
 كلية العلوم اإلســالمية -1جامعة باتنة

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

   استكمال السداسي الثاني للسنة الجامعية: 2019/ 2020   من 03نوفمبر2020

 -108 -الرابع الفوج 105- -الثالث الفوج -307-الثاني الفوج -308-األول الفوج  فــوجال األيام 
 108: القاعةالتطبيقات ب 105: القاعةالتطبيقات ب 307: القاعةالتطبيقات ب 308: القاعةالتطبيقات ب القاعة

اء
الث

الث
 

 3مدرج ديبي                    ال/  د                        -محاضــرة  -              منهجية البحث في الدراسات القرآنية                     08.00-09.00
 ميحي/ د.أ  -ت -فقه المعامالت  بلعربي/ د  -ت -النظم اإلسالمية  بوطهرة/د     -ت -البالغة  بن قويدر/ د  -ت -النظم اإلسالمية  09.00-10.00

 3المدرج     بوطهرة                                /د                        -محاضـــرة  -                      الـبـالغــــــــــــــة                  10.00-11.00
11.00-12.00                                                                                                                           
 3المدرج               بن الشيخ                          /د.أ                    -محاضـــرة -        تاريخ العلــوم  والصــــناعات              13.30-14.30
 ديبي.د -ت  -ق. لبحث في دمنهجية ا   201غنــام/ د -ت-تاريخ العلوم بن الشيخ/   د.أ -ت –تاريخ العلوم  غنــام/ د -ت -تاريخ العلوم  والصناعات 14.30-15.30

 

اء
بع

ألر
ا

 

 3المدرج                كافي                 /د.أ     -محاضــرة -              إلـــى الـــحــضارة اإلســالميـة  مــــدخـــــل           08.00-09.00
 كريد / .أ -ت -انجليزية عروي -ت  -البالغة ميحي/ د.أ -ت -النظم اإلسالمية  دوادي/د    -ت -البالغة  09.00-10.00

 بن الشيخ/ د.أ –ت  -تاريخ العلوم بوعشرين./أ  -ت  –حفظ القرآن  ميحي/ د.أ -ت –فقه المعامالت  شرفاوي  / د -ت -ق .البحث في د منهجية 10.00-11.00

    ميحي/ د.أ  -ت  -فقه المعامالت  11.00-12.00
  3د شرفاوي                                            المدرج                  –محاضــرة  -           منـــــــهج البحـــــث األثــري                13.30-14.30
14.30-15.30  

 

س
مي

لخ
ا

 

  3 المدرج                            بن قويدر           / د                 -محاضــرة  –ـاريـــــخ اإلســـالمــــي ــادر التــــمـص                   08.00-09.00

 حتحوت. أ  -ت –حفظ القرآن  لعالونة/ د -ت -انجليزية  صاولي/أ  -ت -حفظ القرآن   208كريد / أ –ت  –انجليزية  09.00-10.00

 بوطهرة/د  -ت -البالغة ديبي/ د.ت-ق.البحث د. م لعالونة/ د  -ت -انجليزية             208زروال / أ   -ت -حفظ القرآن  10.00-11.00

 بن دعاس/ د.أ -ت-النظم اإلسالمية ميحي/ د.أ  -ت  -فقه المعامالت  ديبي/د  -ت  -ق. منهجية البحث في د        11.00-12.00
 3 سرحان                        المدرج /د.أ                      -محاضــرة -الـــفــكر اإلســـالمي الــحديـث والــمـعــاصـــــر         13.30-14.30
 3المدرج                             شعبان/ د.أ                                                         -محاضـــــرة  -النظـــم اإلسالميــــة                 14.30-15.30

 

 3تجرى المحاضرات بالمدرج  *

                   مالحظة: ستنطلق الدراسة بإذن هللا يوم الثالثاء03 نوفمبر2020 

 

 



 كلية العلوم اإلســالمية -1جامعة باتنة

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

   استكمال السداسي الثاني للسنة الجامعية: 0212/ 0202-  من 20نوفمبر0202

 -108 -الرابع الفوج 105- -الثالث الفوج -307-الثاني الفوج -308-األول الفوج التوقيت  األيام 
 503:القاعةالتطبيقات ب 501:  القاعالتطبيقات ب 803: القاعةالتطبيقات ب 803: القاعةالتطبيقات ب القاعة

ت
سب

ال
 

 8مدرج ديبي                    ال/  د                        -محاضــرة  -              منهجية البحث في الدراسات القرآنية                     00.00-00.00

 ميحي/ د.أ  -ت –فقه المعامالت  بلعربي/ د  -ت –النظم اإلسالمية  بوطهرة/د     -ت –البالغة  بن قويدر/ د  -ت –النظم اإلسالمية  00.00-00.00

 8المدرج     بوطهرة                                /د                        -محاضـــرة  -                      الـبـالغــــــــــــــة                  00.00-00.00

00.00-00.00                                                                                                                            
 8المدرج               بن الشيخ                         / د.أ                    -محاضـــرة -        تاريخ العلــوم  والصــــناعات              03.30-03.30

 ديبي.د –ت  -ق. لبحث في دمنهجية ا   201غنــام/ د -ت-تاريخ العلوم بن الشيخ/   د.أ –ت –تاريخ العلوم  غنــام/ د -ت -تاريخ العلوم  والصناعات 03.30-03.30
 

أل
ا

 حد

 8المدرج                كافي                 /د.أ     -محاضــرة -              مــــدخـــــل إلـــى الـــحــضارة اإلســالميـة            00.00-00.00

 كريد / .أ -ت -انجليزية عروي -ت  -البالغة ميحي/ د.أ -ت -النظم اإلسالمية  دوادي/د    -ت -البالغة  00.00-00.00

