
  

  

   

أيام 

  األسبوع
  ةالمعامالت المالية المعاصر   حقوق اإلنسان واألقليات  الشريعة والقانون  وأصوله المالكيالفقه   الفقه المقارن وأصوله  تخصص الماستر

حد
األ

  

  د شعبان.أ  13ق      العقود المسماة   بوساحة.أ   11ق  انونيالقعلم االجتماع   د بروال.م ج أ العقود المسماة    د فلوسي.أ 2 المعاصرة  م المستجدات فقه    9:30 – 8:30

  قالة. د 13ق       02نظريات فقهية   د بوترعة.أ 11ق  نظم سياسية مقارنة   تركي. م ج د  02مقاصد الشريعة   قوميدي.د 2 المالكي م المذهب في العالي الخالف  د فلوسي.أ 1م علم الخالف   10:30 – 9:30

  قالة. د 13ق       02نظريات فقهية   د بوترعة.أ  11ق  نظم سياسية مقارنة   تركي.م ج  د  02مقاصد الشريعة   قوميدي.د  2 المالكي م المذهب في العالي الخالف  د حامدي.أ  1م   02علم التخريج األصولي والفروعي  11:30 – 10:30

  نظريات فقهية  12:30 – 11:30
  قوميدي.د 02ق 

   03علم  ت  ق 
  د حامدي.أ

  قهفصول الأ
  جالل.د 06ق  

  المالكي الفقه
  قالة.د 07ق

 الفقه أصول
  معنصر.د 08ق

  الفقهية القواعد
  12قمحمدي .أ

  تركي.د 13االجتهاد التطبيقي وفقه التنزيل    ق   د بوترعة.أ 11ق  ) ت(نظم سياسية مقارنة   بوساحة.م ج  أ علم   االجتماع القانوني  

  قهفصول الأ  14:00 – 13:00
  جالل.د 02ق

نظريات فقهية   
  معنصر.د 03ق

                    06ق علم ت  
  جابر .أ

 الفقه أصول
  تركي.د 07ق

  الفقهية القواعد
  08قمحمدي .أ

  )ت(المالكي  الفقه
  قالة.د 12ق

 مباركية. د 13  ق  التحليل االقتصادي الكلي الوضعي  ردادد .أ  11ق   فلسفة سياسية  حامدي. د.أ  م جتخريج الفروع على األصول 

 ق علم التخريج  15:00 – 14:00
  جابر.أ 02

 03ققه  فصول الأ
  جالل.د

  نظريات فقهية
  معنصر.د  6ق   

  الفقهية القواعد
  07محمدي ق .أ

  المالكي الفقه
  قالة.د 08ق

  الفقه أصول
  12ق  تركي.د

 مباركية.د 13ق    الكلي الوضعي  التحليل االقتصادي   رداداد .أ  11ق   فلسفة سياسية  حامدي.د.أ  م جتخريج الفروع على األصول  

ين
الثن

ا
  

 بلبية. د 13ق  االقتصاد النقدي دراسة مقارنة    معنصر. د  11ق  قضايا فقه األقليات في الغرب  بوبشيشد .أم ج   02نظريات فقهية وقانونية    د فلوسي.أ 2 المعاصرة  م المستجدات فقه  د حامدي.أ 1م   02علم التخريج األصولي والفروعي  9:30 – 8:30

 بلبية. د 13ق  االقتصاد النقدي دراسة مقارنة    معنصر. د  11ق  قضايا فقه األقليات في الغرب  د بوبشيش.أم ج   02 نظريات فقهية وقانونية  وغالنت.د 2المالكي م  الفقه مصطلحات  د بن حرز اهللا.أ 1 م    02دراسات مقاصدية   10:30 – 9:30

  د قارش.أ 13ق      02أصول الفقه املقارن   معنصر.د 11ق )ت(قضايا فقه األقليات في الغرب  د بوبشيش.أم ج  ) ت( 02 نظريات فقهية وقانونية  وغالنت.د 2المالكي م  الفقه مصطلحات  د بن حرز اهللا.أ 1 م    02دراسات مقاصدية   11:30 – 10:30

  01مقاصد  ق   12:30 – 11:30
  د بن حرز اهللا.أ

  حفظ القرآن
  بعجي.د 02ق 

     قارنمال قهفال

  د بركاني.أ 03ق
  العالي الخالف

  بوروبة.أ 09ق
مصطلحات ق 

  وغالنت.د05
  حفظ القرآن

  06ق  سكاك.أ
  د قارش.أ   13ق   02أصول الفقه املقارن  شراد.د 11ق   02حقوق اإلنسان   بوكركب.د.م ج  أ آليات حماية حقوق اإلنسان 

