:30-10:00 
 الٌظام القضائً اإلطالهً

 د بىكزكب.أ
10:30-12:00 

 الخفظٍز والحذٌث الوىضىعً
 دٌبً.د

  

 الخوٍض
07/03/2019 

08:30-10:00 
 أصىل الفقه

 وغالًج.د
10:30-12:00 

 فقه الوعاهالث الوالٍت
 حوذي.د.أ

 
 

 شزٌعت و قاًىى 3 -صالخىقٍج  شزٌعت و قاًىى 3 -صالخىقٍج  شزٌعت و قاًىى 3 -صالخىقٍج أٌام األطبىع 

 األحذ
03/03/2019 

08:30-10:00 
 اٌّىارَش و اٌزجزػبد

 د ثىحُٕه.أ
10:30-12:00 

 اٌمبٔىْ اٌزجبرٌ
 طزوة.د

 إٔجٍُشَخ 12:30-14:00
 طجغ. أ

 االثٌٍي
04/03/2019 

08:30-10:00 
 حفع اٌمزآْ 

 حسٌنً. د
10:30-12:00 

 اٌزؼزَغ اٌجٕبئٍ اٌّمبرْ
 اٌؼبَت.د

  

 الثالثاء
05/03/2019 

08:30-10:00 
 ِمبصذ اٌؼزَؼخ

 د بن عاشور.أ
10:30-12:00 

 اٌحىوّخ وأخاللُبد اٌّهٕخ
 بروال. د

  

 األربعاء
06/03/2019 

08:30-10:00 
 طزق اٌزٕفُذ

 ِذوىر.د
10:30-12:00 

 لبٔىْ اإلجزاءاد اٌجشائُخ
 د ػجذ اٌظالَ.أ

  

 الخوٍض
07/03/2019 

08:30-10:00 
 اٌمبٔىْ اإلدارٌ

 د بوترعة.أ
10:30-12:00 

 اٌجالغخ
 جؼفز.أ

 
 

 

  

 2018/2019األوي   اٌظذاطٍاطزذرانثزٔبِج 

 . ػزَؼخ ولبٔى3ْ ص فمه وأصىي، 3ص : طٍجخ اٌٍُظبٔض

( 1)جاهعت باحٌت 
 قظن الشزٌعت  - كلٍت العلىم اإلطالهٍت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 حقىق اإلًظاى واألقلٍاث شزٌعت و قاًىى الوعاهالث الوالٍت الوعاصزة  وأصىل الوقارىفقهال الخىقٍج أٌام األطبىع

 الفخزة األولى 
 األحذ

03/03/2019 
08:30-10:00 

 علم التخرٌج األصولً وف
 د حامدي.أ

 التحلٌل الكلً فً الشرعة اإلسالمٌة
 بلبٌة.د

حفظ القرآن وترتٌله 
 بعجً.أ

 إحقوق األقلٌات فً الفقه 
د بوبشٌش .أ

 االثٌٍي
04/03/2019 

08:30-10:00 
 دراطبد ِمبصذَخ

 د ثٓ حزس هللا.أ
 االحتماالت واإلحصاء الرٌاضً

 درٌدي.أ

 مناهج البحث فً الشرٌعة وق

قارش .د
 قمنهجٌة البحث فً الشرٌعة و

دري . د

 الثالثاء
05/03/2019 

08:30-10:00 
 أصىي اٌفمه اٌّمبرْ

 خشار. د
 القواعد الفقهٌة وتطبٌقاتها فً ف م

 خزار. د

النظم السٌاسٌة المقارنة 
د شعبان 

نظم سٌاسٌة مقارنة 
د بوترعة .أ

 األربعاء
06/03/2019 

08:30-10:00 
 نظرٌات فقهٌة

 رداد.د
 المعامالت المالٌة المعاصرة

 درغال .د

بنوك ومؤسسات مالٌة 
درغال . د

مدخل إلى فقه األقلٌات 
 بوكركب. د.أ

 الخوٍض
07/03/2019 

08:30-10:00 
 حفظ القرآن

 بعجً.د
 أصول الفقه المقارن

 قارش.د

 مقاصد الشرٌعة  
 تركًد  

نظرٌات فقهٌة وقانونٌة 
تغالبت . د

 الفخزة الثاًٍت 

 حقىق اإلًظاى واألقلٍاث شزٌعت و قاًىى الوعاهالث الوالٍت الوعاصزة  وأصىل الوقارىفقهال الخىقٍج أٌام األطبىع

