
لة اف - المس لةجامعة دمحم بوض اف - المس لةجامعة دمحم بوض اف - المس لةجامعة دمحم بوض اف - المس لةجامعة دمحم بوض اف - المس لةجامعة دمحم بوض اف - المس جامعة دمحم بوض
ة ة واالجتماع سان ة العلوم اإل ةل ة واالجتماع سان ة العلوم اإل ةل ة واالجتماع سان ة العلوم اإل ةل ة واالجتماع سان ة العلوم اإل ةل ة واالجتماع سان ة العلوم اإل ةل ة واالجتماع سان ة العلوم اإل ل

ة ةقسم العلوم اإلسالم ةقسم العلوم اإلسالم ةقسم العلوم اإلسالم ةقسم العلوم اإلسالم ةقسم العلوم اإلسالم قسم العلوم اإلسالم
ة  - 2021-2020 نامج الدرا  - الحضوري-  للعلوم اإلسالم ة  - 2020-2021ال نامج الدرا  - الحضوري-  للعلوم اإلسالم ة  - 2020-2021ال نامج الدرا  - الحضوري-  للعلوم اإلسالم ة  - 2020-2021ال نامج الدرا  - الحضوري-  للعلوم اإلسالم ة  - 2020-2021ال نامج الدرا  - الحضوري-  للعلوم اإلسالم ال

عة  - الفصل األول -  السدا الثالث ة  السنة الثان
ة  - 2021-2020 نامج الدرا  - الحضوري-  للعلوم اإلسالم ال

عة  - الفصل األول -  السدا الثالث ة  عة  - الفصل األول -  السدا الثالثالسنة الثان ة  عة  - الفصل األول -  السدا الثالثالسنة الثان ة  عة  - الفصل األول -  السدا الثالثالسنة الثان ة  عة  - الفصل األول -  السدا الثالثالسنة الثان ة  السنة الثان
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اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق المق
أ/ سعیداني آیات و أحادیث د/ حمادي أ، د/ بالعدة  أ/ سعیداني آیات و أحادیث د/ حمادي أ، د/ بالعدة  T 1أ/ سعیداني 1آیات و أحادیث T 1د/ حمادي 1نظریة الحقT 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1أ، د/ بالعدة 1أصول الفقھ T 1أ/ سعیداني 1آیات و أحادیث T 1د/ حمادي 1نظریة الحقT 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1أ، د/ بالعدة 1أصول الفقھ أ، د/ بالعدة 1أصول الفقھ

د/ حمادي 1نظریة الحقT 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1العمري
آیات و أحادیث T 1سھام

أ/ سعیداني 1األحكام
T 1عبدالرحیم T 1عبدالرحیم1األحكامT 1سھام1نظریة الحقT 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1العمري1أصول الفقھآیات و أحادیث  T 1عبدالرحیم1األحكامT 1سھام1نظریة الحقT 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1العمري1أصول الفقھآیات و أحادیث  عبدالرحیماألحكامسھامالعمريآیات و أحادیث  سیاسة شرعیةسیاسة شرعیةآیات و أحادیث 

عبدالرحیماألحكامسھامالعمري سیاسة شرعیةسیاسة شرعیةآیات و أحادیث  د/  حمادي أ/  سعیداني آیات و أحادیث أ، د/ ربن سعید 
آیات و أحادیث 

سیاسة شرعیةسیاسة شرعیةاألحكام د/ حمادي أ/ سعیداني آیات و أحادیث أ، د/ربن سعید  سیاسة شرعیةسیاسة شرعیةاألحكام
T 2د/ حمادي 2نظریة الحقT 2أ/ سعیداني 2آیات و أحادیث T 2أ، د/ربن سعید 2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالت سیاسة شرعیةسیاسة شرعیةاألحكام
T 2د/ حمادي 2نظریة الحقT 2أ/ سعیداني 2آیات و أحادیث T 2أ، د/ربن سعید 2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالت أ، د/ربن سعید 2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالتاألحكام

