
  

  

  إناث 12الفوج   إناث 11الفوج   إناث 10الفوج   إناث 9الفوج   ذكور  8الفوج  ذكور 7الفوج   إناث  6الفوج   إناث  5الفوج   ناثإ 4الفوج     إناث  3الفوج   ذكور 2الفوج   ذكور  1الفوج   التوقيت  األيام

  األحد

8:00 – 9:00  
  01ق   تحفيظ

  غطاس.أ

  02انجليزية ق

  يكن.أ

  03الحق ق . ن

  د عبد السالم.أ

 م دالحق  . ن

  نورة.أ

  آيات أحاديث 

  علوي.م ب د

  آيات أحاديث 

  م ب علوي

 08ق  معامالت .ف

  زعطوط.أ

  09ق   تحفيظ

  عمري. د

  10ق    إنجليزية

  باحمد.أ

  11قتحفيظ    

  دربال . د

 12أصول الفقه ق

  عمامرة.أ

  الحق م د.ن

  نورة.أ

9:00 – 10:00  
  01الحق   ق. ن

  د عبد السالم.أ

  02قتحفيظ   

  زعطوط.أ

آيات وأحاديث 

  عمامرة.أ 03ق

   معامالت.ف

  بلبية.د 05ق

  معامالت .ف

    بالط بن.أ 06ق 

  07ق تحفيظ

  دربال.أ

  08قإنجليزية  

  يكن .أ

  09قالحق  . ن

  نورة.أ

  10قتحفيظ  

  غطاس.أ

  معامالت.ف

  11عمري  ق .د

آيات وأحاديث  

  12ق علوي  .د

  13إنجليزية ق 

  باحمد  .أ

10:00 – 11:00  
  م دإنجليزية   

  يكن.أ

  02الحق ق. ن

  د عبد السالم.أ  

  م ب إنجليزية 

    قرفي.أ

 05فقه قأصول ال

  عمامرة.د

  06ق  تحفيظ

  د دربال.أ

  معامالت .ف

  عمري .د 07ق 

  م د  وصرف نحو

  سرحان.د

  م د   انجليزية

  يكن.أ 

 10الحق    ق . ن

  نورة.أ

      آيات و أحاديث

  علوي.م ج د

  م بإنجليزية 

  قرفي  .أ

م ج  آيات وأحاديث

  علوي  .د

11:00 – 12:00  
  1المدرج                 نظرية الحق                          

  د  عبد السالم.أ

  1المدرج                            نظرية الحق            

  د عبد السالم.أ

  

13:30 – 14:30  
  1المدرج                        أصول الفقه                

  زرواتي. د.أ

  2المدرج                   آيات وأحاديث األحكام    

  قوميدي. د

14:30 – 15:30  
  1المدرج                        أصول الفقه                

  زرواتي. د.أ

  2المدرج                   آيات وأحاديث األحكام    

  قوميدي. د

15:30 – 16:30  
  1المدرج            مناهج البحث في الشريعة والقانون                                                

  علوي  .د 

  2المدرج            أصول الفقه                            

  مخلوفيد .أ    

15:30 – 16:30  
  1المدرج                   ث األحكام         آيات وأحادي                                          

  تاغالبت  . د.أ

  2مناهج البحث في الشريعة والقانون             المدرج 

  د بوكركب.أ     

  االثنين

8:00 – 9:00  
  1 المدرج              الفكر اإلسالمي الحديث و المعاصر                                          

  يعيساو . أد 

  1المدرج            الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر 

  عيساوي د.أ

9:00 – 10:00  
  1المدرج         السياسة الشرعية                                                                     

  شعبان . د.أ

  2المدرج                   فقه المعامالت                  

  هوبيميد .أ

10:00 – 11:00  
  1المدرج                               فقه المعامالت                                                 

  بن عاشور. د.أ

  2المدرج                     مدخل إلى حقوق اإلنسان

  بن الموفق.أ

11:00 – 12:00  
  آيات وأحاديث

  01قاللبان .د

 02ق  نحو و صرف

  مباركي. أ

معامالت     .ف

  نوري.أ 03ق

  م ب  إنجليزية 

  قرفي.أ

نحو وصرف    

  عمارة.د 06ق

  07ق الحق  . ن

  نورة.أ

  08ق   تحفيظ  

  حسيني.د

  09ق   أصول الفقه

  ميهوبي.د

  10ق نحو و صرف

  شرقي.أ

  م بإنجليزية  

  قرفي.أ

  12الحق ق.ن

  بن الموفق.د

 13أصول الفقه ق

  د مخلوفي.أ

    

