
 

 

 

 

  

 واألقليات املسلمةحقوق اإلنسان  شريعة وقانون املعامالت املالية املعاصرة الفقه املالكي وأصوله الفقه املقارن وأصوله التوقيت أايم األسبوع
 االثنني

2020/01/13 
80038-08088 

 علم التخريج األصويل وف 
 د حامدي.أ

 الفقه املالكي
 د بركاين.أ

 اتريخ الفكر االقتصادي
  بويلي . د

 مناهج البحث
 قارش.د

 حقوق األقليات يف الفقه 
 د بوبشيش.أ

 الثالاثء
2020/01/14 

80038-08088 
 نظرايت فقهية

 رداد. د
 السلوك عند املالكيةعلم 

 الطيب.د
 االحتماالت واإلحصاء 

 معمري.أ
 بنوك ومؤسسات مالية

 درغال. د
 منهجية البحث يف الشريعة 

 دري. د
 األربعاء

2020/01/15 
80038-08088 

 الفروق الفقهية
 د فلوسي.أ

 القواعد الفقهية للمذهب 
 خزار.د

 نظرايت فقهية
 قالة. د

 النظم السياسية املقارنة
 شعبان .د

 مدخل إىل فقه األقليات
 د بوكركب.أ

 اخلميس  
01/80/0808 

80038-08088 
 (معامالت)فقه مقارن 

 د بركاين.أ
 منهح البحث يف الفقه

 وغالنت.د
 املعامالت املالية املعاصرة

 درغال. د.أ
 نظرايت فقهية وقانونية

 بوبشيشد .أ    
 اإلنسان يف العقيدة اإلسالمية

 بروال. د
 السبت

00/80/0808 
80038-08088 

 دراسات مقاصدية
 د بن حرز هللا.أ

 التخريج الفقهي 
 د حامدي.أ

 أصول الفقه املقارن
 قارش  .د

 مقاصد الشريعة  
 د  تركي

 حقوق اإلنسان
 رداد.د

 األحد
01/80/0808 

80038-08088 
 قانون األسرة املقارن

 عبدو. د
 0أصول الفقه املالكي 

 هالل.د
 والقرضقانون النقد 

 مباركية. د
 املدارس  الفقهية

 طروب. د
 نظرايت فقهية وقانونية

 تغالبت. د
 االثنني

08/80/0808 
80038-08088 

 مصطلحات فقهية وأصولية
 وغالنت. د

 علم التخريج ودراسة األسانيد
 علوي.د

 لقواعد الفقهية وتطبيقاهتا ا
 خزار.د

 أصول الفقه
 قوميدي.د

 نظم سياسية مقارنة
 بوترعةد .أ

 الثالاثء
00/01/0808 

80038-08088 
 أصول الفقه املقارن

 د خزار
 اتريخ املذهب املالكي 

 تركي.د
 التحليل الكلي يف الشريعة 

 بلبية .د
 مدخل إىل علم االجتماع

 بوساحة.أ
 مدخل إىل علم االجتماع

 بوساحة.أ
 األربعاء

00/80/0808 
80038-08088 

 املدارس القانونية الكربى
 طروب.د

 نظرية العرف والعمل 
   د بن حرز هللا.أ

 مناهج البحث يف االقتصاد 
 محديد .أ

 احلرايت العامة
 مذكور. د

 مقاصد الشريعة
 تركي. د

(0)جامعة ابتنة   
قسم الشريعة -كلية العلوم اإلسالمية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020/2019 برانمج اختبارات السداسي األول 
ماسرت وىلاألالسنة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 أصول املذهب املالكي 08038-00088 2020/01/13
د حامدي.أ  