آیات و أحادیث T 2موسى
أ/ سعیداني 2األحكام

د/ حمادي 2نظریة الحقT 2عبدالرحیم
T 2سھام T 2سھام2نظریة الحقT 2عبدالرحیم2األحكامT 2موسى2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالتاألحكام T 2سھام2نظریة الحقT 2عبدالرحیم2األحكامT 2موسى2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالت سھامعبدالرحیماألحكامموسى سھامعبدالرحیماألحكامموسى

أ/بومدوحة أ، د رحماني أ، د رحماني  أ/بومدوحة أ، د رحماني أ، د رحماني  محاضرةT 3أ/بومدوحة 3نظریة الحقT 3د/ طیبي طیب3فقھ المعامالتT 3أ، د رحماني 3أصول الفقھT 3أ، د رحماني 3أصول الفقھمحاضرةمحاضرة محاضرةT 3أ/بومدوحة 3نظریة الحقT 3د/ طیبي طیب3فقھ المعامالتT 3أ، د رحماني 3أصول الفقھT 3أ، د رحماني 3أصول الفقھمحاضرةمحاضرة أ، د رحماني 3أصول الفقھمحاضرةمحاضرة
أ، د رحماني 3أصول الفقھT 3نجیة

أ/بومدوحة 3نظریة الحقT 3د/ طیبي طیب3فقھ المعامالتT 3نجیة
محاضرةT 3محمد محاضرةT 3محمد3نظریة الحقT 3د/ طیبي طیب3فقھ المعامالتT 3نجیة3أصول الفقھT 3نجیة3أصول الفقھمحاضرةمحاضرة محاضرةT 3محمد3نظریة الحقT 3د/  طیبي طیب3فقھ المعامالتT 3نجیة3أصول الفقھT 3نجیة3أصول الفقھمحاضرةمحاضرة محمدنجیةنجیة محمدنجیةنجیة

أ، د/ بالعدة آیات و أحادیث  أ، د/ بالعدة آیات و أحادیث  T 4د/ طیبي طیب4فقھ المعامالتT 4أ/بومدوحة محمد4نظریة الحقT 4أ، د/ بالعدة 4أصول الفقھT 4د/ نصري سلیم4آیات و أحادیث  T 4د/ طیبي طیب4فقھ المعامالتT 4أ/بومدوحة محمد4نظریة الحقT 4أ، د/ بالعدة 4أصول الفقھT 4د/ نصري سلیم4آیات و أحادیث 

12
:0

0

آیات و أحادیث 
أ، د/ بالعدة 4أصول الفقھT 4د/ نصري سلیم4األحكام

T 4د/ طیبي طیب4فقھ المعامالتT 4أ/بومدوحة محمد4نظریة الحقT 4العمري

12
:0

0 T 4د/ طیبي طیب4فقھ المعامالتT 4أ/بومدوحة محمد4نظریة الحقT 4العمري4أصول الفقھT 4د/ نصري سلیم4األحكام

12
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0 العمرياألحكام

12
:0

0 العمرياألحكام
االحد

12
:0

0

 - االحد
12

:0
0

أ، د/ربن سعید  أ، د/ربن سعید  - االحد االحد

13
:0

0 
- 

أ، د بن سعید موسىT 5أ/خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5أ، د/ربن سعید 5أصول الفقھT 5د/ حمادي سھام5نظریة الحقT 5د/ حمادي سھام5نظریة الحقأ، د بن سعید موسىد، بشیر عثمان
االحد

13
:0

0

أ، د بن سعید موسىT 5أ/ خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5أ، د/ ربن سعید 5أصول الفقھT 5د/  حمادي سھام5نظریة الحقT 5د/  حمادي سھام5نظریة الحقأ، د بن سعید موسىد، بشیر عثمان
االحد

13
:0

0

أ، د/ربن سعید 5أصول الفقھT 5د/ حمادي سھام5نظریة الحقT 5د/ حمادي سھام5نظریة الحقأ، د بن سعید موسىد،  بشیر عثمان
أ، د بن سعید موسىT 5أ/خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5موسى 13

:0
0

أ، د بن سعید موسىT 5أ/خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5موسى5أصول الفقھT 5د/ حمادي سھام5نظریة الحقT 5د/ حمادي سھام5نظریة الحقأ، د بن سعید موسىد،  بشیر عثمان 13
:0

