
  

  

  

  10الفوج   9الفوج   8الفوج  7الفوج   6الفوج   5الفوج   4الفوج   3الفوج   2الفوج   1الفوج   التوقيت  األيام

  األحد

  3تاريخ التشريع ق      9:30 – 8:00
  تغالبت.د

  04اجنليزية ق 
  07فقه األسرة ق    بامحد.أ

  جنيبة.د
  08حتفيظ ق

   البالغة     جابر.أ
  لعمامرة.أ

  15إجنليزية ق
  قريف.أ

  01ق  أصول الفقه  11:00 – 9:30
  سوابعة .أ

  02حتفيظ ق
  جابر.أ

  03حتفيظ ق
  د زروايت.أ

 4تاريخ التشريع ق
  تغالبت. أ

  06إجنليزية ق
  بامحد. أ

  07البالغة ق
  عمارة.د

  08تاريخ تشريع ق
  علوي.د

  09أصول الفقه ق
  لعمامرة.أ

  10تاريخ التشريع ق
  دري.د

  15أصول الفقه ق
  تركي  .د

  01فيظ قحت  12:30 – 11:00
  د زروايت.أ

  02االلتزام ق. ن
  بن املوفق.أ

  03إجنليزية ق
  قريف. أ 

  04ق فقه األسرة 
  اللبان.د

  06قفقه األسرة 
  جنيبة عابد.د

  7أصول الفقه ق
  سوابعة.أ

  08فقه األسرة ق
  دري. د

  09البالغة  ق
  عمارة.د

  10إجنليزية ق
  بامحد.أ

  15قااللتزام  . ن
  بن املوفق.أ

  قوميدي.دب                   المدرج                     تاريخ التشريع   علوي.د                         المدرج ج        فسير وحديث تحليلي          ت  15:30 – 14:00

15:30 – 17:00      

  االثنين

  شعبان. د.أ                   المدرج ب      قانون دستوري                                          صالح. د                                1المدرج            قانون دستوري                            9:30 – 8:00

  سكيو.د                   بالمدرج       تفسير و حديث تحليلي                               مناصرة. د              1مالية عامة                           المدرج    11:00 – 9:30
  خزار. د                   بالمدرج                قواعد فقهية                                    د بوكركب.أ                               1لمدرج ا                         قواعد فقهية    12:30 – 11:00

14:00 – 15:30      

15:30 – 17:00      

  الثالثاء

  1تاريخ التشريع ق  9:30 – 8:00
  م دااللتزام . ن    الطيب .د

  بن النوي.أ
  12قالبالغة 

  مباركي.أ
  06 حتفيظ  ق

  04قأصول الفقه     سكيو.د
 10فقه األسرة ق      خملويفد .أ

    ميهويب.د

 01فقه األسرة ق  11:00 – 9:30
  ميهويب. د

  2تاريخ التشريع ق
  الطيب.د

     3الفقه ق أصول
  12قالبالغة     خملويفد .أ

  مباركي.أ
  07االلتزام ق . ن

  النوي بن.أ
  12قالبالغة 

  مباركي.أ
  09قفقه األسرة 

  دري. د
  10حتفيظ ق

    د معاشي.أ

  01االلتزام ق. ن  12:30 – 11:00
  بن النوي.أ

  12قالبالغة  
 03قتاريخ التشريع       مباركي.أ

    02قتاريخ التشريع       الطيب .د
   ميهويب.د

  10قأصول الفقه 
  د خملويف.أ

  03قفقه األسرة 
  دري.د

  عبدو. دب      المدرج    فقه األسرة                                                     ميهوبي.د                              جالمدرج                   فقه األسرة                         15:30 – 14:00

15:30 – 17:00      

  األربعاء

  د عبد السالم.أ                   1 المدرج          نظرية االلتزام                    الطيب. د         ب               المدرج                         تاريخ التشريع                    9:30 – 8:00
 مخلوفي.د.أ                  1المدرج                          أصول الفقه    د عبد السالم.أ                       المدرج ب                        نظرية االلتزام        11:00 – 9:30