 بن الشيخ/ د.أ –ت  -تاريخ العلوم بوعشرين./أ  -ت  –حفظ القرآن  ميحي/ د.أ -ت –فقه المعامالت  شرفاوي  / د -ت -ق .منهجية البحث في د 00.00-00.00

    ميحي/ د.أ  -ت  -فقه المعامالت  00.00-00.00

  8شرفاوي                                            المدرج /د                  –محاضــرة  -           منـــــــهج البحـــــث األثــري                03.30-03.30

03.30-03.30  

 

ن
ني
الث

ا
 

  8 المدرج                            بن قويدر           / د                 -محاضــرة  –ـاريـــــخ اإلســـالمــــي ــادر التــــمـص                   00.00-00.00

 حتحوت. أ  -ت –حفظ القرآن  لعالونة/ د -ت -انجليزية  صاولي/أ  -ت -حفظ القرآن   000كريد / أ –ت  –انجليزية  00.00-00.00

 بوطهرة/د  -ت -البالغة ديبي/ د.ت-ق.البحث د. م لعالونة/ د  -ت -انجليزية             000زروال / أ   -ت -حفظ القرآن  00.00-00.00

 بن دعاس/ د.أ -ت-النظم اإلسالمية ميحي/ د.أ  -ت  -فقه المعامالت  ديبي/د  -ت  -ق. منهجية البحث في د        00.00-00.00

 8 سرحان                        المدرج /د.أ                      -محاضــرة -الـــفــكر اإلســـالمي الــحديـث والــمـعــاصـــــر         03.30-03.30

 8المدرج                             شعبان/ د.أ                                       -محاضـــــرة  –النظـــم اإلسالميــــة                 03.30-03.30
 

 3تجرى المحاضرات بالمدرج  *

 0303نوفمبر 30ستنطلق الدراسة بإذن هللا يوم الثالثاء: مالحظة                  
 



 كلية العلوم اإلســالمية -1جامعة باتنة

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

   استكمال السداسي الثاني للسنة الجامعية: 0212/ 0202   من 20نوفمبر0202

 -108 -الرابع الفوج 105- -الثالث الفوج -307-الثاني الفوج -308-األول الفوج  فــوجال األيام 
 503: القاعةالتطبيقات ب 501: القاعةالتطبيقات ب 803: القاعةالتطبيقات ب 803: القاعةالتطبيقات ب القاعة

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 8مدرج ديبي                    ال/  د                        -محاضــرة  -              منهجية البحث في الدراسات القرآنية                     00.00-00.00

 ميحي/ د.أ  -ت -فقه المعامالت  بلعربي/ د  -ت -النظم اإلسالمية  بوطهرة/د     -ت -البالغة  بن قويدر/ د  -ت -النظم اإلسالمية  00.00-00.00

 8المدرج     بوطهرة                                /د                        -محاضـــرة  -                      الـبـالغــــــــــــــة                  00.00-00.00

00.00-00.00                                                                                                                            
 8المدرج               بن الشيخ                          /د.أ                    -محاضـــرة -        تاريخ العلــوم  والصــــناعات              03.30-03.30

 ديبي.د -ت  -ق. لبحث في دمنهجية ا   201غنــام/ د -ت-تاريخ العلوم بن الشيخ/   د.أ -ت –تاريخ العلوم  غنــام/ د -ت -تاريخ العلوم  والصناعات 03.30-03.30

 

اء
بع

ألر
ا

 

 8المدرج                كافي                 /د.أ     -محاضــرة -              إلـــى الـــحــضارة اإلســالميـة  مــــدخـــــل           00.00-00.00

 كريد / .أ -ت -انجليزية عروي -ت  -البالغة ميحي/ د.أ -ت -النظم اإلسالمية  دوادي/د    -ت -البالغة  00.00-00.00

 بن الشيخ/ د.أ –ت  -تاريخ العلوم بوعشرين./أ  -ت  –حفظ القرآن  ميحي/ د.أ -ت –فقه المعامالت  شرفاوي  / د -ت -ق .البحث في د منهجية 00.00-00.00

    ميحي/ د.أ  -ت  -فقه المعامالت  00.00-00.00

  8د شرفاوي                                            المدرج                  –محاضــرة  -           منـــــــهج البحـــــث األثــري                03.30-03.30

03.30-03.30  

 

س
مي

خ
ال

 

  8 المدرج                            بن قويدر           / د                 -محاضــرة  –ـاريـــــخ اإلســـالمــــي ــادر التــــمـص                   00.00-00.00

 حتحوت. أ  -ت –حفظ القرآن  لعالونة/ د -ت -انجليزية  صاولي/أ  -ت -حفظ القرآن   000كريد / أ –ت  –انجليزية  00.00-00.00

 بوطهرة/د  -ت -البالغة ديبي/ د.ت-ق.البحث د. م لعالونة/ د  -ت -انجليزية             000زروال / أ   -ت -حفظ القرآن  00.00-00.00

 بن دعاس/ د.أ -ت-النظم اإلسالمية ميحي/ د.أ  -ت  -فقه المعامالت  ديبي/د  -ت  -ق. منهجية البحث في د        00.00-00.00

 8 سرحان                        المدرج /د.أ                      -محاضــرة -الـــفــكر اإلســـالمي الــحديـث والــمـعــاصـــــر         03.30-03.30

 8المدرج                             شعبان/ د.أ                                                         -محاضـــــرة  -النظـــم اإلسالميــــة                 03.30-03.30
 

 3تجرى المحاضرات بالمدرج  *

                   مالحظة: ستنطلق الدراسة بإذن هللا يوم الثالثاء30 نوفمبر0303 

 

 


