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 10الفوج   9الفوج   8الفوج 7الفوج   6الفوج   5الفوج   4الفوج   3الفوج   2الفوج   1الفوج   التوقيت  األايم
 الثالاثء 

03/11 
 01ق  إجنليزية   9:00  –  8:00

 كروش أ.
 02ق  إجنليزية  
 قريفا.

اتريخ التشريع  
 3ق

 تغالبت.د
 04اجنليزية ق  

 ابمحد أ.
ن. االلتزام  

 05ق
 د عبد السالمأ.

 06قفقه األسرة  
 جنيبة د.

 07قحتفيظ  
 جابرأ.

 09قحتفيظ  
 د.معاشي

 09ق  البالغة  
 لعمامرة .أ

 10قإجنليزية  
 قريفأ.

 01ق   أصول الفقه 10:00  –  9:00
 سوابعة  أ.

 02حتفيظ ق
 جابرأ.

 03حتفيظ ق
 أ.د زروايت

 04قاتريخ التشريع  
 تغالبتأ.  

 05قإجنليزية  
 أ. ابمحد 

 06قالبالغة  
 د.عمارة 

 07قاتريخ تشريع  
 د.علوي 

اتريخ التشريع  
 08ق

 د.اللبان
 09قاتريخ التشريع  
 د.دري 

 10قن. االلتزام   
 بن املوفق أ.

 01حتفيظ ق 11:00  –  10:00
 د زروايتأ.

 02ن. االلتزام ق
 بن املوفق أ.

 03إجنليزية ق
 قريفأ .  

 04ق  فقه األسرة  
 اللباند.

أصول الفقه 
 05ق

 حممدي .أ
أصول الفقه 

 06ق
 أ.سوابعة

 07قفقه األسرة  
 د. دري 

 08قالبالغة   
 عمارة .د

 09قإجنليزية  
 ابمحد أ.

 10قأصول الفقه  
 تركي  د.

 د.قوميدي                   2املدرج                        اتريخ التشريع   علويد.                        1املدرج             تفسري وحديث حتليلي                        12:00  –  11:00

 د. شعبانأ.                 2املدرج          قانون دستوري                                           د.ميهوب                           1املدرج                         فقه األسرة                              13:00  –  12:00
 سكيود.                    2املدرج           تفسري و حديث حتليلي                              صالح د.                           1املدرج             قانون دستوري                14:00  –  13:00

األربعاء  
04/11 

 أ.د. درغال                     1املدرج                            مالية عامة                               أ.د بوكركب                      1ملدرج  ا                                عد فقهية  9:00  –  8:00
 عبدو .  د                       2املدرج  سرة                            فقه األ                         أ.د عبد السالم                  1املدرج                          نظرية االلتزام       10:00  –  9:00

 أ.د عبد السالم                         2املدرج           نظرية االلتزام                       د. الطيب                     1املدرج                              اتريخ التشريع                        11:00  –  10:00
 01  البالغة ق 12:00  –  11:00

 بوروبةأ.
 أصول الفقه ق

 جاللأ.  02
ق فقه األسرة   

10 
 عابد د.

 04  قأصول الفقه  
 حممدي أ.

 05قفقه األسرة  
 قصباية د.

 07إجنليزية ق
 قريفأ.

 07ق    إجنليزية
 كروش أ.

 09  ن. االلتزام ق
 نورة أ.  

 09قحتفيظ  
 د.سكيو

 11قالبالغة  
 جعفر.أ

 01قن. االلتزام   13:00  –  12:00
 أ.بن النوي 

 10ق  البالغة   
 جعفر.أ

 04  حتفيظ ق
 أ.درابل 

 08ق  إجنليزية   
 قريفأ.

   09قن. االلتزام  
 نورة أ.

 

 . خزارد                     2املدرج                     قواعد فقهية                                     وغالنت  د.                       1املدرج               أصول الفقه                 14:00  –  13:00
 اخلميس 

05/11 
 أ.د.خملويف            1املدرج                          أصول الفقه د. مناصرة              1مالية عامة                           املدرج       9:00  –  8:00
 02فقه األسرة ق  10:00  –  9:00

 د.عبدو 
أصول الفقه 

د أ.       03ق
 خملويف

 م دالبالغة  
 مباركي أ.

  05  حتفيظ  ق
 أ.بالوي 

 06قحتفيظ  
 جاللأ.

