
 م0202-0220:  للسنة الجامعيةثاني                 السداسي ال           ليسانس التوزيع األسبوعي لطلبة السنة الثانية                قسم أصول الدين           

  20322 -20322/  20302-0302: توقيت رمضان  20/20/0202 -20/20/0202 :المرحلة الثانية من

 

 (70 ) المجموعة الثانية (00)ألولىالمجموعة ا التوقيت 

 (04)0الفوج  (00)0 الفوج (00)4الفوج  (00)0 الفوج (00)0 الفوج (04)2الفوج

حد
أل
ا

 

 مناهج المفسرين   ت  20322-20322

    106مشومة 
 منهجية تخريج الحديث

 213 بن حمودة 
 شتيوي مقارنة األديان  ت 214انجليزية   زقادة 

   خاصة
 214 تحفيظ   عماري 213 زة بوج بالغة  

 مقارنة األديان  ت 20322-22322

 106 روابح 
  منهجية تخريج الحديث 213انجليزية   زقادة 

 214 بن حمودة  

 مقارنة األديان ت   خاصة   بوجزة بالغة      

  213 شتيوي   
 214 عقيدة  ت   شايب 

  سرين   تمناهج المف     106 انجليزية   زقادة   22322-22322

 213مشومة  

   مقارنة األديان  ت

   214  روابح
 214   بوجزة  بالغة        213عماري تحفيظ      خاصة عقيدة  ت   شايب 

   منهجية تخريج الحديث 22322-20322

 106بن حمودة 

 تمقارنة األديان 

 213   روابح

 مناهج المفسرين   ت 

  214 مشومة 

   214مقارنة األديان ت  شتيوي    213يدة  ت   شايب عق    خاصة  تحفيظ  عماري

       

20302-24302        

24302-20302       

20302-20302       

        

ن
ني
الث

ا
 

 0عقيدة إسالمية       رقيق  المدرج  2دردوري     المدرج     مناهج المحدثين 20322 -20322

 0عقيدة إسالمية    رقيق   المدرج  2رين  بوعكاز   المدرج  مناهج المفس        22322 -20322

 0مقارنة األديان   بوعيشة   المدرج  2مومني  المدرج    منهجية تخريج الحديث 22322 -22322

 0مقارنة األديان   بوعيشة   المدرج  2المدرج    شتيويمقارنة األديان     20322 -22322
   

 مناهج المفسرين  ت    خاصة  انجليزية حجوج    20302-24302

   213 جابري

 منهجية تخريج الحديث

 214 مومني    

 منهجية تخريج الحديث     24302-20302
   خاصةمومني   

 213 انجليزية   حجوج

 

 مناهج المفسرين  ت 

 214 جابري 

 مناهج المفسرين  ت   20302 -20302
   خاصة  جابري

  حديثمنهجية تخريج ال

 213مومني 
 214انجليزية  حجوج 

        

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 0مناهج المفسرين   شرفة   المدرج  2عيساوي   المدرج     أعالم الدعوة 20322-20322

 0المدرج    مناهج المفسرين   شرفة   2دردوري     المدرج     مناهج المحدثين 20322-22322

 0العمري  المدرج    األصول المنهجية للفرق اإلسالمية 2ي  المدرج  عقيدة إسالمية     قاسم 22322-22322

 0دردوري    المدرج   منهجية تخريج الحديث 2العمري   المدرج    األصول المنهجية للفرق اإلسالمية 22322-20322

       

20302-24302     214   بخوشعقيدة  ت  213 بوطهرةبالغة    106 شادة     تحفيظ 

     214بوطهرة بالغة    213شادة       تحفيظ 106  بخوش عقيدة  ت 24302-20302

     214 شادة    تحفيظ 213   بخوشعقيدة ت  106 بوطهرةبالغة    20302-20302

       

اء
بع

ألر
ا

 

 0زنداقي       المدرج    مناهج المحدثين 2عقيدة إسالمية     قاسمي  المدرج   20322-20322

 0المدرج     قروف   أعالم الدعوة 2المعامالت     أمداح     المدرج  فقه  20322-22322

 0المعامالت     أمداح   المدرج فقه  1مناهج المفسرين  بوعكاز   المدرج   22322-22322

 0زنداقي       المدرج    مناهج المحدثين 2المدرج    شتيويمقارنة األديان    22322-20322