  درغال. د.أ                   1المدرج                      مالية عامة                               وغالنت .د                      أصول الفقه                        المدرج ب  12:30 – 11:00

14:00 – 15:30      

15:30 – 17:00      

  الخميس

  

  02فقه األسرة ق    9:30 – 8:00
  04حتفيظ ق    عبدو.د

  جالل.أ
  6أصول الفقه ق

  حممدي.أ
  7تاريخ التشريع ق

  نوري.أ
  م دااللتزام . ن

  11ق غة البال    كروش.أ إجنليزية  نورة.أ
  جعفر.أ

9:30 – 11:00  
  01قإجنليزية 

  قريف.أ
  01قإجنليزية 

  كروش.ا
  03البالغة ق

  جعفر.أ
  04قأصول الفقه 

  حممدي.أ
  6االلتزام ق. ن
  د عبد السالم.أ

  07حتفيظ ق
  جالل.أ

   إجنليزية
  بامحد. أ

  09االلتزام ق. ن
  نورة. أ

  10االلتزام ق. ن
  نورة.أ

  11قتاريخ التشريع 
   نوري.أ

11:00 – 12:30  
  01ق البالغة

  جعفر.أ
 02أصول الفقه ق

  جالل.أ
  03فقه األسرة  ق

  اللبان.د
  04قااللتزام . ن

  07إجنليزية ق    نورة.أ
  07قحتفيظ     قريف.أ

  15حتفيظ ق     معاشي.د
  د حممدي.أ
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  6ا��	ج  5ا��	ج  4ا��	ج  3ا��	ج   2ا��	ج  1ا��	ج   ا�
	���  ا���م

  ا���

8:00 – 9:30              

9:30 – 11:00              

11:00 – 12:30  
   02ق) ت(املواريث  و التربعات   

  بوحنيك. د.أ

        