  حفظ القرآن  14:00 – 13:00
  بعجي.د 01ق 

 02ق  قارنمال قهفال
  د بركاني.أ

   03ق م راساتد
  بن حرز اهللا  د.أ

مصطلحات 
  وغالنت.د09ق

  حفظ القرآن
   سكاك  .أ 05ق

  العالي الخالف
  06بوروبة ق.أ

 شراد.د 11ق   02حقوق اإلنسان   طروب.دم ج  القانون المقارن 
  حفظ القرآن

بلقاضي.أ   13ق   

أصول الفقه المقارن ق 
 د قارش.أ  14

ق  قارنمال قهفال  15:00 – 14:00
  د بركاني.أ 01

  02مقاصد 
  د بن حرز اهللا.أ

 حفظ القرآن

03ق  بعجي.د  
  حفظ القرآن

   سكاك  .أ 09ق
  العالي الخالف

  بوروبة.أ  05ق
  مصطلحات

  06وغالنت ق.د
 شراد.د 11ق   )ت( 02حقوق اإلنسان   طروب. دم ج  القانون المقارن 

 أصول الفقه المقارن
 د قارش.أ 13ق 

  حفظ القرآن
بلقاضي.أ 14ق   

ثاء
ثال

ال
  

  بويلي.د 13ق    اصرةمعال اليةمالالمعامالت   د بوبشيش.أ 11ق أصول وقواعد فقه األقليات   بوترعة. د.أ  م ج األنظمة الدولية    خزار.د 2م   المالكية  الفقهية القواعد  بركاني.د.أ 1 م)  األقضية والشهادات(فقه مقارن   9:30 – 8:30

 بويلي.د 13ق    اصرةمعال اليةمالالمعامالت   د بوبشيش.أ 11ق أصول وقواعد فقه األقليات   بوترعة. د.أ م ج  األنظمة الدولية     خزار.د 2م  المالكية  الفقهية القواعد  بركاني.د.أ 1 م)  األقضية والشهادات(فقه مقارن   10:30 – 9:30

  د بوبشيش.أ11ق )ت(أصول وقواعد فقه األقليات  د بروال.أ م ج  العقود المسماة    د بن حرز اهللا.أ 2م   ومؤسساتها المرجعية نظرية  د خزار  1 م    02أصول الفقه المقارن   11:30 – 10:30
 13ق  الية مال المعامالت
 بويلي .د

 14 قاقتصاد نقدي 
  معمري.أ

  07ق   م ق  قالة.د.أ 2 المالكي   م الفقه  د خزار 1 م    02أصول الفقه المقارن   12:30 – 11:30
  الزاوي.د

 08ق  أنظمة
  صالح.د

  12ق تخريج 
  عابد .د

   11ق المجتمع اإلنساني في القرآن الكريم
  د عيساوي.أ 

  طاهر. د 13ق نوازل الزكاة 
  اليةمال المعامالت

 14ق. بويلي.د

  قالة.د.أ 2 المالكي   م الفقه  د بن عبيد.أ 1نظرية المعرفة  م   14:00 – 13:00
07ق   تخريج  

عابد.د  

  08ق  م ق

الزاوي.د  

12ق األنظمة  

صالح .د   
 معمري.أ 13قاقتصاد نقدي   مذكور.د 11ق  الحماية القانونية لحقوق اإلنسان

   14ق نوازل  الزكاة 
 طاهر . د

 .د 07ق  األنظمة  شراد. د  2المالكي  م  المذهب في العقابية التشريعات  مباركي.أ  1م فلسفة القانون    15:00 – 14:00
 صالح

  08ق  تخريج
 عابد.د

   12ق  م ق
 الزاوي.د

 يكن.أ 13ق  انجليزية   مذكور.د 11ق  الحماية القانونية لحقوق اإلنسان

ا
عاء

ألرب
  

  د شعبان.أ   13ق      العقود المسماة   جبالي.أ    11فرنسية   ق   مذكور.م ج   د  النظام العقابي وإصالح السجون   هالل.د 2المالكي م  الفقه أصول  رداد. د.أ  1 م  02نظريات فقهية    9:30 – 8:30