 م د  البالغة
 أ.مباركي 

     08قأصول الفقه  
   د.ميهوب

اتريخ التشريع   
 10ق
 نوري .أ

 1اتريخ التشريع ق 11:00  –  10:00
 الطيب  د.

اتريخ التشريع  
 2ق

 الطيب د.
 03قن. االلتزام  

 بن النوي .أ
 04  قن. االلتزام  

 نورة .أ
 05قالبالغة  

 مباركي أ.
 06قاتريخ التشريع  
 أ.نوري 

 07قأصول الفقه  
 خملويفأ.د  

 08قفقه األسرة  
 دري د.  

 09فقه األسرة ق   
 د.ميهوب 

 10ق قحتفيظ  
 أ.د حممدي 

 01فقه األسرة ق 12:00  –  11:00
 ميهوب د.  

 02قالبالغة   
 مباركي .أ

اتريخ التشريع    
 الطيب  د.  05ق

 06ن. االلتزام ق  
 النوي   .بنأ

 07قن. االلتزام  
 نورة أ.

 09قأصول الفقه   
 أ.د خملويف

 10قفقه األسرة  
 دري د.

12:00  –  13:00   
13:00  –  14:00   

 قسم الشريعة  - كلية العلوم اإلسالمية  (1)جامعة ابتنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/2020   -السداسي الثاين-الربانمج األسبوعي الدراسي السنة الثانية جذع مشرتك شريعة  
 



 

 
** 

 

 10الفوج   9الفوج   8الفوج 7الفوج   6الفوج   5الفوج   4الفوج   3الفوج   2الفوج   1الفوج   التوقيت  األايم
 السبت

07/11 
 01ق  إجنليزية   9:00  –  8:00

 كروش أ.
 02ق  إجنليزية  
 قريفا.

اتريخ التشريع  
 3ق

 تغالبت.د
 04اجنليزية ق  

 ابمحد أ.
ن. االلتزام  

 05ق
 د عبد السالمأ.

 06قفقه األسرة  
 جنيبة د.

 07قحتفيظ  
 جابرأ.

 09قحتفيظ  
 د.معاشي

 09ق  البالغة  
 لعمامرة .أ

 10قإجنليزية  
 قريفأ.

 01ق   أصول الفقه 10:00  –  9:00
 سوابعة  أ.

 02حتفيظ ق
 جابرأ.

 03حتفيظ ق
 أ.د زروايت

 04قاتريخ التشريع  
 تغالبتأ.  

 05قإجنليزية  
 أ. ابمحد 

 06قالبالغة  
 د.عمارة 

 07قاتريخ تشريع  
 د.علوي 

اتريخ التشريع  
 08ق
 اللباند.

 09قاتريخ التشريع  
 د.دري 

 10قن. االلتزام   
 بن املوفق أ.

10:00  –  
11:00 

 01حتفيظ ق
 د زروايتأ.

 02ن. االلتزام ق
 بن املوفق أ.

 03إجنليزية ق
 قريفأ .  

 04ق  فقه األسرة  
 د.اللبان

أصول الفقه 
 05ق

 حممدي .أ
أصول الفقه 

 06ق
 أ.سوابعة

 07قفقه األسرة  
 د. دري 

 08قالبالغة   
 عمارة .د

 09قإجنليزية  
 ابمحد أ.

 10قأصول الفقه  
 تركي  د.

11:00  –  
12:00 

 د.قوميدي                   2املدرج                        اتريخ التشريع   علويد.                        1املدرج             تفسري وحديث حتليلي                       

12:00  –  
13:00 

 د. شعبانأ.                 2املدرج          قانون دستوري                                           د.ميهوب                           1املدرج                         فقه األسرة                             

13:00  –  
14:00 

 سكيود.                    2املدرج           تفسري و حديث حتليلي                              صالح د.                           1املدرج             قانون دستوري               

 األحد 
08/11 

 أ.د. درغال                     1املدرج                            مالية عامة                               أ.د بوكركب                      1ملدرج  ا                                عد فقهية  9:00  –  8:00
 عبدو .  د                       2املدرج  سرة                            فقه األ                         أ.د عبد السالم                  1املدرج                          نظرية االلتزام       10:00  –  9:00

10:00  –  
11:00 

 عبد السالمأ.د                           2املدرج           نظرية االلتزام                       د. الطيب                     1املدرج                              اتريخ التشريع                       

11:00  –  
12:00 

 01  البالغة ق
 بوروبةأ.