14:00 – 15:30  
  1ا���رج ا��	ار�� و ا�
����ت                

��� د.أ�	�  

15:30 – 17:00  
  1ا���رج           ا���  ا����رن                

  ا#"زرو د.أ

$��  ا&%

8:00 – 9:30  
  01ق )  ت(الفقه املقارن 

  كتال.أ
    02ق )ت(حفظ القرآن و ترتيله 

  سكيو. د
    03ق) ت(و التربعات املواريث 

  بوحنيك د.أ
  07ق)    ت(فقه اللغة 
  شرقي. د

  09ق) ت(أصول الفقه 
  شباح.أ

      10ق )ت(املواريث والتربعات 
  فرطاس. أ

9:30 – 11:00  
  01قو التربعات    املواريث
  بوحنيك  د.أ

         02ق)    ت(فقه اللغة 
  عمارة.د

  03ق)  ت(أصول الفقه 
  بن عاشور.أ

  06ق  )ت(قارن املفقه ال
  كتال.أ

  09ق )ت(املواريث  والتربعات 
  فرطاس.أ

   10ق  ) ت(فقه اللغة 
  شرقي .د

11:00 – 12:30  
                    02ق مذكرة  

  .د
   03ق   )ت(الفقه املقارن 

  شرقي.أ
  07ق  ترتيله  حفظ القرآن و

  فرطاس.أ
              09ق)   ت(فقه اللغة 
  عمارة.د

  10ق     إجنليزية   
  .أ

14:00 – 15:30  
 '��(
  1  ودرا,- ا�,�+��          ا���رج�*( ا�

  �*	ي .د

15:30 – 17:00  
          "/��  1ا���رج                                1�  0

�	23�3 د.أ  

  ا�56%�ء

8:00 – 9:30  
)            ت(حفظ القرآن وترتيله  

   سكيو.د 04ق
  13قإجنليزية          

  بومجعة.أ
  13ق)  ت(أصول الفقه 

  ناصر.أ

9:30 – 11:00  
    07ق)  ت(أصول الفقه   

  د بن عاشور.أ
  03ق  إجنليزية   

  بومجعة.أ
      

11:00 – 12:30  
  جا���رج                         أ8	ل ا���     

  د �$ ��9	ر.ا

14:00 – 15:30    

15:30 – 17:00      

  ا�ر�:�ء

8:00 – 9:30  
         01ق)   ت(إجنليزية  
  بومجعة.أ

)               ت(الفقه املقارن 
  بعجي.أ 02ق 

  3ق) ت(فقه مقارن ال 
  تغالبت.د

  05قإجنليزية     
  بامحد.أ

                   06ق)  ت(الفقه املقارن  
  لوهايب.أ

  07ق  فظ القرآن و ترتيله ح
  نضال.د

9:30 – 11:00  
       01ق)  ت(فقه اللغة 
               عمارة.د

  02قإجنليزية   
  بومجعة.أ

  03ق مذكرة  
  مذكور. د

  05ق)   ت(أصول الفقه 
  سوابعة .ا

  06قمذكرة      
  معمري. د

     07ق   )ت(الفقه املقارن  
  بعجي .د

11:00 – 12:30  
           01قمذكرة     

  بويلي.د
      2ق  ) ت(أصول الفقه 

  سوابعة.أ
  3ق)   ت(فقه اللغة 
  عمارة.د

  05قمذكرة     
  طروب. د

  06ق  حفظ القرآن و ترتيله 
  بعجي.أ

  07قمذكرة    
  معمري.أ

14:00 – 15:30  
�	ي   �
   2   ا���رج            �*( ا���; ا�

   .د       

15:30 – 17:00  
  2ا���رج           رات وا��=
�>   ا��)�

  �9اد. د     

  ا�)��;

8:00 – 9:30              

9:30 – 11:00              

11:00 – 12:30              

  قسم الشريعة   -م اإلسالمية  كلية العلو )  1(جامعة باتنة  2019/2020السداسي السادس  -البرنامج األسبوعي الدراسي السنة الثالثة فقه و أصول



 

 

  طلبة 3الفوج   طالبات 2الفوج   طالبات 1الفوج   التوقيت  األيام

  األحد

  بركانيد .أ               المدرج  ج                  المواريث و التبرعات     9:30 – 8:00
  مذكور. د                 المدرج ج                طرق التنفيذ               11:00 – 9:30

  العايب.د            ج    المدرج             القانون الدولي الخاص         12:30 – 11:00

   بن الموفق. ألقانون الدولي العام     ا  عابد.أ      12ق  ت       المواريث والتبرعات  أقوجيل.أ  09إنجليزية  ت  ق   15:30 – 14:00

    أقوجيل.أ           12ق       إنجليزية   بن الموفق. أ       10القانون الدولي العام  ت  ق   17:00 – 15:30

  االثنين
  

  

   بروال.د         دالدولي العام           المدرج  القانون            9:30 – 8:00
           حمدي.أد  15ق    مذكرة    حسيني.د      المدرج  د    تحفيظ      11:00 – 9:30

  حسيني.د       09تحفيظ   ق  صالح.د      07انون الدولي العام   ت ق الق  د زرواتي.أ        المدرج  د        تحفيظ           12:30 – 11:00

  .أ 10إنجليزية ت ق   حيدوسي.مذكرة د. أ  12ق    مذكرة    فرطاس. أ   12المواريث و التبرعات   ت   ق   15:30 – 14:00
  فرطاس.أ    04ت  ق     رعات  المواريث والتب      17:00 – 15:30

  الثالثاء

    قرازة.أ   04فقه اللغة   ق   العايب.د       المدرج د  )ت ( القانون الدولي الخاص    9:30 – 8:00
  قرازة.أ      15فقه اللغة   ق   العايب.د       06ق       القانون الدولي الخاص   ت   حيدوسي.مذكرة  د  11:00 – 9:30

  العايب.د  15القانون الدولي الخاص ت  ق     قرازة.أ   10فقه اللغة   ق   12:30 – 11:00

14:00 – 15:30        

15:30 – 17:00        

  األربعاء

8:00 – 9:30        

  طروب.د           دالمدرج              جراءات المدنية قانون اإل                                                                                             11:00 – 9:30