 مناصرة. د 13ق     نوازل معاصرة في الزكاة   تاغالبتد .أ 11ق  تفسير النصوص  مذكور.م ج   د  النظام العقابي وإصالح السجون   هالل.د 2م  المالكي الفقه أصول  رداد. د.أ  1 م  02نظريات فقهية    10:30 – 9:30

 مناصرة. د 13ق     نوازل معاصرة في الزكاة   تاغالبتد .أ 11ق  تفسير النصوص  هالل.دم ج    التحفيظ   .أ 2تحفيظ م   بوكركب. د.أ 1م   التقنين الفقهي   11:30 – 10:30

  د بن عاشور.أ 13ق     Iمقاصد التشريع المالي   نضال.د  11ق  التحفيظ   هالل.دم ج     التحفيظ   زنداقي.  د   2اإلسالمي م  العالم حاضر  بوكركب. د.أ  1م   التقنين الفقهي   12:30 – 11:30

م ج ) ت( 02مقاصد الشريعة   زنداقي.  د  2اإلسالمي م  العالم حاضر  سمايحي.د 1م   انجليزية   14:00 – 13:00
  محي الدين.أ

  د بن عاشور.أ 13ق     Iمقاصد التشريع المالي   نضال.د  11ق  التحفيظ    يكن.أ 07ق   انجليزية 

1بعجي م .حفظ القرآن د  15:00 – 14:00   يكن.أ م ج ) ت( انجليزية   سمايحي. د2م انجليزية  
  02مقاصد الشريعة 

 بلقاضي.أ   13حفظ القرآن ق     محي الدين.أ 07ق   
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  4-رج دا�ا�4�ار"2 و ا��1��0ت                  9:30 – 8:30
  ��.	�8 د.أ

  ا�4-رج دا�4�ار"2 و ا��1��0ت                  10:30 – 9:30
  ��.	�8 د.أ

  دا�4-رج           ا�):; ا�4:�رن                  11:30 – 10:30
  زروات> د.أ

              دا�4-رج                   ا�):; ا�4:�رن          12:30 – 11:30
  >زروات د.أ

  قوميدي.د    6قالمواريث   د زرواتي.أ م دحفظ القرآن     د زرواتي.أ م دحفظ القرآن   د زرواتي.أ م دحفظ القرآن   بوحنيك  د.أ 01قالمواريث    14:00 – 13:00

    قوميدي.د 05قالمواريث    بوحنيك. د.أ  04ق المواريث  د زرواتي.أ م دحفظ القرآن   د زرواتي.أ م دحفظ القرآن   معمري.أ   01قمذكرة       15:00 – 14:00

 ا@?	�<
  

  بعجي.د  05ق  فقه مقارنال   باحمد.أ 5ق  إنجليزية    جالل.د    04قحفظ القرآن          د بوحنيك.أ 02قالمواريث    فرطاس.أ 01قأصول الفقه   9:30 – 8:30

  طروب.د 6قمذكرة    د زرواتي.أ 5ق )ت( تحفيظ   د بعجي    04ق      مذكرة       فرطاس.أ 03ق  المواريث  عمارة.د 02ق)  ت(فقه اللغة   باحمد.أ 01ق)   ت(إنجليزية    10:30 – 9:30

  باحمد.أ 6ق  إنجليزية   بعجي.د 05قمقارن الفقه ال   فرطاس.أ 04الفقه المقارن ق    د بركاني.أ  03ق مذكرة  د بن عاشور.أ 02قأصول الفقه   عمارة.د 01ق)  ت(فقه اللغة   11:30 – 10:30

    بن عاشور.أ 5ق أصول الفقه  جالل.د    04قحفظ القرآن   عمارة.د 03ق)    ت(فقه اللغة   بلبية.د 02قمذكرة       فرطاس.أ 1ق)ت(الفقه المقارن  12:30 – 11:30

  د  أB�ل ا�):;                            ا�4-رج  14:00 – 13:00
  د �< C�0�ر.أ

  د  أB�ل ا�):;                            ا�4-رج  15:00 – 14:00
  د �< C�0�ر.أ

  
  

�?�ءEا�  
  

  ب   ا�4-رج                  0 $ ا�	)G ا�����ي     9:30 – 8:30
  ��س�.�. أ

9:30 – 10:30  <I�	� ;:J                                 د ا�4-رج  
  ��!�!K د.أ

10:30 – 11:30  <I�	� ;:J                                  دا�4-رج  
  ��!�!K د.أ

11:30 – 12:30     L4�M4رات وا�-N4دا�4-رج                ا�  
  C�اد. د

  د  ا�س��P-          ا�4-رج0 $ ا��N�O" ودراس�   14:00 – 13:00
  0 �ي .د

  د  0 $ ا��N�O" ودراس� ا�س��P-          ا�4-رج                                                                                                     15:00 – 14:00
  0 �ي .د