 األحذ
03/03/2019 

10:30-12:00 
 (ِؼبِالد)فمه ِمبرْ 

 ثزوبٍٔ.د.أ
 حفظ القرآن

 بوقزاطة.د
مدخل إلى علم االجتماع 

 بوساحة. ا
مدخل إلى علم االجتماع 

بوساحة .أ

 االثٌٍي
04/03/2019 

10:30- 12:00 
 اٌفزوق اٌفمهُخ

 د فٍىطٍ.أ
 ٔظزَبد فمهُخ

 لبٌخ.د
 هأصول الفق

 قومٌدي. د
حقوق اإلنسان الحقوق المدنٌة وس 

رداد . د

 الثالثاء
05/03/2019 

10:30-12:00 
 اٌّذارص اٌفمهُخ اٌىجزي

 طزوة.د
 ِٕبهج اٌجحش فٍ االلزصبد اإلطالٍِ

 ِٕبصزح. د
 وقالمدارس  الفقهٌة 

طروب . د
اإلنسان فً العقٌدة اإلسالمٌة 

بروال . د

 األربعاء
06/03/2019 

10:30- 12:00 
 قانون األسرة المقارن

 عبدو.د
 تارٌخ الفكر االقتصادي

بوٌلً.د  
الحرٌات العامة 

مذكور . د
حفظ القرآن وترتٌله 

 بعجً.أ

 الخوٍض
07/03/2019 

10:30- 12:00 
 مصطلحات فقهٌة وأصولٌة

 وغالنت.د
 قانون النقد والقرض

 مباركٌة.د

نظرٌات فقهٌة وقانونٌة 
 د بوكركب.أ

مقاصد الشرٌعة 
تركً . د

 الفخزة الثالثت 

 األحذ
03/03/2019 

12:30-14:00 
 إٔجٍُشَخ

 طّبَحٍ.أ
 مصطلحات مالٌة

 باحمد.أ

إنجلٌزٌة 
 سماٌحً.أ

فرنسٌة 
قورداش .أ

 2018/2019 األوي  اٌظذاطٍاطزذرانثزٔبِج 

 اٌظٕخ األوًٌ ِبطزز 

( 1)جاهعت باحٌت 

 لظُ اٌؼزَؼخ  - وٍُخ اٌؼٍىَ اإلطالُِخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

حقوق اإلنسان واألقليات شريعة و قانون المعامالت المالية المعاصرة الفقه المقارن وأصول التوقيت أيام األسبوع 

الفترة األولى  
 األحذ

03/03/2019 
دراطبد فمهُخ ِمبرٔخ  08:30-10:00

لبٌخ .د
لضبَب ِؼبصزح فٍ اٌفىز االلزصبدٌ 

ثٍجُخ .د

رفظُز إٌصىؽ 

رغالثذ . د

اٌحّبَخ اٌمبٔىُٔخ ٌأللٍُبد واٌالجئُٓ 

د ثىوزوت . أ

 االثٌٍي
04/03/2019 

إٌظبَ اٌظُبطٍ اإلطالٍِ   08:30-10:00

اٌطُت .د

إٌظبَ اٌّبٌٍ اإلطالٍِ 

درغبي . د. أ

اٌؼمىد غُز اٌّظّبح 

اٌؼبَت .د

اٌزٕظُُ اٌذطزىرٌ ٌٍحزَبد اٌؼبِخ   

 ِذوىر.د

 الثالثاء
05/03/2019 

أصىي اٌّذهت اٌّبٌىٍ  08:30-10:00

د حبِذٌ .أ

 ِؤطظبد اإلفزبء واٌزلبثخ اٌؼزػُخ  
د ِمالرٍ .أ

لبٔىْ األطزح اٌّمبرْ 

د ثىثؼُغ .أ

اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌجٕبئٍ 

د ػجذ اٌظالَ . أ

 األربعاء
06/03/2019 

ِٕهج رحمُك اٌززاس  08:30-10:00

هالي .د

 اٌّؼزمبد اٌّبٌُخ 

 ِجبروُخ.د

اٌىظُفخ اٌؼبِخ   

ِذوىر . د

والغ األلٍُبد فٍ اٌّجزّؼبد اإلطالُِخ   

د ػُظبوٌ .أ

 الخوٍض
07/03/2019 

االجزهبد وأصىي اٌفزُب  08:30-10:00

لىُِذٌ .د
  2ِمبصذ اٌزؼزَغ اٌّبٌٍ 

د ثٓ ػبػىر . أ

ػٍُ االجزّبع اٌظُبطٍ 

ثىطبحخ .أ

ػٍُ االجزّبع اٌظُبطٍ 

ثىطبحخ .أ

الفخزة الثاًٍت  

حمىق اإلٔظبْ واأللٍُبد ػزَؼخ و لبٔىْ اٌّؼبِالد اٌّبٌُخ اٌّؼبصزح اٌفمه اٌّمبرْ وأصىي التوقيت  أٌام األطبىع

