
 

   

  ةالمعامالت المالية المعاصر   حقوق اإلنسان وا ألقليات  الشريعة والقانون  الفقه المالكي وأصوله  الفقه المقارن وأصوله  التوقيت  أيام األسبوع
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8:00 – 9:00  
  المدرج ب الفروق الفقهية 

  د فلوسي.أ
  نظرية العرف والعمل بها عند المالكية

  د بن حرز اهللا  المدرج د.أ
 شعباند .أ نظم سياسية مقارنة  د بوبشيش  المدرج  ج.أ  فقهية وقانونية نظريات

  12ق
  التحليل االقتصادي الكلي في الشريعة اإلسالمية

 14ق   بلبية.د

9:00 – 10:00  
  المدرج بأصول الفقه المقارن  

  د خزار
  التخريج الفقهي عند المالكية المدرج د

  د حامدي.أ
  نظريات فقهية وقانونية

  بشيش  المدرج جد بو .أ
  )ت(نظم سياسية مقارنة 

  12شعبان قد .أ
  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في الفقه المالي

  14ق   خزار.د

10:00 – 11:00  
  المدرج بعلم التخريج األصولي والفروعي  

  د حامدي.أ
  1القواعد الفقهية للمذهب المالكي 

  خزار  المدرج د.د
  )االجتهاد والتقليد(أصول الفقه 

  01المدرج  قوميدي .د

حقوق األقليات في الفقه 
  معنصر.د 12ق اإلسالمي

   حفظ القرآن وترتيله
  14قد هالل .أ

 حليل االقتصاديالت
 قبايلي.أ 13ق ) ت(

  علم السلوك عند المالكية    12:00 – 11:00
حقوق األقليات في الفقه     الطيب المدرج د.د

  معنصر.د12ق ) ت( اإلسالمي
  حليل القتصاديالت

 قبايلي. أ  14ق
 حفظ القرآن وترتيله

  د هالل.أ 13ق

13:30 – 14:30  

  15:30 – 14:30  فراغ لحضور األيام التكوينية والدراسية
15.30- 16:30    
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8:00 – 9:00    
  1أصول الفقه المالكي 