13:30 – 14:30  
  1أصول الفقه  ق

  د بن عاشور.أ

 02ق أصول الفقه

  نوري.أ

أصول الفقه 

  شرقي.أ 03ق

     آيات وأحاديث

  اللبان. د 05ق

  06ق الحق . ن

  زاوي.د

نحو وصرف    

  عمارة.د07ق

  08ق الحق     . ن

  بن الموفق. أ

  09ق نحو وصرف 

   سرحان.د

 10ق  أصول الفقه 

  مخلوفي د.أ

 نحو وصرف

  مباركي .أ 11ق

ق    عامالتم.ف

  دري. د 12

. 13ق  معامالت.ف

  ميهوبي

14:30 – 15:30  
 1معامالت     ق.ف

  ميهوبي.د

 02ق  معامالت.ف

  د بن عاشور.أ

 03تحفيظ ق 

  شرقي.أ

  نحو وصرف

  مباركي.م ب أ 

 06ق  إنجليزية 

  قرفي.أ

 07قأصول الفقه 

  شباح.أ 

  08قأصول الفقه  

  د مخلوفي.أ 

 09ق معامالت.ف

  دري.د

 ت و أحاديثآيا

  اللبان. د 10ق

 11ق الحق  . ن

  بن الموفق.ا

  12ق   تحفيظ  

  حسيني.د

 13ق   وصرف نحو

  سرحان.د

15:30 – 16:30  
 م ب  وصرف نحو

  مباركي.أ

ق  آيات وأحاديث

  عابد. د 02

   وصرف نحو

  مباركي.م ب أ

  05ق    تحفيظ 

  شرقي.أ

 6ق أصول الفقه

  د بن عاشور.أ

  م د إنجليزية  

  قرفي.أ

  08ق أحاديثو يات آ

    دري.د

 آيات و أحاديث

  بوصوف.د 09ق

 معامالت.ف

  10ق ميهوبي    .د

 11أصول الفقه

  مخلوفي  .د.أ

  وصرف نحو

  مباركي.م ب أ 

  13ق   تحفيظ  

  حسيني.د
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  إناث 12الفوج   إناث 11الفوج   إناث 10الفوج   إناث 9الفوج   ذكور  8الفوج  ذكور 7الفوج   اثإن  6الفوج   إناث  5الفوج   ناثإ 4الفوج     إناث  3الفوج   ذكور 2الفوج   ذكور  1الفوج   التوقيت  األيام

  الثالثاء

8:00 – 9:00  
  01ق   تحفيظ

  غطاس.أ

  02انجليزية ق

  يكن.أ

  03الحق ق . ن

  د عبد السالم.أ

 م دالحق  . ن

  نورة.أ

  آيات أحاديث 

  علوي.م ب د

  آيات أحاديث 

  م ب علوي

 08ق  معامالت .ف

  زعطوط.أ

  09ق   تحفيظ

  عمري. د

  10ق    إنجليزية

  باحمد.أ

  11قتحفيظ    

  دربال . د

أصول الفقه 

  عمامرة.أ 12ق

  الحق م د.ن

  نورة.أ

9:00 – 10:00  
  01الحق   ق. ن

  د عبد السالم.أ

  02قتحفيظ   

  زعطوط.أ

آيات وأحاديث 

  عمامرة.أ 03ق

   معامالت.ف

  بلبية.د 05ق

  معامالت .ف

    بالط بن.أ 06ق 

  07ق تحفيظ

  دربال.أ

  08قإنجليزية  

  يكن .أ

  09قالحق  . ن

  نورة.أ

  10قتحفيظ  

  غطاس.أ

  معامالت.ف

  11عمري  ق .د

آيات وأحاديث  

  12ق علوي  .د

  13إنجليزية ق 

  باحمد  .أ

10:00 – 11:00  
  م دإنجليزية   

  يكن.أ

  02الحق ق. ن

  د عبد السالم.أ  

  م ب إنجليزية 

    قرفي.أ

فقه أصول ال

  عمامرة.د 05ق

  06ق  تحفيظ

  د دربال.أ

  معامالت .ف

  عمري .د 07ق 

  م د  وصرف نحو

  سرحان.د

  م د   انجليزية

  يكن.أ 

 10الحق    ق . ن

  نورة.أ

      آيات و أحاديث

  علوي.م ج د

  م بإنجليزية 

  قرفي  .أ

م ج  آيات وأحاديث

  علوي  .د

11:00 – 12:00  
  1المدرج                       نظرية الحق                          

  د  عبد السالم.أ

  1المدرج                            نظرية الحق            

  د عبد السالم.أ

  

