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  12الفوج   11الفوج   10الفوج   9وج الف  8الفوج   7الفوج   6الفوج   5الفوج   4الفوج   3الفوج   2الفوج   1الفوج   التوقيت  األيام

  األحد

  01ق إجنليزية   9:00 – 8:00
  يكن.أ

 02 أصول الفقه ق
  نوري.أ

  03حتفيظ ق
  05قإجنليزية     بوعشرين.أ

  07قحتفيظ     بامحد. أ
  09قتاريخ التشريع     دربال .د

  م بإجنليزية     علوي.د
  قريف.أ

  م بإجنليزية 
  قريف.أ

ق  أصول الفقه  10:00 – 9:00
  سوابعة .أ01

  02ق إجنليزية 
  يكن.ا

  03حتفيظ ق
  بوعشرين.أ

  04ق فقه األسرة 
  اللبان.د

  05قااللتزام . ن
  نورة .أ

  06قفقه األسرة 
  قصباية.د

  07قحتفيظ 
  دربال.د

تاريخ تشريع 
  علوي.د 08ق

  09قحتفيظ 
  بالوي.أ

  10قإجنليزية 
  بامحد.أ

أصول الفقه 
  بوصوف   .د11ق

 12قااللتزام  . ن
  بن املوفق.أ

  م جااللتزام . ن  11:00 – 10:00
  بن املوفق.أ

  م جااللتزام . ن
  04اجنليزية ق     بن املوفق.أ

  بامحد.أ
  05قأصول الفقه 

  بوصوف.أ
  06قإجنليزية 

  بامحد. أ
أصول الفقه 

  سوابعة.أ07ق
  04ق فقه األسرة 

  اللبان. د
  09قحتفيظ 

  بالوي.أ
  10قتاريخ التشريع 

  علوي.د
  11قااللتزام  . ن

  نورة.أ
أصول الفقه 

  بوصوف  . د12ق

  علوي.د                      1المدرج         تفسير وحديث تحليلي     علوي.د                          1المدرج             تفسير وحديث تحليلي        12:00 – 11:00

 سوابعة.أ                      1المدرج                      تاريخ التشريع    بن الموفق.أ                          1 المدرج             قانون دستوري                     14:00 – 13:00

 سوابعة.أ                      1المدرج                      تاريخ التشريع     بن الموفق.أ                          1 المدرج             قانون دستوري                    15:00 – 14:00

  االثنين

  شعبان. د.أ          ب            المدرج       قانون دستوري                       د عبد السالم.أ            ج            المدرج                     نظرية االلتزام                           9:00 – 8:00

  شعبان. د.أ          ب            المدرج       قانون دستوري                                           د عبد السالم.أ        ج                  المدرج                         نظرية االلتزام             10:00 – 9:00

  درغال. د.أ  ب                 المدرج                       الية عامة     م         مناصرة. د              جالمدرج              مالية عامة                      11:00 – 10:00

  درغال. د.أ           ب        المدرج                       مالية عامة              مناصرة. د              جالمدرج                مالية عامة                    12:00 – 11:00

  مخلوفي.د.أ                    بالمدرج                          أصول الفقه                             د بوكركب.أ              ج            لمدرج ا                  قواعد فقهية                                    14:00 – 13:00

  مخلوفي.د.أ                    بالمدرج                          أصول الفقه                             د بوكركب.أ           ج               لمدرج ا                  قواعد فقهية                                    15:00 – 14:00

  الثالثاء

  د عبد السالم.أب                      المدرج          نظرية االلتزام                           عبدو. دج                          المدرج      فقه األسرة                                                  9:00 – 8:00

  د عبد السالم.أب                     المدرج          نظرية االلتزام                          عبدو. دج                          المدرج       فقه األسرة                                                 10:00 – 9:00

 خزار. د                    بالمدرج                قواعد فقهية                 وغالنت .دج                      المدرج             أصول الفقه                  11:00 – 10:00

