برنامج امتحانات السداسي الثاني 2022 /2021
الدفعة الثانية من  2022/06/51إلى 2022/60/20

جامعة باتنة ()5
كلية العلوم اإلسالمية  -قسم الشريعة

السنة األولى ماستر
الفترة الثانية

الفترة األولى

أيام
األسبوع

التاريخ

األربعاء

2622/60/51

60:06-60:06

الخميس

2622/60/50

60:06-60:06

السبت

2622/60/50

60:06-60:06

األحد

2622/60/50

60:06-60:06

االثنين

2622/60/26

60:06-60:06

فقه المستجدات المعاصرة
أ.د فلوسي

الثالثاء

2622/60/25

60:06-60:06

نظرية المرجعية الدينية
أ.د بن حرز هللا

الفقه المقارن
أ.د بركاني

60:06-60:06

الخالف العالي في المذهب
المالكي د.قوميدي

دراسات مقاصدية
أ.د بن حرز هللا

األربعاء

األربعاء

الخميس

الخميس

(الفترة
الصباحية)
2622/60/22
(الفترة
المسائية)
2622/60/22
(الفترة
الصباحية)
2622/60/20
(الفترة
المسائية)
2622/60/20

التوقيت

التوقيت

الفقه المالكي وأصوله

الفقه المقارن
وأصوله

التشريعات العقابية
أ.د .فكرة

أصول الفقه المقارن
د.خزار

55:66 – 56:66

أصول الفقه المالكي
أ.د.هالل

فلسفة القانون
أ.مباركي

55:66 – 56:66

القواعد الفقهية المالكية
د.خزار
الفقه المالكي
أ.د.قالة

علم التخريج الفروعي
أ.د حامدي
نظريات فقهية
أ.د .رداد
نظرية المعرفة
أ.د بن عبيد

55:66 – 56:66
55:66 – 56:66
55:66 – 56:66

اقتصاد نقدي
د .بلبية

60:06-60:06

مصطلحات الفقه المالكي
أ.د.وغالنت

علم الخالف
أ.د فلوسي

50:66-50:66

حاضر العالم اإلسالمي
د .زنداقي

التقنين الفقهي
أ.د بوكركب

55:66 – 56:66
55:66 – 56:66

المعامالت المالية
المعاصرة

شريعة وقانون

حقوق اإلنسان واألقليات

نظريات فقهية
أ.د .قالة

القانون المقارن
د .طروب

أصول وقواعد فقهية
أ.د بوبشيش

المعامالت المالية المعاصرة
د .أمداح
التحليل االقتصادي
أ.د .مناصرة
أصول الفقه المقارن
أ.د .قارش
االجتهاد التطبيقي وفقه
التنزيل
أ.د .تركي
نوازل فقهية
د.بويلي

آليات حماية حقوق
اإلنسان
أ.د بوكركب
علم التخريج الفروعي
أ.د حامدي
نظريات فقهية وقانونية
أ.د بوبشيش

قضايا األقليات
د .معنصر
الحماية القانونية
أ.د بوكركب

مقاصد الشريعة
أ.د .تركي

تفسير النصوص
أ.د .تاغالبت

األنظمة الدولية
أ.د شعبان

نظم سياسية مقارنة
أ.د شعبان

إصالح السجون
د .مذكور

حقوق اإلنسان
د.شراد

فلسفة سياسية
أ.د رداد

50:66-50:66

العقود المسماة
د.العايب

العقود المسماة
د.العايب

المجتمع اإلنساني في القرآن
أ.د .عيساوي

55:66 – 56:66

مقاصد التشريع المالي
أ.د بن عاشور

علم االجتماع السياسي
د.بوساحة

علم االجتماع السياسي
د.بوساحة

رئيس القسم

برنامج امتحانات السداسي الثاني 2622/2625
الدفعة األولى من  2622/06/05إلى 2622/60/13
السنة الثالثة فقه وأصول ،السنة الثالثة شريعة وقانون.

جامعة باتنة ()5
كلية العلوم اإلسالمية  -قسم الشريعة

أيام األسبوع

التوقيت

األحد

2622/06/05

60:06 -60:06

االثنين

2622/06/06

60:06 -60:06

الثالثاء

2622/06/07

60:06 -60:06

األربعاء

2622/60/08

60:06 -60:06

الخميس

2622/60/09

60:06 -60:06

السبت

2622/60/11

60:06 -60:06

األحد

2622/60/12

60:06 -60:06

السنة الثالثة  -فقه وأصول

السنة الثالثة  -شريعة و قانون

فقه جنائي
أ.د بوكركب
الفقه المقارن
أ.د زرواتي
أصول الفقه
أ.د بن عاشور
تخريج الحديث ودراسة األسانيد
د .علوي
علم النفس التربوي
د.بوساحة
المواريث والتبرعات
أ.د بوحنيك
المخدرات والمجتمع
د.شراد

قانون اإلجراءات المدنية
د .طروب
طرق التنفيذ
د.مذكور
القانون الدولي الخاص
د .العايب
القانون الدولي العام
أ.د بروال
علم النفس التربوي
د.بوساحة
المواريث والتبرعات
أ.د بوبشيش
المخدرات والمجتمع
د.شراد

رئيس القسم

برنامج امتحانات السداسي الثاني 2622/2625
الدفعة األولى من  2022/06/05إلى 2022/06/13
السنة الثانية شريعة جذع مشترك

جامعة باتنة ()5
كلية العلوم اإلسالمية  -قسم الشريعة
الفترات

التوقيت

السنة الثانية جذع مشترك شريعة

أيام األسبوع
األحد

2622/06/05

55:66-56:66

فقه األسرة
د .ميهوبي ،أ.د.عبدو

االثنين

2622/06/06

55:66-56:66

الثالثاء

2622/06/07

55:66-56:66

األربعاء

2622/60/08

55:66-56:66

الخميس

2622/60/09

55:66-56:66

السبت

2622/60/11

55:66-56:66

األحد

2622/60/12

55:66-56:66

تاريخ التشريع
د.الطيب ،د.قوميدي

االثنين

2622/60/13

55:66-56:66

المالية العامة
أ.د .درغال ،أ.د .مناصرة

القانون الدستوري
أ.د .شعبان ،أ.بن الموفق
القواعد الفقهية
أ.د بوكركب ،أ.د .هالل
أصول الفقه
أ.د مخلوفي ،أ.د.وغالنت
التفسير والحديث التحليلي
د.علوي
نظرية االلتزام
أ.د عبد السالم

رئيس القسم

