
 عب
 
 
 

 شريعة وقانون 3-س التوقيت فقه وأصول 3-س التوقيت أيام األسبوع

 السبت
62/62/6662 

03:30-00:30 
 المواريث والتبرعات

 د بوحنيك.أ
03:30-00:30 

 المواريث والتبرعات

 بوبشيشد .أ

11:30-11:30 
 الفقه المقارن

 د زرواتي.أ
11:30-11:30 

 طرق التنفيذ

 مذكور.د

11:00-11:00 
 التفسير والحديث الموضوعي

 ديبي. د
11:00-11:00 

 اإلداريالقانون 

 د بوترعة.أ

 األحد
62/62/6662 

03:30-00:30 
 أصول الفقه

 وغالنت. د
03:30-00:30 

 مقاصد الشريعة

 د بن عاشور.أ

11:30-11:30 
 الحوكمة وأخالقيات المهنة

 د شعبان.أ
11:30-11:30 

 الحوكمة وأخالقيات المهنة

 د شعبان.أ

11:00-11:00 
 النظام القضائي اإلسالمي

 شراد.د
11:00-11:00 

 القانون التجاري

 طروب. د

 االثنين
62/62/6662 

03:30-00:30 
 مقاصد الشريعة

 د مخلوفي.أ
03:30-00:30 

 التشريع الجنائي المقارن

 العايب. د

11:30-11:30 
 فقه المعامالت المعاصرة

 مناصرة.د
11:30-11:30 

 الجزائية اإلجراءاتقانون 

 د  عبد السالم.أ

  

 رئيس القسم

 

 

 

 

 2020/2021األول  السداسي استدراكبرنامج 

 .شريعة وقانون السنة الثالثة فقه وأصول، السنة الثالثة: بة الليسانسطل

 13/02/1011إلى  12/02/1011من  
 

 (1)جامعة باتنة 
 قسم الشريعة   -كلية العلوم اإلسالمية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 رئيس القسم

  

 حقوق اإلنسان واألقليات شريعة و قانون المعاصرةالمعامالت المالية  هالفقه المالكي وأصول هالفقه المقارن وأصول التوقيت أيام األسبوع

 السبت

12/02/1011 

03:30-00:30 
   علم التخريج األصولي وف

 د حامدي.أ 

 التخريج الفقهي

 د حامدي.أ

 أصول الفقه المقارن

 قارش.د

 نظريات فقهية وقانونية

 د بوبشيش.أ

 حقوق األقليات في الفقه

 د بوبشيش.أ

11:30-11:30 
 نظريات فقهية

 رداد. د

 القواعد الفقهية للمذهب  

 خزار.د

 االحتماالت واإلحصاء

 بلعيدي.د

 مناهج البحث

 قارش.د

 منهجية البحث في الشريعة

 دري. د

11:00-11:00 
 الفروق الفقهية

 د فلوسي.أ

 علم السلوك عند المالكية

 الطيب.د

 مناهج البحث في االقتصاد

 مناصرة.د

 الحريات العامة

 مذكور. د

 فقه األقليات مدخل إلى

 د بوكركب.أ

 األحد

12/02/1011 

03:30-00:30 
 (معامالت)فقه مقارن 

 د بركاني.أ

 1أصول الفقه المالكي 

 هالل.د

 القواعد الفقهية وتطبيقاتها

 خزار.د

 أصول الفقه

 قوميدي.د

 اإلنسان في العقيدة اإلسالمية

 بروال. د

11:30-11:30 
 دراسات مقاصدية

 د بن حرز هللا.أ

 العرف والعمل نظرية

 د بن حرز هللا.أ

 تاريخ الفكر االقتصادي

 بويلي. د

 النظم السياسية المقارنة

 شعبان. د

 حقوق اإلنسان

 رداد.د

11:00-11:00 
 المدارس القانونية الكبرى

 طروب.د

 منهح البحث في الفقه

 وغالنت.د

 قانون النقد والقرض

 مباركية. د

 المدارس  الفقهية

 طروب. د

 فقهية وقانونية نظريات

 تغالبت. د

 االثنين

13/02/1011 

03:30-00:30 
 مصطلحات فقهية وأصولية

 وغالنت. د

 الفقه المالكي

 قالةد .أ

 المعامالت المالية المعاصرة

 درغال. د.أ

 بنوك ومؤسسات مالية

 درغال. د.أ

 نظم سياسية مقارنة

 د بوترعة.أ

11:30-11:30 
 أصول الفقه المقارن

 د خزار

 المذهب المالكيتاريخ 

 سوابعة.أ

 التحليل الكلي في الشريعة

 بلبية.د

 مقاصد الشريعة

 د  تركي

 مقاصد الشريعة

 تركي. د

11:00-11:00 
 قانون األسرة المقارن

 عبدو. د

 علم التخريج ودراسة األسانيد

 علوي.د

 نظريات فقهية

 قالة. د

 مدخل إلى علم االجتماع

 بوساحة.أ

 مدخل إلى علم االجتماع

 بوساحة.أ

 1010/1011األول  السداسي استدراكبرنامج 

 األولى ماستر  :السنةطلبة 

 13/02/1011إلى  12/02/1011من  

 
 