            د المدرج        علم النفس التربوي                        12:30 – 11:00

                المدرج د               ات و المجتمع  المخدر                       15:30 – 14:00

15:30 – 17:00    

  الخميس
  

8:00 – 9:30        
9:30 – 11:00        

11:00 – 12:30        
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  الفقه المقارن وأصوله  تخصص الماستر  أيام األسبوع 
  ذكور 2الفوج  –إناث:1الفوج 

  وأصوله المالكيالفقه 
  ةالمعامالت المالية المعاصر   حقوق اإلنسان واألقليات  القاعة  القاعة   القانون الشريعة و   ذكور 2الفوج  –إناث:1وج الف

  ذكور 2الفوج  –إناث:1الفوج 

  األحد

  م ب 02نظريات فقهية    9:30 – 8:00
  رداد. د

  13ق المعاصرة المستجدات فقه
  د فلوسي .أ

  12قالعقود المسماة  
  حمدي د.أ    

  11ق   ة القانونية لحقوق اإلنسانالحماي
  مذكور.د

  14ق االقتصاد النقدي دراسة مقارنة  
بلبية. د  

  بم )  األقضية والشهادات(فقه مقارن   11:00 – 9:30
  بركاني.د.أ

  13ق المالكي  المذهب في العالي الخالف
  قوميدي.د

  12تخريج الفروع على األصول    ق  
  حامدي. د.أ

  11 ق انونيالقعلم االجتماع   
  بوساحة.أ

  14ق    اصرةمعال اليةمالالمعامالت 
  د حمدي.أ

  م ب   02دراسات مقاصدية   12:30 – 11:00
  د بن حرز اهللا.أ

  13ق  المالكي الفقه
  قالة.د

   12تخريج الفروع على األصول    ق  
  حامدي.د.أ

  11ق  نظم سياسية مقارنة 
  د بوترعة.أ

  14ق    االجتهاد التطبيقي وفقه التنزيل
             يترك.د

14:00 – 15:30  
  01قنظريات فقهية   

  سوابعة .أ
    )ت(  قاصديةم راساتد
    02ق  بن حرز اهللا  د.أ

  )ت(المالكي  الفقه
  قالة.د

  )ت( العالي الخالف
  قوميدي.د

  12إنجليزية  ق 
  سمايحي.د                    

  11ق   ) ت(نظم سياسية مقارنة 
  د بوترعة.أ

14ق    دي الكلي الوضعيالتحليل االقتصا  
مباركية. د        

  )ت( قاصديةم راساتد  17:00 – 15:30
  01ق   د بن حرز اهللا.أ 

                     02ف  ص علم التخريج
  08جابر ق .أ

  )ت( العالي الخالف
  قوميدي.د

  )ت(المالكي  الفقه
  قالة .د

  08ق  فرنسية  
  بن عبد المومناوي.أ

  14ق    )ت(التحليل االقتصادي 
 مباركية.د     

  االثنين

  دعلم الخالف م   9:30 – 8:00
  د فلوسي.أ

  13ق )ت(المالكي  الفقه مصطلحات
  وغالنت.د

  08ق  02نظريات فقهية وقانونية    
  بوبشيشد .أ   

  11ق قضايا فقه األقليات في الغرب   
  د ميحي.أ

  14ق    العقود المسماة 
  فالح.د

9:30 – 11:00  
  دم   02ولي والفروعي  م التخريج األصعل

  د حامدي.أ
  المالكي الفقه أصول

  جالل.أ
  المالكي الفقه مصطلحات

  وغالنت.د
    08ق) ت( 02 نظريات فقهية وقانونية    

  بوبشيشد .أ
  11ق فلسفة سياسية 

   العريبد .أ
  14ق  ت 02أصول الفقه املقارن 

  قارش .د  

   01ف  علم التخريج  12:30 – 11:00
  06حامدي  ق.أ

  نظريات فقهية   
  02قصباية   ق.أ

 الفقه مصطلحات
  وغالنت.د  المالكي

  المالكي الفقه أصول
  جالل.أ

  08األنظمة الدولية  ق 
  بوترعة. د.أ

  11ق   )ت( فلسفة سياسية
  د العريب.أ

  14ق     Iمقاصد التشريع المالي 
  د بن عاشور.أ

  المالكية الفقهية القواعد     15:30 – 14:00
  محمدي.أ

  يزيةإنجل
  سمايحي.د

  08ق )   ت( األنظمة الدولية 
  بوترعة د.أ

ق  )ت( قضايا فقه األقليات في الغرب
  معنصر.د 11

  معمري.أ  14ق اقتصاد نقدي 
 

  إنجليزية    17:00 – 15:30
  سمايحي.د

  المالكية الفقهية القواعد
  محمدي.أ

      

