
 

   

   القاعة ةالمعامالت المالية المعاصر    حقوق اإلنسان واألقليات القاعة  الشريعة والقانون القاعة   وأصوله   المالكيالفقه   الفقه المقارن وأصوله     التوقيت  أيام األسبوع 

  السبت

  م د وترتيله القران حفظ  م بد فلوسي .أ  3أصول الفقه المقارن   9:00 – 8:00
  هالل.د

قانون األسرة المقارن               
  13قد بوبشيش .أ

  القانون الدولي الجنائي 
  14ق د بن دعاس  .أ النظام المالي اإلسالمي   11قد العايب 

  م د األصول على الفروع تخريج  هالل م ب.دمنهج تحقيق التراث   10:00 – 9:00
  د حامدي م د.أ

   قانون األسرة المقارن ت   
  13قد بوبشيش .أ

الحماية القانونية لألقليات 
  14قبلبية .دقضايا معاصرة في الفكر االقتصادي   11قبوكركب د .والالجئين    أ

  م د اإلسالمية الشريعة مقاصد  بقوميدي م . داالجتهاد وأصول الفتيا    11:00 – 10:00
  د بركاني.أ

  العقود غير المسماة 
  13العايب ق .د

الحماية القانونية لألقليات 
  14ق د بن عاشور .أ  2مقاصد التشريع المالي   11ق بوكركب د .والالجئين ت  أ

 تطبيقية دراسات  بد حامدي م .أ أصول المذهب المالكي  12:00 – 11:00
 قوميدي.د 06ق

  13انجليزية ق 
  كروش.أ

  13انجليزية ق 
  كروش.أ

الحقوق الثقافية ( 3حقوق اإلنسان 
  14ق معمري .أمصطلحات فقهية اقتصادية   11ق   بن نوي.أ)  والبيئية

حفظ القرآن    14:30 – 13:30
  01ق بلقاضي.د

  تحقيق التراث 
  02ق حمزة .د 

  حفظ القرآن وترتيله 
 حسيني .د  3

  13ق

 تطبيقية دراسات
 قوميدي.د 07ق

  حفظ القرآن وترتيله 
  13ق حسيني .د  3

الحقوق الثقافية ( 3حقوق اإلنسان 
  11بن نوي ق.ت أ) والبيئية

  قضايا معاصرة  ت
  14ق  قانة.د

  مصطلحات ت 
  05معمري ق .أ

  تحقيق التراث     15:30 – 14:30
  01حمزة  ق.د

  حفظ القرآن  
  02ق بلقاضي.د

  م د دراسات تطبيقية في النوازل
    3حفظ القرآن وترتيله      قوميدي.د

  11قحسيني .د
  مصطلحات ت 

  14معمري ق .أ
  قضايا معاصرة  ت

  05ق قانة .د

  األحد

  م د المالكية عند والتوثيق القضاء نظام  بفلوسي م .د )ت( 3أصول الفقه المقارن   9:00 – 8:00
  هالل.د

تفسير النصوص                    
  13قتاغالبت .د

واقع األقليات في المجتمعات 
  11قعيساوي .د.اإلسالمية       أ

  مؤسسات اإلفتاء والرقابة الشرعية 
 14ق مقالتي .د.أ 

  م دالجزائر  في المالكي المذهب تاريخ  م بتاغالبت .د تاريخ المذاهب الفقهية   10:00 – 9:00
  د فلوسي.أ

االجتهاد القضائي والمقاصدي  
  ميحيد .أ 13ق

المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان      
  11قدبوترعة .أ

    العقود  غير المسماة
 14ق فالح .د

 المالكية عند النوازل فقه  م بعبدو  . د النوازل الفقهية  11:00 – 10:00
  وغالنت م د.د

االجتهاد القضائي والمقاصدي ت 
  ميحيد .أ 13ق 

شراد .د القانون الدولي اإلنساني
  11ق

  المؤسسات المالية اإلسالمية
  14قبويلي .د 

  النوازل الفقهية  12:00 – 11:00
   01ق عبدو .د

دراسات فقهية      
  02عياش ق .أ

 06ق   النوازل فقه
  وغالنت.د

  07ق  المالكي الفقه
 جالل.د

   فلسفة القانون 
  بروال.د 13ق 

  شراد.دالقانون الدولي اإلنساني 
  11 ق

   3حفظ القرآن وترتيله 
  14 ق  محمدي.د

     المؤسسات ت  
  05ق بويلي .د

   01ق دراسات فقهية  14:30 – 13:30
  عياش.أ

   02ق  أصول المذهب
  محمدي.د

 الفروع تخريج
  عطية.أ 06ق

 07ق  النوازل فقه
  وغالنت.د

 13القانون الدولي اإلنساني ق 
المؤسسات ت    11ق   سمايحي.داللغة األجنبية    شراد.د