 أصول الفقه ق
 جاللأ.  02

ق فقه األسرة   
10 

 عابد د.
 04  قأصول الفقه  

 حممدي أ.
 05قفقه األسرة  

 قصباية د.
 07إجنليزية ق

 قريفأ.
 07ق    إجنليزية
 كروش أ.

 09  ن. االلتزام ق
 نورة أ.  

 09قحتفيظ  
 د.سكيو

 11قالبالغة  
 جعفر.أ

12:00  –  
13:00 

 01قن. االلتزام  
 أ.بن النوي 

 10ق  البالغة   
 جعفر.أ

 04  حتفيظ ق
 أ.درابل 

 08ق  إجنليزية   
 قريفأ.

   09قن. االلتزام  
 نورة أ.

 

13:00  –  
14:00 

 . خزارد                     2املدرج                     قواعد فقهية                                     وغالنت  د.                       1املدرج               أصول الفقه                

 االثنني
09/11 

 خملويفأ.د.            1املدرج                          أصول الفقه د. مناصرة              1مالية عامة                           املدرج       9:00  –  8:00
 02فقه األسرة ق  10:00  –  9:00

 د.عبدو 
أصول الفقه 

د أ.       03ق
 خملويف

 م دالبالغة  
 مباركي أ.

  05  حتفيظ  ق
 أ.بالوي 

 06قحتفيظ  
 جاللأ.

 م د  البالغة
 أ.مباركي 

     08قأصول الفقه  
   د.ميهوب

اتريخ التشريع   
 10ق
 نوري .أ

10:00  –  
11:00 

 1اتريخ التشريع ق
 الطيب  د.

اتريخ التشريع  
 2ق

 الطيب د.
 03قن. االلتزام  

 بن النوي .أ
 04  قن. االلتزام  

 نورة .أ
 05قالبالغة  

 مباركي أ.
 06قاتريخ التشريع  
 أ.نوري 

 07قأصول الفقه  
 خملويفأ.د  

 08قفقه األسرة  
 دري د.  

 09فقه األسرة ق   
 د.ميهوب 

 10ق قحتفيظ  
 أ.د حممدي 

11:00  –  
12:00 

 01فقه األسرة ق
 ميهوب د.  

 02قالبالغة   
 مباركي .أ

اتريخ التشريع    
 الطيب  د.  05ق

 06ن. االلتزام ق  
 النوي   .بنأ

 07قن. االلتزام  
 نورة أ.

 09قأصول الفقه   
 أ.د خملويف

 10قفقه األسرة  
 دري د.

 قسم الشريعة  - كلية العلوم اإلسالمية  (1)جامعة ابتنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/2020   -السداسي الثاين-الربانمج األسبوعي الدراسي السنة الثانية جذع مشرتك شريعة  
 



 
** 

 

 

 10الفوج   9الفوج   8الفوج 7الفوج   6الفوج   5الفوج   4الفوج   3الفوج   2الفوج   1الفوج   التوقيت  األايم
 الثالاثء 

10/10 
 01ق  إجنليزية   9:00  –  8:00

 كروش أ.
 02ق  إجنليزية  
 قريفا.

اتريخ التشريع  
 3ق

 تغالبت.د
 04اجنليزية ق  

 ابمحد أ.
ن. االلتزام  

 05ق
 د عبد السالمأ.

 06قفقه األسرة  
 جنيبة د.

 07قحتفيظ  
 جابرأ.

 09قحتفيظ  
 د.معاشي

 09ق  البالغة  
 لعمامرة .أ

 10قإجنليزية  
 قريفأ.

 01ق   أصول الفقه 10:00  –  9:00
 سوابعة  أ.

 02حتفيظ ق
 جابرأ.

 03حتفيظ ق
 أ.د زروايت

 04قاتريخ التشريع  
 تغالبتأ.  

 05قإجنليزية  
 أ. ابمحد 

 06قالبالغة  
 د.عمارة 

 07قاتريخ تشريع  
 د.علوي 

اتريخ التشريع  
 08ق

 د.اللبان
 09قاتريخ التشريع  
 د.دري 

 10قن. االلتزام   
 بن املوفق أ.

10:00  –  
11:00 

 01حتفيظ ق
 د زروايتأ.