0

أ، د بن سعید موسىT 5أ/خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5موسى5أصول الفقھT 5د/ حمادي سھام5نظریة الحقT 5د/ حمادي سھام5نظریة الحقأ، د بن سعید موسىد، بشیر عثمان

 1
3:

00

موسى موسى 
أ، د/ربن سعید آیات و أحادیث أ، د/ زروخي  أ، د/ربن سعید آیات و أحادیث أ، د/ زروخي  المدرج T 625أ، د/ربن سعید 6أصول الفقھT 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6آیات و أحادیث T 6أ، د/ زروخي 6نظریة الحقالمدرج 25المدرج 25 المدرج T 625أ، د/ربن سعید 6أصول الفقھT 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6آیات و أحادیث T 6أ، د/ زروخي 6نظریة الحقالمدرج 25المدرج 25 أ، د/ زروخي 6نظریة الحقالمدرج 25المدرج 25

آیات و أحادیث T 6الدراجي
أ، د/ربن سعید 6أصول الفقھT 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6األحكام

المدرج T 625موسى المدرج T 625موسى6أصول الفقھT 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6األحكامT 6الدراجي6نظریة الحقالمدرج 25المدرج 25 المدرج T 625موسى6أصول الفقھT 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6األحكامT 6الدراجي6نظریة الحقالمدرج 25المدرج 25 موسىاألحكامالدراجي
أ/ عكسة آیات و أحادیث أ، د/ زروخي  أ/  عكسة آیات و أحادیث أ، د/  زروخي  T 7أ/ عكسة 7فقھ المعامالتT 7د/ بلعمري أكرم7آیات و أحادیث T 7أ، د/ زروخي 7نظریة الحقT 7د/ یامن خلیل7أصول الفقھ T 7أ/ عكسة 7فقھ المعامالتT 7د/ بلعمري أكرم7آیات و أحادیث T 7أ، د/ زروخي 7نظریة الحقT 7د/ یامن خلیل7أصول الفقھ أ، د/ زروخي 7نظریة الحقT 7د/ یامن خلیل7أصول الفقھ

آیات و أحادیث T 7الدراجي
أ/ عكسة 7فقھ المعامالتT 7د/ بلعمري أكرم7األحكام

T 7الحسین T 7الحسین7فقھ المعامالتT 7د/ بلعمري أكرم7األحكامT 7الدراجي7نظریة الحقT 7د/ یامن خلیل7أصول الفقھ
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مدخل إلى حقوق مدخل إلى حقوق مدخل إلى حقوق  فكر إسالمي حدیث و معاصر آیات و أحادیث األحكام مدخل إلى حقوق إنجلیزیةأصول الفقھ فكر إسالمي حدیث و معاصر آیات و أحادیث األحكام مدخل إلى حقوق إنجلیزیةأصول الفقھ فكر إسالمي حدیث و معاصر آیات و أحادیث األحكام اإلنسانإنجلیزیةأصول الفقھ فكر إسالمي حدیث و معاصر آیات و أحادیث األحكام اإلنسانإنجلیزیةأصول الفقھ فكر إسالمي حدیث و معاصر آیات و أحادیث األحكام اإلنسانإنجلیزیةأصول الفقھ فكر إسالمي حدیث و معاصر اإلنساناإلنسانآیات و أحادیث األحكام
محاضرةمحاضرةمحاضرة محاضرة محاضرة محاضرةمحاضرةمحاضرة محاضرة محاضرة محاضرةمحاضرةمحاضرة محاضرة محاضرة محاضرةمحاضرةمحاضرة محاضرة محاضرة محاضرةمحاضرةمحاضرة محاضرة محاضرة

د،  سدید بلخیرأ/  بعلي ھشامأ، د رحماني نجیة أ، د زروخي الدراجي د،  بشیر عثمان د، سدید بلخیرأ/ بعلي ھشامأ، د رحماني نجیة أ، د زروخي الدراجي د، بشیر عثمان د، سدید بلخیرأ/ بعلي ھشامأ، د رحماني نجیة
اإلثن 