  14بويلي   ق.د
  3وترتيله حفظ القرآن 

  05بعجي ق.د

   01ق  أصول المذهب  15:30 – 14:30
  محمدي.د

  الفقهية النوازل
  02ق جالل.د

 المالكي الفقه
 جالل.د 06ق

 07ق الفروع تخريج
  عطية.أ

 13قالقانون الدولي اإلنساني ت 
  شراد.د

ألقليات في المجتمعات واقع ا
  11قمعنصر د اإلسالمية 

  انجليزية
  14ق ق   سمايحي.د

  االثنين

  م د المالكي الفقه  الطيب م ب. دالنظام السياسي اإلسالمي   9:00 – 8:00
  14قد حمدي .أ  3المعامالت المالية المعاصرة     13ق  مذكور . د الوظيفة العامة   قالة.د.أ

  م د واألصولي الفقهي التجديد  قالة  م ب.د.أ  دراسات فقهية معاصرة  10:00 – 9:00
  النظام السياسي اإلسالمي   13مذكور ق . د العامة تالوظيفة   تركي.د

  11قالطيب .د
  14المشتقات المالية اإلسالمية    ق 

 بلعيدي.د

  م ب اإلنجليزية اللغة  11:00 – 10:00
  سمايحي.د

  م د واألصولي الفقهي التجديد
  تركي.د

 13قتحليل النصوص القانونية 
  صالح.د

التنظيم الدستوري للحريات العامة   
  11قمذكور .د

  14المشتقات المالية اإلسالمية    ق 
 بلعيدي.د

  م د اإلنجليزية اللغة  مناصرة  م ب.دمعامالت مالية معاصرة    12:00 – 11:00
  سمايحي.د

   13قتحليل النصوص القانونية ت 
  صالح.د

القانون الدولي الجنائي ت               
  11بن الموفق  ق .أ

  ت     3المعامالت 
  14د حمدي ق.أ 

             02المشتقات ت  ف
 05بلعيدي ق .د

  والمناظرة الحجاج فن    14:30 – 13:30
  م د مباركي.أ

علم االجتماع السياسي م ب   
  بوساحة.أ

  م ب علم االجتماع السياسي
   بوساحة.أ  

  14المشتقات ت   ق 
 بعليدي. د

ت         3المعامالت 
 05د حمدي ق .أ  

14:30 – 15:30             
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   القاعة ةالمعامالت المالية المعاصر    حقوق اإلنسان واألقليات القاعة  الشريعة والقانون القاعة   وأصوله   المالكيالفقه   الفقه المقارن وأصوله     التوقيت  أيام األسبوع 

  ثالثاءال

  م د وترتيله القران حفظ  م بد فلوسي .أ  3أصول الفقه المقارن   9:00 – 8:00

  هالل.د
قانون األسرة المقارن               

  13قد بوبشيش .أ
  القانون الدولي الجنائي 

  11قد العايب 
  14ق د بن دعاس  .أ النظام المالي اإلسالمي 

  م د األصول على الفروع تخريج  هالل م ب.دمنهج تحقيق التراث   10:00 – 9:00

  د حامدي .أ
   قانون األسرة المقارن ت   

  13قد بوبشيش .أ
الحماية القانونية لألقليات 

  11قبوكركب د .والالجئين    أ
  14قبلبية .دقضايا معاصرة في الفكر االقتصادي 

  م د اإلسالمية الشريعة مقاصد  بقوميدي م . داالجتهاد وأصول الفتيا    11:00 – 10:00
  د بركاني.أ

  العايب .دالعقود غير المسماة 
  13ق 

الحماية القانونية لألقليات 
  11ق بوكركب د .والالجئين ت  أ

  14ق د بن عاشور .أ  2مقاصد التشريع المالي 

 تطبيقية دراسات  بد حامدي م .أ أصول المذهب المالكي  12:00 – 11:00
 قوميدي.د 06ق

  ت مقاصد
  07ق د بركاني.أ

  13انجليزية ق 
  كروش.أ

الحقوق الثقافية ( 3حقوق اإلنسان 
  11ق   بن نوي.أ)  والبيئية

  14ق معمري .أمصطلحات فقهية اقتصادية 

حفظ القرآن    14:30 – 13:30
  01ق بلقاضي.د

  تحقيق التراث 
  02ق حمزة .د 

   06ق  ت مقاصد
  د بركاني.أ

 تطبيقية دراسات
 قوميدي.د 07ق

  حفظ القرآن وترتيله 
  13ق حسيني .د  3

الحقوق الثقافية ( 3حقوق اإلنسان 
  11بن نوي ق.ت أ) والبيئية

  قضايا معاصرة  ت
  14ق  قانة.د

  مصطلحات ت 
  05ق  معمري.أ

  تحقيق التراث     15:30 – 14:30
  01حمزة  ق.د

  حفظ القرآن  
  02ق بلقاضي.د

  م د  دراسات تطبيقية في النوازل
    3حفظ القرآن وترتيله      قوميدي.د

  11قحسيني .د
  مصطلحات ت 

  14معمري ق .أ
  قضايا معاصرة  ت

  05ق قانة .د

  األربعاء

  م د المالكية عند والتوثيق القضاء نظام  بفلوسي م .د )ت( 3أصول الفقه المقارن   9:00 – 8:00
  هالل.د