  الثالثاء

  م د التقنين الفقهي   9:30 – 8:00
  بوكركب. د.أ

  13ق المالكي المذهب في العقابية التشريعات
  رداد.د

  11حفظ القرآن وترتيله  ق 
  نضال.أ  

  08أصول وقواعد فقه األقليات ق 
  بوبشيشد .أ

  14قحفظ القرآن وترتيله  
  بلقاضي.أ

  14ق وترتيله القران حفظ
  بعجي.د

       1ف   قارنمال قهفال  11:00 – 9:30
  01د بركاني  ق .أ

  يله حفظ القرآن وترت
  نضال.أ

  وترتيله القران حفظ
  بعجي.د

  وترتيله القران حفظ
  بلقاضي.أ

  11القانون المقارن ق 
  طروب.د

  08ق )ت(أصول وقواعد فقه األقليات  
  د بوبشيش.أ

  14ق نوازل معاصرة في الزكاة 
 مناصرة. د

11:00 – 12:30  
  حفظ القرآن وترتيله 

بعجي.د  
         2ف    قارنمال قهفال

03د بركاني ق .أ      
  13ق اإلسالمي العالم حاضر

  زنداقي.د
  11ق  )ت(القانون المقارن 

  طروب. د
  08ق  حفظ القرآن وترتيله

  نضال. أ
  14ق   02نظريات فقهية 

  قالة. د

  م دفلسفة القانون     15:30 – 14:00
  مباركي.أ

   11آليات حماية حقوق اإلنسان ق   
  بوكركب.د.أ

  08ق   02حقوق اإلنسان 
 شراد.د

  14ق  )  الفرنسية وانجليزية(مصطلحات مالية 
   سمايحي         .د

  م دنظرية المعرفة   17:00 – 15:30
  د زواقة.أ

  11علم   االجتماع القانوني    
  بوساحة.أ

  08ق   )ت( 02حقوق اإلنسان     
 شراد.د

 

  األربعاء

  م ج    02أصول الفقه المقارن   9:30 – 8:00
  خزارد 

  13ق مالكيال الفقه أصول
  هالل.د

د 11ق النظام العقابي وإصالح السجون 
  مذكور

ق   المجتمع اإلنساني في القرآن الكريم
  د عيساوي.أ  08

)      ت( اليةمالالمعامالت 
 14ق. معمري.أ

) ت( اليةمالالمعامالت 
  13ق بويلي.د

  انجليزية م ب   11:00 – 9:30
  باحمد.أ

   02ف  قارنمقه الفصول الأ
  10ق  جالل .أ

  13ق المالكية الفقهية القواعد◌ٍ 
  خزار.د

  11ق  02مقاصد الشريعة 
  تركي. د

  08ق   تفسير النصوص
  تغالبتد .أ

  14نوازل  الزكاة ق 
  بويلي.د

  13ق أصول الفقه المقارن 
 قصباية .د

 01ف  قارنمقه الفصول الأ  12:30 – 11:00
  جالل ج.أ

  انجليزية م ب 
  باحمد.أ

  13ق  ومؤسساتها المرجعية نظرية
  د بن حرز اهللا.أ

   11ق  ) ت( 02مقاصد الشريعة  
  تركي.د

 14أصول الفقه المقارن ق  
 قصباية. د

  13نوازل  الزكاة ق 
 قانة.د

14:00 – 15:30           
15:30 – 17:00            

  الخميس
8:00 – 9:300    

  
        

9:30 – 11:00            
11:00 – 12:30            
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