
 كلية العلوم اإلســالمية -1جامعة باتنة

 جــذع مشـــترك -ةة السنة الثانيلتوزيع األسبوعي لطلبا: قسم اللغة والحضـــارة اإلسالميــة

 0202/1202: لسداسي الثاني للسنة الجامعيةا  
 -4 -الرابع الفوج- 3 -الثالث الفوج -2-الثاني الفوج -1-األول الفوج التوقيت  األيام 

 202: القاعة التطبيقات ب 202: القاعة  التطبيقات ب 101: القاعةالتطبيقات ب 101: القاعةالتطبيقات ب القاعة

حد
أل
ا

 

 عروي/ د  -ت -البلاغة ميحي/ د.ا –ت  -فقه المعاملات  بن الشيخ/   د.أ -ت –تاريخ العلوم  دعاسن ب/ د.أ  -ت -النظم الإسلامية  00.00-00.00
 بن الشيخ/ د.أ –ت  -تاريخ العلوم دعاسن ب/ د.أ  -ت -النظم الإسلامية  عروي/د     -ت -البلاغة  ميحي/ د.أ  -ت  -فقه المعاملات  00.00-10.00
 بوطهرة/د                        -محاضـــرة  -                      الـبـلاغــــــــــــــة   10.00-11.00
 بوطهرة/د                        -محاضـــرة  -                      الـبـلاغــــــــــــــة   11.00-12.00
 حيدوسي /د.أ                    -محاضـــرة -      الـــفــكر الإســـلامي الــحديـث والــمـعــاصـــــر   13.30-14.30

ن
ني
الث

ا
 

 كافي/د.أ     -محاضــرة -              مــــدخـــــل إلـــى الـــحــضارة الإســلاميـة  00.00-00.00
  عفيف /أ –ت  -البلاغة  عساس /د  -ت -البلاغة  00.00-10.00
 شرفاوي/ د -ت -ق .البحث في د منهجية قليل./د  -ت  –حفظ القرآن  أمداح/ د  -ت -فقه المعاملات   10.00-11.00
 أمداح/ د  -ت -فقه المعاملات  قليل./د  -ت  –حفظ القرآن   شرفاوي  / د -ت -ق .البحث في د منهجية 11.00-12.00
 شرفاوي/ د                 –محاضــرة  -           منـــــــهج البحـــــث الأثــري     13.30-14.30

ا
ء
ثا
ال
لث

 

 بن قويدر/ د                 -محاضــرة  –اريـــــخ الإســـلامــــي در التــــاـــمـص 00.00-00.00
ية  00.00-10.00 ية  بلعربي  -ت –النظم الإسلامية  كريد/ أ –ت  –انجليز   لعلاونة/ د -ت -انجليز
ية سكيو /د   -ت -حفظ القرآن  10.00-11.00 ية ديبي/ د.ت-ق.البحث د. م لعلاونة/ د  -ت -انجليز  كريد/ .أ -ت -انجليز
 بلعربي -ت-النظم الإسلامية  ديبي/د  -ت  -ق. منهجية البحث في د سكيو /د   -ت -حفظ القرآن  11.00-12.00
 سكيو /د – ت –حفظ القرآن  غنام/ د -ت-تاريخ العلوم صاولي/أ  -ت -حفظ القرآن   13.30-14.30
 سكيو/ د -ت –حفظ القرآن   صاولي/أ  -ت -حفظ القرآن  غنــام/ د -ت -تاريخ العلوم  والصناعات 14.30-13.30

أل
ا

اء
با

ر
 

 كافي/د.أ     -ضــرة محا-                              مــــدخـــــل إلـــى الـــحــضارة الإســلاميـة  00.00-00.00
 شعبان/ د.أ    -محاضـــــرة                                                   -النظـــم الإسلاميــــة  00.00-10.00
 شعبان/ د.أ    -محاضـــــرة                                                      -النظـــم الإسلاميــــة  10.00-11.00
 ديبي /  د    -محاضــرة  -                                    منهجية البحث في الدراسات القرآنية 11.00-12.00
  بن الشيخ/  د.أ     -محاضــرة -                                                  تاريخ العلــوم  والصــــناعات  13.30-14.30
 بن الشيخ  / د.أ -محاضـــرة                                        -        تاريخ العلــوم  والصــــناعات  14.30-13.30
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