13:30 – 14:30  
  1المدرج                         خل إلى حقوق اإلنسان      مد  

  فالح.د

  2المدرج                   سياسة شرعية                  

  الطيب  .د

14:30 – 15:30  
  1المدرج                         خل إلى حقوق اإلنسان      مد  

  فالح.د

  2المدرج                   سياسة شرعية                  

  الطيب  .د

15:30 – 16:30  
  1المدرج             مناهج البحث في الشريعة والقانون      

  علوي  .د 

  2المدرج            ول الفقه                            أص

  مخلوفيد .أ    

16:30 – 17:30  
  1المدرج                      آيات وأحاديث األحكام                                                  

  تاغالبت  . د.أ

  2مناهج البحث في الشريعة والقانون             المدرج 

  د بوكركب.أ     

  األربعاء

8:00 – 9:00  
  1 المدرج               الفكر اإلسالمي الحديث و المعاصر

  عيساوي. أد 

  1المدرج            الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر 

  عيساوي د.أ

9:00 – 10:00  
  1المدرج                       السياسة الشرعية                                                        

  شعبان . د.أ

  2المدرج                   فقه المعامالت                  

  ميهوبيد 

10:00 – 11:00  
  1المدرج                                 فقه المعامالت                                               

  بن عاشور. د.أ

  2المدرج                      انمدخل إلى حقوق اإلنس

  بن الموفق.أ

11:00 – 12:00  
  آيات وأحاديث

  01قاللبان .د

 02ق  نحو و صرف

  مباركي. أ

معامالت     .ف

  نوري 03ق

  م ب  إنجليزية 

  قرفي.أ

نحو وصرف    

  عمارة.د 06ق

  07ق الحق  . ن

  نورة.أ

  08ق   تحفيظ  

  حسيني .د

  09ق   أصول الفقه

  ميهوبي.د

  10ق رفنحو و ص

  شرقي.أ

  م بإنجليزية  

  قرفي.أ

  12الحق ق.ن

  بن الموفق.د

 13أصول الفقه ق

  د مخلوفي.أ

  

13:30 – 14:30  
  1أصول الفقه  ق

  د بن عاشور.أ

 02ق أصول الفقه

  نوري.أ

أصول الفقه 

  شرقي.أ 03ق

     آيات وأحاديث

  اللبان. د 05ق

  06ق الحق . ن

  زاوي.د

نحو وصرف    

  عمارة.د07ق

  08ق الحق     . ن

  بن الموفق. أ

  09ق نحو وصرف 

   سرحان.د

 10ق  أصول الفقه 

  مخلوفي د.أ

 نحو وصرف

  مباركي .أ 11ق

ق    عامالتم.ف

  دري. د 12

ق  معامالت.ف

  ميهوبي. 13

14:30 – 15:30  
 1معامالت     ق.ف

  ميهوبي.د

 02ق  معامالت.ف

  د بن عاشور.أ

 03تحفيظ ق 

  شرقي.أ

 ق نحو وصرف

  مباركي.أ 05

 06ق  إنجليزية 

  قرفي.أ

 07قأصول الفقه 

  شباح.أ 

  08قأصول الفقه  

  د مخلوفي.أ 

 09ق معامالت.ف

  دري.د

 ت و أحاديثآيا

  اللبان. د 10ق

 11ق الحق  . ن

  بن الموفق.ا

  12ق   تحفيظ  

  حسيني.د

 13ق   وصرف نحو

  سرحان.د

15:30 – 16:30  
 م ب  وصرف نحو

  مباركي.أ

ق  آيات وأحاديث

  عابد. د 02

   وصرف نحو

  مباركي.م ب أ

  05ق    تحفيظ 

  شرقي.أ

 6ق أصول الفقه

  د بن عاشور.أ

  م د إنجليزية  

  قرفي.أ

  08ق أحاديثو يات آ

    دري.د

 آيات و أحاديث

  بوصوف.د 09ق

 معامالت.ف

  10ق ميهوبي    .د

 11أصول الفقه

  مخلوفي  .د.أ

  وصرف نحو

  مباركي.م ب أ 

  13ق   تحفيظ  

  حسيني.د

  2020/2021  الثالثالسداسي  - السنة الثانية جذع مشترك :امج األسبوعي الدراسينالبر 

 

قسم الشريعة  - كلية العلوم اإلسالمية     )1(جامعة باتنة   