 02ن. االلتزام ق
 بن املوفق أ.

 03إجنليزية ق
 قريفأ .  

 04ق  فقه األسرة  
 د.اللبان

أصول الفقه 
 05ق

 حممدي .أ
أصول الفقه 

 06ق
 أ.سوابعة

 07قفقه األسرة  
 د. دري 

 08قالبالغة   
 عمارة .د

 09قإجنليزية  
 ابمحد أ.

 10قأصول الفقه  
 تركي  د.

11:00  –  
12:00 

 د.قوميدي                   2املدرج                        اتريخ التشريع   علويد.                        1املدرج             تفسري وحديث حتليلي                       

12:00  –  
13:00 

 شعباند.  أ.                 2املدرج          قانون دستوري                                           د.ميهوب                           1املدرج                         فقه األسرة                             

13:00  –  
14:00 

 سكيود.                    2املدرج           تفسري و حديث حتليلي                              صالح د.                           1املدرج             قانون دستوري               

األربعاء  
11/10 

 أ.د. درغال                     1املدرج                            مالية عامة                               أ.د بوكركب                      1ملدرج  ا                                عد فقهية  9:00  –  8:00
 عبدو .  د                       2املدرج  سرة                            فقه األ                         أ.د عبد السالم                  1املدرج                          نظرية االلتزام       10:00  –  9:00

10:00  –  
11:00 

 أ.د عبد السالم                         2املدرج           نظرية االلتزام                       د. الطيب                     1املدرج                              اتريخ التشريع                       

11:00  –  
12:00 

 01  البالغة ق
 بوروبةأ.

 أصول الفقه ق
 جاللأ.  02

ق فقه األسرة   
10 

 عابد د.
 04  قأصول الفقه  

 حممدي أ.
 05قفقه األسرة  

 قصباية د.
 07إجنليزية ق

 قريفأ.
 07ق    إجنليزية
 كروش أ.

 09  ن. االلتزام ق
 نورة أ.  

 09قحتفيظ  
 د.سكيو

 11قالبالغة  
 جعفر.أ

12:00  –  
13:00 

 01قن. االلتزام  
 أ.بن النوي 

 10ق  البالغة   
 جعفر.أ

 04  حتفيظ ق
 أ.درابل 

 08ق  إجنليزية   
 قريفأ.

   09قن. االلتزام  
 نورة أ.

 

13:00  –  
14:00 

 . خزارد                     2املدرج                     قواعد فقهية                                     وغالنت  د.                       1املدرج               أصول الفقه                

 اخلميس 
12/10 

 أ.د.خملويف            1املدرج                          أصول الفقه د. مناصرة              1مالية عامة                           املدرج       9:00  –  8:00
 02فقه األسرة ق  10:00  –  9:00

 د.عبدو 
أصول الفقه 

د أ.       03ق
 خملويف

 م دالبالغة  
 مباركي أ.

  05  حتفيظ  ق
 أ.بالوي 

 06قحتفيظ  
 جاللأ.

 م د  البالغة
 أ.مباركي 

     08قأصول الفقه  
   د.ميهوب

اتريخ التشريع   
 10ق
 نوري .أ

10:00  –  
11:00 

 1اتريخ التشريع ق
 الطيب  د.

اتريخ التشريع  
 2ق

 الطيب د.
 03قن. االلتزام  

 بن النوي .أ
 04  قن. االلتزام  

 نورة .أ
 05قالبالغة  

 مباركي أ.
 06قاتريخ التشريع  
 أ.نوري 

 07قأصول الفقه  
 خملويفأ.د  

 08قفقه األسرة  
 دري د.  

 09فقه األسرة ق   
 د.ميهوب 

 10ق قحتفيظ  
 أ.د حممدي 

11:00  –  
12:00 

 01فقه األسرة ق
 ميهوب د.  

 02قالبالغة   
 مباركي .أ

اتريخ التشريع    
 الطيب  د.  05ق

 06ن. االلتزام ق  
 النوي   .بنأ

 07قن. االلتزام  
 نورة أ.

 09قأصول الفقه   
 أ.د خملويف

 10قفقه األسرة  
 دري د.

 قسم الشريعة  - كلية العلوم اإلسالمية  (1)جامعة ابتنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/2020   -السداسي الثاين-الربانمج األسبوعي الدراسي السنة الثانية جذع مشرتك شريعة  
 