  ا�ر���ء

  بوروبة.د 06ق  )ت( تحفيظ  د بوكركب.أ 05ق مذكرة    بوجمعة.04قإنجليزية         نضال.د  01قحفظ القرآن   9:30 – 8:30

  بوروبة.د 06ق  )ت( تحفيظ  عمارة.د 05ق)   ت(فقه اللغة   سوابعة.أ 04ق  أصول الفقه  بوجمعة.03ق  إنجليزية    كتال.أ  02ق )  ت(الفقه المقارن   نضال.د  01قحفظ القرآن   10:30 – 9:30

  سوابعة.أ  06ق أصول الفقه    عمارة.د 04ق)    ت(فقه اللغة   كتال.أ 03الفقه المقارن ق   بوجمعة.02ق)   ت(إنجليزية      11:30 – 10:30

  عمارة.د 06ق)   ت(فقه اللغة       سوابعة.أ 03ق )ت(أصول الفقه      12:30 – 11:30

13:00 – 14:00    

14:00 – 15:00    

  2020/2021 -  السنة الثالثة فقه وأصول :الثاني للسداسي الدراسيبرنامج ال
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طالبات 2الفوج   طالبات 1الفوج   التوقيت  األيام   طلبة 3الفوج  

  ا�.-
  

  بوبشيش د .أ         ب المواريث و التبرعات                   المدرج    9:30 – 8:30

  بوبشيش د .أ           بالمواريث و التبرعات                   المدرج    10:30 – 9:30

  يكن.أ 14إنجليزية ت ق     صالح.د 09القانون الدولي العام  ت  ق   11:30 – 10:30

  صالح.د  14ق ت القانون الدولي العام   يكن.أ  10إنجليزية ت ق   معمري.أ  09ق   )ت(مذكرة    12:30 – 11:30

  معمري.أ  14ق     )ت(مذكرة    صالح.د 10ق القانون الدولي العام    يكن .أ     09انجليزية  ت  ق   14:00 – 13:00

 ا@?	�<
  

  د بروال.أ           بالمدرج                     القانون الدولي العام                                                                                                 9:30 – 8:30

       د بروال.أ           بالمدرج                         القانون الدولي العام                                                                                             10:30 – 9:30

  طروب.د            بالمدرج         انون اإلجراءات المدنية          ق                                                                                             11:30 – 10:30

  طروب.د              بالمدرج         قانون اإلجراءات المدنية                                                                                                      12:30 – 11:30

  شراد.د              المدرج  ب                 المخدرات و المجتمع                                                                                               14:00 – 13:00

  
�?�ءEا�  
  

  بوساحة.أ              المدرج ب               علم النفس التربوي                                                                                                     9:30 – 8:30

  مذكور. د               بطرق التنفيذ                             المدرج   10:30 – 9:30

  مذكور. د               بطرق التنفيذ                             المدرج   11:30 – 10:30

  حسيني.د  12ق تحفيظ     مباركي.المدرج ب  أ  )ت(فقه اللغة   مباركي.أ  المدرج ب  )ت( فقه اللغة   12:30 – 11:30

  مباركي.أ  12ق فقه اللغة     بويلي.د   10ق  مذكرة       حسيني.د 09ق تحفيظ    14:00 – 13:00

    حسيني.د 10ق تحفيظ      15:00 – 14:00

  األربعاء

  

  العايب.د             المدرج بالقانون الدولي الخاص                   9:30 – 8:30

  العايب.د             المدرج بالقانون الدولي الخاص                   10:30 – 9:30

  بن الموفق.أ      12ق  ت المواريث والتبرعات  حسيني.د10ق تحفيظ     العايب.د   09ق)  ت(القانون الدولي الخاص   11:30 – 10:30

  العايب.د  12ق   القانون الدولي الخاص ت  بن الموفق.أ      10ق  ت المواريث والتبرعات  حسيني.د 09ق تحفيظ    12:30 – 11:30

  حسيني.د 12ق تحفيظ     العايب.د   10ق ) ت(القانون الدولي الخاص     بن الموفق.أ  09ق  تالمواريث و التبرعات   14:00 – 13:00

14:00 – 15:00        
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