 (1)جامعة باتنة 

 قسم الشريعة   -كلية العلوم اإلسالمية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 رئيس القسم

  

 حقوق اإلنسان واألقليات شريعة و قانون المعامالت المالية المعاصرة هالفقه المالكي وأصول هالفقه المقارن وأصول التوقيت أيام األسبوع

 السبت

12/02/1011 

03:30-00:30 
 أصول المذهب المالكي

 د حامدي.أ

 تخريج الفروع على األصول

 د حامدي.أ

 المؤسسات المالية اإلسالمية

   بويلي.د 

 قانون األسرة المقارن

 د بوبشيش.أ 

واقع األقليات في المجتمعات اإلسالمية   

 د عيساوي.أ

11:30-11:30 
 معامالت مالية معاصرة

 مناصرة.د

 والمناظرة فن الحجاج

 مباركي .أ

 النظام المالي اإلسالمي

   بن دعاس. د.أ 

 الوظيفة العامة  

 مذكور. د

 الحماية القانونية لألقليات والالجئين

 د بوكركب.أ 

11:00-11:00 
 النوازل الفقهية

 عبدو.د

تاريخ المذهب المالكي في 

 د فلوسي.أ الجزائر

 المسماةغير  العقود 

 فالح.د  

 فلسفة القانون  

 بروالد .أ

 التنظيم الدستوري للحريات العامة 

 مذكور.د

 األحد

12/02/1011 

03:30-00:30 
 3أصول الفقه المقارن 

 د فلوسي.أ

 دراسات تطبيقية في النوازل 

 قوميدي .د

  1مقاصد التشريع المالي 

 د بن عاشور.أ 

تحليل النصوص القانونية  

 صالح الدين.د

  3حقوق اإلنسان 

 الزاوي.د

11:30-11:30 
 االجتهاد وأصول الفتيا

 قوميدي.د

 مقاصد الشريعة اإلسالمية 

 د بركاني.أ

 المعامالت المالية المعاصرة

 د حمدي.أ

 القانون الدولي اإلنساني

 شراد.د

 القانون الدولي اإلنساني

 شراد.د 

11:00-11:00 
 تاريخ المذاهب الفقهية

 تغالبت.د.أ

 فقه النوازل عند المالكية

 وغالنت .د

مؤسسات اإلفتاء والرقابة 

 الشرعية  

 بلبية.د

 تفسير النصوص 

 تغالبت. د

 النظام السياسي اإلسالمي 

 الطيب.د

 االثنين

13/02/1011 

03:30-00:30 

 فقهية مقارنةدراسات 

 قالة.د

 الفقه المالكي 

 قالةد .أ

 المشتقات المالية اإلسالمية   

 بلعيدي.د

االجتهاد القضائي 

 والمقاصدي

 د ميحي

 المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان

 د بوترعة.أ  

11:30-11:30 

النظام السياسي 

 اإلسالمي 

 الطيب.د

ظام القضاء والتوثيق عند ن

 المالكية 

 هالل .د

معاصرة في الفكر  قضايا

 االقتصادي

 بلبية.د

 العقود غير المسماة

 العايب.د

 القانون الدولي الجنائي

 العايب.د

11:00-11:00 
 منهج تحقيق التراث

 هالل.د

 الفقهي واألصولي التجديد

 تركي .د

 اقتصادية و مصطلحات فقهية

 معمري.أ

 علم االجتماع السياسي

 بوساحة.أ

 االجتماع السياسيعلم 

   بوساحة.أ

 1010/1011األول  السداسي استدراكبرنامج 

 الثانية ماستر : طلبة السنة

 13/02/1011إلى  12/02/1011من  
 

 (1)جامعة باتنة 

 قسم الشريعة   -كلية العلوم اإلسالمية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 المقاييس التوقيت أيام األسبوع

 السبت

12/02/1011 

03:30-00:30 
 فقه المعامالت

 ميهوبي.د د بن عاشور، .أ

11:30-11:30 
 مدخل إلى حقوق اإلنسان

 بن الموفق.، أفالح .د

11:00-11:00 
 مناهج البحث في الشريعة والقانون

 د بوكركب، د، علوي.أ

 األحد

12/02/1011 

03:30-00:30 
 أصول الفقه

 مخلوفيد .أ، د زرواتي .أ

11:30-11:30 
 نظرية الحق

 د عبد السالم.أ

11:00-11:00 
 آيات وأحاديث األحكام

 تغالبت.قوميدي د.د

 االثنين

13/02/1011 

03:30-00:30 
 سياسة شرعية

 الطيب.شعبان، د.د.أ

11:30-11:30 
 الفكر اإلسالمي الحديث و المعاصر

 عيساوي.د .أ

  

 رئيس القسم

 (1)جامعة باتنة 

 قسم الشريعة   -كلية العلوم اإلسالمية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1010/1011األول  السداسي استدراكبرنامج 

 شريعة جذع مشترك نة الثانيةسال: طلبة الليسانس

 13/02/1011إلى  12/02/1011من  
 