  خزار. د                    بالمدرج            قواعد فقهية                    وغالنت .د     ج                 المدرج             أصول الفقه                 12:00 – 11:00

  ميهوبي. د               ب        المدرج                  فقه األسرة                  الطيب. د        ج                  المدرج                         تاريخ التشريع                           14:00 – 13:00

  ميهوبي. د           ب            المدرج         فقه األسرة                           الطيب. د        ج                  المدرج                         تاريخ التشريع                           15:00 – 14:00

  األربعاء

  01ق حتفيظ  9:00 – 8:00
  03ق فقه األسرة      زعطوط.أ

  دري.د.أ
  04 قااللتزام . ن

  نورة.أ
  05 حتفيظ  ق

  جالل.أ
  06قأصول الفقه 

  ميهويب.د
  07قفقه األسرة 

  بن بالط   .ا
  08ق البالغة

  د سرحان.أ
    09قأصول الفقه 

   د خملويف.أ
  10ق البالغة 

  مباركي.أ
تاريخ التشريع 

  الطيب.د 11ق
  12قتاريخ التشريع 

  د تاغالبت.أ

  01حتفيظ ق  10:00 – 9:00
  زعطوط.أ

  2تاريخ التشريع ق
  الطيب.د

  03قااللتزام . ن
  نورة.أ

  04ق البالغة 
  مباركي.أ

  05 حتفيظ  ق
  جالل.أ

  06قالبالغة 
  د سرحان.أ

 07تاريخ التشريع
  د تاغالبت.أ

 08قأصول الفقه 
  خملويفد .أ

  09قالبالغة  
  عمارة.د

 10فقه األسرة ق
  دري.د.أ

  م بحتفيظ 
  معتوق.د

  م بحتفيظ 
  معتوق.د

 01فقه األسرة ق  11:00 – 10:00
  ميهويب. د

  02قالبالغة  
  عمارة.د

  3تاريخ التشريع ق
  تاغالبت.د.أ

  04 قأصول الفقه 
  د برهاين.أ

  05قالبالغة 
  د سرحان.أ

 06قتاريخ التشريع 
  الطيب .د

 07االلتزام ق. ن
  املوفق بن.أ

  08قااللتزام . ن
 مباركي.أ

  09قفقه األسرة 
  دري. د.أ

  10قأصول الفقه 
  د خملويف.أ

  م بحتفيظ 
  معتوق.د

  م بحتفيظ 
  معتوق.د

تاريخ التشريع   12:00 – 11:00
  الطيب .د1ق

  02حتفيظ ق
  تومي.أ

     03قأصول الفقه 
  خملويفد .أ

 04قتاريخ التشريع 
  غالبتات د.أ

  05قفقه األسرة 
  د برهاين.أ

  06قااللتزام . ن
  نورة .أ

  07قإجنليزية 
 بومجعة.أ

  08قحتفيظ 
  عمري.أ

  09ق إجنليزية
 قريف.أ

  10قحتفيظ 
  غطاس. أ

  11قفقه األسرة 
  دري.د.أ

  12قالبالغة 
  د سرحان.أ

  01 البالغة ق  14:00 – 13:00
  خلضر.أ

  02حتفيظ ق
  تومي.أ

  03إجنليزية ق
  بومجعة.أ 

  04حتفيظ 
  بالوي.أ

تاريخ التشريع 
  الطيب .د 05ق

  06ق حتفيظ  
  شرقي .أ

  07قالبالغة 
 عمارة.د

  08قحتفيظ 

  عمري.أ
  09 االلتزام ق. ن

  نورة.أ
  10قحتفيظ 

 غطاس.أ
  م بالبالغة 

  د سرحان.أ

  12قفقه األسرة 
  دري.د.أ

14:00 – 15:00  
 02فقه األسرة ق    

  د دري.أ
  03ق البالغة 

  خلضر.أ

  04حتفيظ 
  بالوي. أ

  06ق حتفيظ    
     شرقي  .أ

  08ق إجنليزية
   10قااللتزام . ن    بومجعة.أ

      نورة.أ
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