  هالل المدرج د.د
  مناهج البحث في الشريعة والقانون

  01المدرج  قارش.دأ.أ
  نظريات فقهية وقانونية

  12 ق بتتاغال. د.أ
  14ق  قانون النقد والقرض

 أوراغ.أ

9:00 – 10:00  
  المدرج بالمدارس القانونية الكبرى   

  طروب. د
  حفظ القرآن

  05ق تومي . أ
  التخريج 

  06سوابعة ق.أ
  ت  1أصول الفقه 

  07ق هالل. أد
  بنوك ومؤسسات مالية

  01المدرج   درغال. د.أ
حقوق اإلنسان الحقوق المدنية 

  12ق رداد. د.أ والسياسية
  مناهج البحث في االقتصاد اإلسالمي

  14ق  مناصرة .د

10:00 – 11:00  
  ب المدرج  دراسات مقاصدية   

  د بن حرز اهللا.أ
  التخريج 

  05سوابعة ق.أ
 1أصول الفقه 

  06ق دهالل.أ
  حفظ القرآن

  07ق تومي . أ
   الفقهية والقانونية المدارس

  المدرج  ج طروب.د
لمدنية حقوق اإلنسان الحقوق ا

  12ق  رداد.أ )ت(والسياسية 

  I  المعامالت المالية المعاصرة

  14ق  درغال. د.أ

11:00 – 12:00  
 )ت( د مقاصدية

  د بن حرز اهللا.أ01ق
 حفظ القرآن وترتيله 

  بعجي .أ 02ق

 03أصول الفقه ق 

  نضال.د
  ت 1أصول الفقه 

  05ق  هالل.د.أ
  حفظ القرآن

  06ق تومي .أ
  خريج تالت

  07ق سوابعة. ا  
  2ف+1ف  )ت(أصول الفقه 

  فرطاس  المدرج ج.د
  3ف  )ت(المدارس 

  04ق  طروب.د
    

13:30 – 14:30  
ق  أصول الفقه

  نضال.د01
  02ق )ت( د مقاصدية

  د بن حرز اهللا.أ
 حفظ القرآن وترتيله 

  بعجي .03ق
  سالمي المدرج دمذهب المالكي في المغرب اإلتاريخ ال

  بوشوشة. أ
  2ف+1ف )ت( المدارس 

  المدرج ج طروب. د
  3ف  )ت(أصول الفقه 

  04فرطاس  ق .د
منهجية البحث في الشريعة 

  12ق دري. د والقانون
  )ت(القواعد الفقهية 

  14ق محمدي.د
  ) ت( مناهج البحث 

  13ق معمري. أ 

14:30 – 15:30  
 حفظ القرآن وترتيله 

  بعجي .أ 01ق

 02أصول الفقه ق 

  نضال.د
 03ق )ت( د مقاصدية

  د بن حرز اهللا.أ
    

منهجية البحث في  الشريعة 
 12ق  دري. د)ت(والقانون 

  مناهج البحث

  14ق  معمري. أ      
  )ت(القواعد الفقهية 

  13ق محمدي.د
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8:00 – 9:00      
  01المدرج  نظم سياسية مقارنة 

  شعبان د .أ
  حفظ القرآن وترتيله

  12 ق حسيني. أ
  المدرج ج   01نظريات فقهية  

  قالة. د.أ

9:00 – 10:00  
  نظريات فقهية المدرج  ب

  د رداد.أ
  

  01المدرج  نظم سياسية مقارنة 
  شعبان د .أ

  مقاصد الشريعة   
  12ق  تركي.د

  المدرج ج   تاريخ الفكر االقتصادي
  بويلي. د

10:00 – 11:00  
  بالمدرج  )  معامالت(فقه مقارن 

  د بركاني.أ
  الفقه المالكي

  قالة المدرج د.د.أ
  )ت( مقاصد الشريعة 

  01المدرج تركي .د
  اإلنسان في العقيدة اإلسالمية

 12ق   بروال. د.أ
  الرياضي االحتماالت واإلحصاء

  المدرج ج بلعيدي.د

11:00 – 12:00  
  01ق     تنظريات 
  عمامرة. د

 02ق     الفقه المقارن
  د بركاني.أ

          التخريج
  03ابد  ق ع.د

القواعد الفقهية 
  05محمدي  ق.د

 1الفقه المالكي 
  06د قالة ق.أ ت

منهح البحث  ت 
  07ق قصباية . د

  2ف+1ف   مقاصد الشريعة
  تركي ق م جد  

       

13:30 – 14:30  
          التخريج

  01عابد  ق .د
  02ق   تنظريات 

  عمامرة. د
  03ق    الفقه المقارن

  بركاني د.أ
  .منهح البحث   د

  05قصباية ق
القواعد الفقهية 

  06محمدي ق.د
 1الفقه المالكي 

  07دقالة  ق.ت أ
  2ف+1ف  حفظ القرآن

  بوعشرين م ج.أ
  3ف مقاصد الشريعة

  10عبد العزيز ق.أ
    

14:30 – 15:30  
  01ق     الفقه المقارن

  د بركاني.أ
  )ت(  التخريج 

  02ق عابد .د
  03ق   تنظريات 

  عمامرة. د
 1الفقه المالكي 

  05د  قالة ق.ت  أ
منهح البحث  ت 

  06ق قصباية . د
القواعد الفقهية 

  07محمدي ق.د
  

  3ف حفظ القرآن 
  10بوعشرين ق.أ
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8:00 – 9:00  
  المدرج ب  مصطلحات فقهية وأصولية 

  وغالنت. د
  علم التخريج ودراسة األسانيد

  علوي املدرج د.د
  المدرج  ج مدخل إلى علم  االجتماع 

  عزوز.أ
  مدخل إلى علم االجتماع

  عزوز.أالمدرج  ج  
  أصول الفقه المقارن

  14ق قارش .دأ.أ

  منهح البحث في الفقه  عبدو. داملدرج  ب  قانون األسرة املقارن     10:00 – 9:00
  المدرج دوغالنت .د

  01الحريات العامة المدرج  
  مذكور.د

  مدخل إلى فقه األقليات
  12ق بوكركب. د.أ

  ت  Iالمعامالت م م 
  14ق درغال .د.أ

  م ت أصول ف

  13ققارش .د.أ

10:00 – 11:00        
  )ت( مدخل إلى فقه األقليات

  12ق د بوكركب.أ
  م ت أصول ف

  14ققارش .د.أ
  ت  Iالمعامالت م م 

  13ق درغال .د.أ
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