 النظام املايل اإلسالمي
  بن دعاس. د.أ 

 الوظيفة العامة  
 مذكور. د

  3حقوق اإلنسان 
 بن نوي.أ

 الثالاثء
 االجتهاد وأصول الفتيا 08038-00088 2020/01/14

قوميدي.د  
 املؤسسات املالية اإلسالمية

 مالخسو.د  بويلي.د 
 فلسفة القانون

 بروال.د
 االجتماع السياسيعلم 

   بوساحة.أ
 األربعاء

 النوازل الفقهية 08038-00088 2020/01/15
عبدو.د  

 املعامالت املالية املعاصرة
 د محدي.أ

 قانون األسرة املقارن
 د بوبشيش.أ

التنظيم الدستوري للحرايت العامة   
 مذكور.د

 اخلميس  
 معامالت مالية معاصرة 08038-00088 01/80/0808

مناصرة.د  
  0مقاصد التشريع املايل 

د بن عاشور.أ   
حتليل النصوص القانونية  

 صالح الدين.د
 والالجئنياحلماية القانونية لألقليات 

 د بوكركب.أ 
 السبت

 3أصول الفقه املقارن  08038-00088 00/80/0808
د فلوسي.أ  

 مؤسسات اإلفتاء والرقابة الشرعية  
 مقاليت د.أ

 القانون الدويل اإلنساين
 شراد.د

 القانون الدويل اإلنساين
 شراد.د 

 األحد
 النظام السياسي اإلسالمي  08038-00088 01/80/0808

الطيب.د  
املسماةغري  العقود   
فالح.د    

 تفسري النصوص
 تغالبت. د

 النظام السياسي اإلسالمي 
 الطيب.د

 االثنني
 اتريخ املذاهب الفقهية 08038-00088 08/80/0808

تغالبت.د  
 قضااي معاصرة يف الفكر االقتصادي

بلبية.د  
 االجتهاد القضائي واملقاصدي

 د ميحي
 املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان

 د بوترعة.أ  
 الثالاثء

 منهج حتقيق الرتاث 08038-00088 00/01/0808
هالل.د  

اقتصادية و  مصطلحات فقهية  
 معمري.أ

 العقود غري املسماة
 العايب.د

 القانون الدويل اجلنائي
 العايب.د

 األربعاء
 دراسات فقهية مقارنة 08038-00088 00/80/0808

قالة.د  
 املشتقات املالية اإلسالمية   

 مالخسو.د
 علم االجتماع السياسي

 بوساحة.أ
واقع األقليات يف اجملتمعات اإلسالمية   

د عيساوي.أ  

(1)جامعة ابتنة   
قسم الشريعة -كلية العلوم اإلسالمية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020/2019  برانمج اختبارات السداسي األول
 ماسرت  ةنيالسنة الثا



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

جذع م شريعة  0س التوقيت أايم األسبوع  
 االثنني

 فقه املعامالت 08038-00088 2020/01/13
 ميهويب.د د بن عاشور، .أ

 الثالاثء
 شرعية سياسة 08038-00088 2020/01/14

 الطيب.شعبان، د.د.أ
 األربعاء

 مناهج البحث يف الشريعة والقانون 08038-00088 2020/01/15
 د بوكركب، د، علوي.أ

 اخلميس  
 أصول الفقه 08038-00088 01/80/0808

 بن حرز هللاد .أ، د زروايت .أ
 السبت

 نظرية احلق 08038-00088 00/80/0808
د عبد السالم.أ  

 األحد
 آايت وأحاديث األحكام 08038-00088 01/80/0808

 تغالبت.قوميدي د.د
 االثنني

 مدخل إىل حقوق اإلنسان 08038-00088 08/80/0808
 بن املوفق.، أفالح .د

 الثالاثء
 الفكر اإلسالمي احلديث و املعاصر 08038-00088 00/01/0808

عيساوي.د .أ  

(1)جامعة ابتنة   
قسم الشريعة -كلية العلوم اإلسالمية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020/2019 برانمج اختبارات السداسي األول
 السنة الثانية شريعة جذع مشرتك



 

 

 

 

فقه وأصول 3-س التوقيت أايم األسبوع شريعة و قانون 3-س   
 االثنني

 املواريث والتربعات    08088 -80038 2020/01/13
 د بوحنيك.أ

 اإلداريالقانون 
 د بوترعة.أ

 الثالاثء
 النظام القضائي اإلسالمي  08088 -80038 2020/01/14

 شراد.د
 التنفيذطرق 

 مذكور.د
 األربعاء

 الفقه املقارن 08088 -80038 2020/01/15
 د زروايت.أ

 احلوكمة وأخالقيات املهنة
 بروال. د

 اخلميس  
 التفسري واحلديث املوضوعي 08088 -80038 01/80/0808

 دييب. د
 مقاصد الشريعة

 د بن عاشور.أ
 السبت

 أصول الفقه 08088 -80038 00/80/0808
 وغالنت. د

 املواريث والتربعات
 ركايند ب.أ

 األحد
 احلوكمة وأخالقيات املهنة 08088 -80038 01/80/0808

 زاوي.أ
 القانون التجاري

 طروب. د
 االثنني

 مقاصد الشريعة   08088 -80038 08/80/0808
 د خملويف.أ

 التشريع اجلنائي املقارن
 العايب. د

 الثالاثء
 املعامالت املعاصرةفقه    08088 -80038 00/01/0808

 مناصرة.د
 اجلزائية اإلجراءاتقانون 
 د  عبد السالم.أ

 

 

(1)جامعة باتنة   

قسم الشريعة   -كلية العلوم اإلسالمية    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020/2019 األول برنامج اختبارات السداسي

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