تفسير النصوص                    
  13قتاغالبت .د

واقع األقليات في المجتمعات 
 14ق مقالتي .د.أمؤسسات اإلفتاء والرقابة الشرعية    11قعيساوي .د.اإلسالمية   أ

  بم تاغالبت .د تاريخ المذاهب الفقهية   10:00 – 9:00
  م دالجزائر  في المالكي المذهب تاريخ

  د فلوسي.أ
االجتهاد القضائي والمقاصدي  

  ميحيد .أ 13ق
المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان      

  11قبوترعة  د.أ
    العقود  غير المسماة

 14ق فالح .د

 المالكية عند النوازل فقه  م بعبدو  . د النوازل الفقهية  11:00 – 10:00
  وغالنت م د.د

االجتهاد القضائي والمقاصدي ت 
  ميحيد .أ 13ق 

   القانون الدولي اإلنساني
  14قبويلي .دالمؤسسات المالية اإلسالمية   11ق  شراد.د

  النوازل الفقهية  12:00 – 11:00
   01ق عبدو .د

دراسات فقهية      
  02عياش ق .أ

 06ق   النوازل فقه
  وغالنت.د

  07ق  المالكي الفقه
 جالل.د

   فلسفة القانون 
  بروال.د 13ق 

  القانون الدولي اإلنساني 
  11 ق شراد.د

   3حفظ القرآن وترتيله 
  14ق   بعجي.د

     المؤسسات ت  
  05ق بويلي .د

   01ق دراسات فقهية  14:30 – 13:30
  عياش.أ

   02ق  أصول المذهب
  محمدي.أ

 الفروع تخريج
  عطية.أ 06ق

 07ق  النوازل فقه
  وغالنت.د

 13القانون الدولي اإلنساني ق 
  شراد.د

المؤسسات ت    11ق   سمايحي.داللغة األجنبية  
  14 ق بويلي.د

  3وترتيله حفظ القرآن 
  05بعجي ق.د

   01ق  أصول المذهب  15:30 – 14:30
  محمدي.أ

  الفقهية النوازل
  02ق جالل.د

 المالكي الفقه
 جالل.د 06ق

 07ق الفروع تخريج
  عطية.أ

 13قالقانون الدولي اإلنساني ت 
  شراد.د

ألقليات في المجتمعات واقع ا

  11قمعنصر .داإلسالمية 
  انجليزية

  14ق ق   سمايحي.د

  الخميس

  م د المالكي الفقه  الطيب م ب. دالنظام السياسي اإلسالمي   9:00 – 8:00
  قالة.د.أ

  مذكور   . د الوظيفة العامة 
  14قد حمدي .أ  3المعامالت المالية المعاصرة     13ق 

  م د واألصولي الفقهي التجديد  قالة  م ب.د.أ  دراسات فقهية معاصرة  10:00 – 9:00
  النظام السياسي اإلسالمي   13مذكور ق . د العامة تالوظيفة   تركي.د

  11قالطيب .د
  14المشتقات المالية اإلسالمية    ق 

 بلعيدي.د

10:00 – 11:00  
  م ب اإلنجليزية اللغة

  سمايحي.د
  م د واألصولي الفقهي التجديد

  تركي.د
 13قتحليل النصوص القانونية 

  صالح.د
التنظيم الدستوري للحريات العامة   

  11قمذكور .د
  14المشتقات المالية اإلسالمية    ق 

 بلعيدي.د

  م د اإلنجليزية اللغة  مناصرة  م ب.دمعامالت مالية معاصرة    12:00 – 11:00
  سمايحي.د

   13قتحليل النصوص القانونية ت 
  صالح.د

القانون الدولي الجنائي ت               
  11بن الموفق  ق .أ

  ت     3المعامالت 
  14د حمدي ق.أ 

             02المشتقات ت  ف
 05بلعيدي ق . د

  والمناظرة الحجاج فن    14:30 – 13:30
  م د مباركي.أ

علم االجتماع السياسي م ب   
  بوساحة.أ

  م ب علم االجتماع السياسي
   بوساحة.أ  

  14المشتقات ت  ق 
 بلعيدي .د

ت         3المعامالت 
 05د حمدي ق .أ  

14:30 – 15:30             
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