 األحذ
03/03/2019 

 3أصىي اٌفمه اٌّمبرْ  10:30-12:00
د فٍىطٍ .أ

حفع اٌمزآْ ورزرٍُه 

 جّبي.أ

فٍظفخ اٌمبٔىْ 

  ِحٍ اٌذَٓثٓ ػجذ اٌؼشَش.أ

حفع اٌمزآْ ورزرٍُه 

ثٍمبضٍ .أ

 االثٌٍي
04/03/2019 

حفع اٌمزآْ ورزرٍُه  12:00- 10:30

ثٍمبضٍ .د

 اٌّؤطظبد اٌّبٌُخ اإلطالُِخ

 ثىٍٍَ. د

رحًٍُ إٌصىؽ 

لذاع .اٌمبٔىُٔخ  أ
  3حمىق اإلٔظبْ 

 لذاع.  أ

 الثالثاء
05/03/2019 

إٌىاسي اٌفمهُخ  10:30-12:00

ػجذو .د

 اٌؼمىد  غُز اٌّظّبح

 فالح.  د

اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔظبٍٔ 

ػزاد .د

 اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔظبٍٔ

 ػزاد. د

 األربعاء
06/03/2019 

ربرَخ اٌّذاهت اٌفمهُخ  12:00- 10:30

رغالثذ .د

اٌّؼبِالد اٌّبٌُخ اٌّؼبصزح 

د حّذٌ .أ

االجزهبد اٌمضبئٍ واٌّمبصذٌ 

د ُِحٍ 

 إٌّظّبد اٌذوٌُخ ٌحمىق اإلٔظبْ

 د ثىرزػخ.  أ

 الخوٍض
07/03/2019 

ِؼبِالد ِبٌُخ ِؼبصزح  12:00- 10:30

ِٕبصزح .د

 ِصطٍحبد فمهُخ والزصبدَخ 

 ِؼّزٌ.أ

حفع اٌمزآْ ورزرٍُه 

فزطبص . أ

 إٌظبَ اٌظُبطٍ اإلطالٍِ 

 اٌطُت.د

 الفخزة الثالثت 

 األحذ
03/03/2019 

أجٍُشَخ  12:30-14:00

طّبَحٍ .أ

ِصطٍحبد ِبٌُخ 

طّبَحٍ .أ

إٔجٍُشَخ 

 طّبَحٍ.أ
فزٔظُخ 

ثٓ طخزَخ .أ

 2018/2019 األوي  اٌظذاطٍاطزذرانثزٔبِج 

 اٌظٕخ اٌثبُٔخ اٌّبطزز 

( 1)جاهعت باحٌت 

 لظُ اٌؼزَؼخ  - وٍُخ اٌؼٍىَ اإلطالُِخ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  شزٌعتجذع م  2صالخىقٍج أٌام األطبىع 

 الفخزة األولى 

 األحذ
03/03/2019 08:30-10:00 

آَبد وأحبدَش األحىبَ 

رغالثذ .لىُِذٌ د.د

 االثٌٍي
04/03/2019 08:30-10:00 

اٌفىز اإلطالٍِ اٌحذَش و اٌّؼبصز 

ػُظبوٌ .د .أ

 الثالثاء
05/03/2019 08:30-10:00 

ِذخً إًٌ حمىق اإلٔظبْ 

 ثٓ اٌّىفك.د فٍىطٍ، أ.أ

 األربعاء
06/03/2019 08:30-10:00 

ِٕبهج اٌجحش فٍ اٌؼزَؼخ واٌمبٔىْ 

د ثىوزوت، د، ػٍىٌ .أ

 الخوٍض
07/03/2019 08:30-10:00 

أصىي اٌفمه 

د ِخٍىفٍ .د سروارٍ ، أ.أ

الفخزة الثاًٍت  

 األحذ
03/03/2019 10:30-12:00 

رحفُع 

جالي .طٍُُ، أ.ثىلشاطخ، أ. حظٍُٕ، أ.د سروارٍ، د.أ

 االثٌٍي
04/03/2019 10:30-12:00 

ٔظزَخ اٌحك 

د ػجذ اٌظالَ .أ

 الثالثاء
05/03/2019 10:30-12:00 

طُبطخ ػزػُخ 

اٌطُت .ػؼجبْ، د.د.أ

 األربعاء
06/03/2019 10:30-12:00 

فمه اٌّؼبِالد 

ُِهىثٍ .د ثٓ ػبػىر،  د.أ

 الخوٍض
07/03/2019 10:30-12:00 

ٔحى وصزف 

ػزلٍ .ػّبرح، أ.د

الفخزة الثالثت  

 األحذ
03/03/2019 

12:30-14:00 
إٔجٍُشَخ 

طجغ .ِبٔغ، أ.ثبحّذ، أ.أ

 

( 1)جاهعت باحٌت 

 لظُ اٌؼزَؼخ  - وٍُخ اٌؼٍىَ اإلطالُِخ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018/2019 األوي  اٌظذاطٍاطزذرانثزٔبِج 

  ػزَؼخ جذع ِؼززن2ص: طٍجخ اٌٍُظبٔض


