جامعة باتنة -1كلية العلوم اإلســالمية
قسم اللغة والحضـــارة اإلسالميــة :التوزيع األسبوعي لطلبة السنة الثانية -جــذع مشـــترك
السداسي الثاني للسنة الجامعية2021/2020 :
األيام

األحد

التوقيت

الفوج األول-1-

الفوج الثاني-2-

القاعة

التطبيقات بالقاعة101 :

التطبيقات بالقاعة101 :

00.00-00.00

النظم الإسلامية  -ت -أ.د /بن دعاس

تاريخ العلوم –ت  -أ.د /بن الشيخ

10.00-00.00

فقه المعاملات  -ت  -أ.د /ميحي

البلاغة  -ت-

الفوج الثالث-
التطبيقات بالقاعة

د/عروي

-3

الفوج الرابع-4 -

202 :

التطبيقات بالقاعة 202 :

فقه المعاملات  -ت – ا.د /ميحي

البلاغة -ت -د /عروي

النظم الإسلامية  -ت -أ.د /بن دعاس

تاريخ العلوم -ت – أ.د /بن الشيخ

11.00-10.00

الـبـلاغــــــــــــــة

 -محاضـــرة -

د/بوطهرة

12.00-11.00

الـبـلاغــــــــــــــة

 -محاضـــرة -

د/بوطهرة

الـــفــكر الإســـلامي الــحديـث والــمـعــاصـــــر

14.30-13.30
00.00-00.00
10.00-00.00

االثنين

البلاغة  -ت -د /عساس

-محاضــرة -

أ.د/كافي

البلاغة -ت – أ /عفيف
فقه المعاملات  -ت -د /أمداح

11.00-10.00
12.00-11.00

 -محاضـــرة-

مــــدخـــــل إلـــى الـــحــضارة الإســلاميـة

أ.د /حيدوسي

منهجية البحث في د.ق  -ت -د /شرفاوي

منـــــــهج البحـــــث الأثــري

14.30-13.30

 -محاضــرة –

مـصاـــدر التــــار يـــــخ الإســـلامــــي – محاضــرة -

00.00-00.00

حفظ القرآن – ت  -د./قليل

منهجية البحث في د.ق  -ت -د /شرفاوي

حفظ القرآن – ت  -د./قليل

فقه المعاملات  -ت -د /أمداح

د /شرفاوي
د /بن قويدر

الثالثاء

10.00-00.00

انجليز ية – ت – أ /كريد

النظم الإسلامية – ت -بلعربي

انجليز ية  -ت -د /لعلاونة

11.00-10.00

حفظ القرآن  -ت -د /سكيو

انجليز ية -ت -د /لعلاونة

م .البحث د.ق-ت.د /ديبي

12.00-11.00

حفظ القرآن  -ت -د /سكيو

منهجية البحث في د .ق -ت  -د/ديبي
حفظ القرآن  -ت -أ/صاولي

14.30-13.30
13.30-14.30

تاريخ العلوم والصناعات -ت -د /غنــام

00.00-00.00
10.00-00.00

النظـــم الإسلاميــــة -

األربااء

11.00-10.00
12.00-11.00
14.30-13.30
13.30-14.30

النظم الإسلامية-ت -بلعربي
تاريخ العلوم-ت -د /غنام

حفظ القرآن  -ت -أ/صاولي
مــــدخـــــل إلـــى الـــحــضارة الإســلاميـة

منهجية البحث في الدراسات القرآنية
تاريخ العلــوم والصــــناعات
تاريخ العلــوم والصــــناعات

-

حفظ القرآن – ت – د /سكيو
حفظ القرآن – ت -د /سكيو

محاضــرة -محاضـــــرة -

النظـــم الإسلاميــــة -

انجليز ية -ت -أ. /كريد

أ.د/كافي
أ.د /شعبان

محاضـــــرة -

أ.د /شعبان

 -محاضــرة -

د /ديبي

 -محاضــرة-

أ.د /بن الشيخ

محاضـــرة -أ.د /بن الشيخ

مالحظة-1 :تنطلق الدراسة يوم األحد 90ماي إلى األربعاء 11ماي  1911بتوقيت رمضان أي ابتداء من  03.9تباعا لى  ،133.9ثم تستأنف بالتوقيت االعتيادي حسب الجدول.
-1تجرى المحاضرات بالمدرج 9.

