
 

 

 

  

  

  

  حقوق اإلنسان واألقليات   شريعة وقانون  المعامالت المالية المعاصرة  الفقه المقارن وأصوله  الفقه المالكي وأصوله التوقيت الفترات أيام األسبوع

  ا���ت

  

  ) الفترة الصباحية(

05/06/2021  
08:30 -09:30  

  المالكي الفقه أصول

  هالل.د

  أصول الفقه المقارن

  خزار.د

  نظريات فقهية

  ةقال. د

  الفروعيعلم التخريج 

  د حامدي.أ

  أصول وقواعد فقهية

  د بوبشيش.أ

  )الفترة المسائية(

05/06/2021  
13:00-14:00  

  نظرية المرجعية الدينية

  د بن حرز اهللا.أ

  فلسفة القانون

  مباركي.أ

  العقود المسماة

  د ميحي.أ

  علم االجتماع السياسي

  بوساحة.أ

  علم االجتماع السياسي

  بوساحة.أ

  األحد
) الفترة الصباحية(

06/06/2021  
08:30 -09:30  

  المالكية الفقهية القواعد

  خزار.د

  الفروعيعلم التخريج 

  د حامدي.أ

  التحليل االقتصادي

  مناصرة. د

  القانون المقارن

  طروب. د

  األقليات فقه  قضايا

  معنصر. د

  االثنين

  ) الفترة الصباحية(

07/06/2021  
08:30 -09:30  

  رةالمعاص المستجدات فقه

  د فلوسي.أ

  نظريات فقهية

  رداد. د

 أصول الفقه المقارن

  قارش .د.أ

  العقود المسماة

  بروالد .أ

  الحماية القانونية

  د بوكركب.أ

  )الفترة المسائية(

07/06/2021  
13:00-14:00  

  اإلسالمي العالم حاضر

  زنداقي.  د

  نظرية المعرفة

  د بن عبيد.أ

  االجتهاد التطبيقي وفقه التنزيل 

  يترك. د

  إصالح السجون

  مذكور. د

  تفسير النصوص

  غالبتات. د

  الثالثاء
  ) الفترة الصباحية(

08/06/2021  
08:30 -09:30  

  المالكي الفقه

  قالة.د

  الفقه المقارن

  د بركاني.أ

  نوازل فقهية

  مناصرة.د

  نظريات فقهية وقانونية

  د بوبشيش.أ

  نظم سياسية مقارنة

  د بوترعة.أ

  األربعاء

  )الفترة الصباحية(

09/06/2021  
08:30 -09:30  

المالكي  الفقه مصطلحات

  وغالنت.د

  دراسات مقاصدية

  د بن حرز اهللا.أ

  اقتصاد نقدي

  بلبية. د

  مقاصد الشريعة

  تركي. د

  فلسفة سياسية

  ردادد .أ

  )الفترة المسائية(

09/06/2021  
13:00-14:00  

  التشريعات العقابية

  شراد. د

  التقنين الفقهي

  د بوكركب.أ

  شريع الماليتمقاصد ال

  د بن عاشور.أ

  آليات حماية حقوق اإلنسان

  د بوكركب.أ

  المجتمع اإلنساني في القرآن

  عيساوي. د.أ

  الخميس
  )الفترة الصباحية(

10/06/2021  
08:30 -09:30  

 المذهب في العالي الخالف

  قوميدي.د المالكي

  علم الخالف

  د فلوسي.أ

  المعامالت المالية المعاصرة

  بويلي. د

  لدوليةاألنظمة ا

  د بوترعة.أ

  حقوق اإلنسان

  شراد .د

)1(جامعة باتنة   
قسم الشريعة -كلية العلوم اإلسالمية    

 

   2020/2021الثانيبرنامج اختبارات السداسي 

  10/06/2021إلى  05/06/2021 األولى منالدفعة 
 األولى ماستر السنة 



  

  

  

  

  

  

  

فقه وأصول  - السنة الثالثة  التوقيت أيام األسبوع   نشريعة و قانو  - السنة الثالثة  

   السبت
) الفترة الصباحية(

05/06/2021  
10:00- 11:00     

  والتبرعاتالمواريث 

  بوحنيك د.أ

  المدنيةجراءات قانون اإل

  طروب. د

   األحد

) الفترة الصباحية(

06/06/2021  
10:00- 11:00     

  تخريج الحديث ودراسة األسانيد

  علوي. د

  طرق التنفيذ

  مذكور.د

) المسائيةالفترة (

06/06/2021  
13:00- 14:00     

  علم النفس التربوي

  بوساحة.أ

  علم النفس التربوي

  بوساحة.أ

   االثنين
) الفترة الصباحية(

07/06/2021  
10:00- 11:00     

  الفقه المقارن

  د زرواتي.أ

  الدولي العامالقانون 

  د بروال.أ

   الثالثاء
) الفترة الصباحية(

08/06/2021  
10:00- 11:00     

  المخدرات والمجتمع

  شراد.د

  المخدرات والمجتمع

  شراد.د

  األربعاء 
) الفترة الصباحية(

09/06/2021  
10:00- 11:00     

  فقه جنائي

  د بوكركب.أ

  برعاتوالتالمواريث 

  بوبشيش د.أ

  الخميس
  )الفترة الصباحية(

10/06/2021  
10:00- 11:00     

  أصول الفقه

  بن عاشور د.أ

  

  القانون الدولي الخاص

  العايب .د
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  2020/2021 ات السداسي الثانيبرنامج اختبار 

  10/06/2021إلى  05/06/2021 األولى منالدفعة 

 .شريعة وقانون السنة الثالثةفقه وأصول،  السنة الثالثة