أ، د زروخي الدراجي د، بشیر عثمان د، سدید بلخیرأ/ بعلي ھشامأ، د رحماني نجیة
اإلثن 

أ، د زروخي الدراجي د، بشیر عثمان د، سدید بلخیرأ/ بعلي ھشامأ، د رحماني نجیة
اإلثن 

أ، د زروخي الدراجي د، بشیر عثمان
اإلثن اإلثن اإلثن اإلثن 

المدرج 07المدرج 25المدرج 25 المدرج 07 المدرج 07 المدرج 07المدرج 25المدرج 25 المدرج 07 المدرج 07 المدرج 07المدرج 25المدرج 25 المدرج 07 المدرج 07 المدرج 07المدرج 25المدرج 25 المدرج 07 المدرج 07 المدرج 07المدرج 25المدرج 25 المدرج 07 المدرج 07
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وحدة تعلیم أساسیةوحدة تعلیم أفقیةأساسیة وحدة تعلیم استكشافیة وحدة تعلیم منھجیة وحدة تعلیم أساسیةوحدة تعلیم أفقیةأساسیة وحدة تعلیم استكشافیة وحدة تعلیم منھجیة وحدة تعلیم أساسیةوحدة تعلیم أفقیةأساسیة وحدة تعلیم استكشافیة وحدة تعلیم منھجیة أساسیةأساسیة
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09:00 - 08:0016:00 - 15:00 10:00 - 09:0011:00 - 10:0014:00 - 13:00 12:00 - 11:0015:00 - 14:00 09:00 - 08:0016:00 - 15:00 10:00 - 09:0011:00 - 10:0014:00 - 13:00 12:00 - 11:0015:00 - 14:00 09:00 - 08:0016:00 - 15:00 10:00 - 09:0011:00 - 10:0014:00 - 13:00 12:00 - 11:0015:00 - 14:00 09:00 - 08:0016:00 - 15:00 10:00 - 09:0011:00 - 10:0014:00 - 13:00 12:00 - 11:0015:00 - 14:00 09:00 - 08:0016:00 - 15:00
اس - األستاذ  اس - األستاذ المق المق

10:00 - 09:00
اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق المق

11:00 - 10:0014:00 - 13:00
اس - األستاذ  المق

12:00 - 11:0015:00 - 14:00
اس - األستاذ  اس - األستاذ المق المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق المق اس - األستاذ  اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق اس - األستاذ المق المق

نظریة الحق فقھ المعامالت نظریة الحقفقھ المعامالتأصول الفقھ فقھ المعامالت نظریة الحقفقھ المعامالتأصول الفقھ فقھ المعامالت نظریة الحقفقھ المعامالتأصول الفقھ فقھ المعامالت نظریة الحقفقھ المعامالتأصول الفقھ فقھ المعامالت فقھ المعامالتأصول الفقھ

محاضرة محاضرة محاضرةمحاضرةمحاضرة محاضرة محاضرةمحاضرةمحاضرة محاضرة محاضرةمحاضرةمحاضرة محاضرة محاضرةمحاضرةمحاضرة محاضرة محاضرةمحاضرة

أ، بوھالي محمد د، بلخیر أحمد أ، بوھالي محمدد، بلخیر أحمدأ، د رحماني نجیة د، بلخیر أحمد أ،  بوھالي محمدد، بلخیر أحمدأ، د رحماني نجیة د،  بلخیر أحمد أ، بوھالي محمدد،  بلخیر أحمدأ، د رحماني نجیة د، بلخیر أحمد أ، بوھالي محمدد، بلخیر أحمدأ، د رحماني نجیة د، بلخیر أحمد د، بلخیر أحمدأ، د رحماني نجیة



09:00 - 08:0016:00 - 15:00 15:00 - 14:00 10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0014:00 - 13:00 09:00 - 08:0016:00 - 15:00 15:00 - 14:00 10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0014:00 - 13:00 09:00 - 08:0016:00 - 15:00 15:00 - 14:00 10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0014:00 - 13:00 09:00 - 08:0016:00 - 15:00 15:00 - 14:00 10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0014:00 - 13:00 09:00 - 08:0016:00 - 15:00
اس - األستاذ  اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق

15:00 - 14:00
اس - األستاذ  المق
10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0014:00 - 13:00

اس - األستاذ  اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق اس - األستاذ  المق اس - األستاذ  اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق اس - األستاذ  المق اس - األستاذ  اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق اس - األستاذ  المق اس - األستاذ  اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اسالقاعةاألستاذالف جالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالف المق اس - األستاذ  اسالمق جالمق اسالقاعةاألستاذالف اسالقاعةاألستاذالمق اسالقاعةاألستاذالمق اس - األستاذ القاعةاألستاذالمق المق
أ/ سعیداني آیات و أحادیث أ، د/ بالعدة 

اس - األستاذ  المق
أ/ سعیداني آیات و أحادیث أ، د/ بالعدة  T 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1أ/ سعیداني 1آیات و أحادیث T 1د/ حمادي سھام1نظریة الحقT 1أ، د/ بالعدة 1أصول الفقھ T 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1أ/ سعیداني 1آیات و أحادیث T 1د/ حمادي سھام1نظریة الحقT 1أ، د/ بالعدة 1أصول الفقھ أ، د/ بالعدة 1أصول الفقھ

آیات و أحادیث T 1د/ حمادي سھام1نظریة الحقT 1العمري
أ/ سعیداني 1األحكام

مناھج البحث في T 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1عبدالرحیم مناھج البحث في T 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1عبدالرحیم1األحكامT 1د/ حمادي سھام1نظریة الحقT 1العمري1أصول الفقھمناھج البحث في  مناھج البحث في T 1د/ طیبي طیب1فقھ المعامالتT 1عبدالرحیم1األحكامT 1د/ حمادي سھام1نظریة الحقT 1العمري1أصول الفقھمناھج البحث في  مناھج البحث في عبدالرحیماألحكامالعمريمناھج البحث في  مناھج البحث في عبدالرحیماألحكامالعمريمناھج البحث في نظریة الحق مناھج البحث في مناھج البحث في نظریة الحق
الشریعة و القانون مناھج البحث في نظریة الحق

الشریعة و القانونأ/ سعیداني آیات و أحادیث أ، د/ربن سعید الشریعة و القانون الشریعة و القانونT 2أ/ سعیداني 2آیات و أحادیث T 2أ، د/ربن سعید 2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالتT 2د/ حمادي سھام2نظریة الحقالشریعة و القانوننظریة الحق الشریعة و القانونT 2أ/ سعیداني 2آیات و أحادیث T 2أ، د/ربن سعید 2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالتT 2د/ حمادي سھام2نظریة الحقالشریعة و القانوننظریة الحق أ، د/ربن سعید 2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالتT 2د/ حمادي سھام2نظریة الحقالشریعة و القانون
آیات و أحادیث T 2موسى

أ/ سعیداني 2األحكام
الشریعة و القانونT 2عبدالرحیم T 2عبدالرحیم2األحكامT 2موسى2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالتT 2د/ حمادي سھام2نظریة الحقالشریعة و القانون T 2عبدالرحیم2األحكامT 2موسى2أصول الفقھT 2د/ طیبي طیب2فقھ المعامالتT 2د/ حمادي سھام2نظریة الحق عبدالرحیماألحكامموسى عبدالرحیماألحكامموسى

أ/بومدوحة أ، د / رحماني آیات و أحادیث أ، د / رحماني آیات و أحادیث  محاضرةأ/بومدوحة أ، د / رحماني آیات و أحادیث أ، د / رحماني آیات و أحادیث محاضرةمحاضرة محاضرةT 3أ/بومدوحة 3نظریة الحقT 3د/ طیبي طیب3فقھ المعامالتT 3أ، د / رحماني 3آیات و أحادیث T 3أ، د / رحماني 3آیات و أحادیث محاضرةمحاضرة محاضرةT 3أ/بومدوحة 3نظریة الحقT 3د/ طیبي طیب3فقھ المعامالتT 3أ، د / رحماني 3آیات و أحادیث T 3أ، د / رحماني 3آیات و أحادیث محاضرةمحاضرة محاضرةT 3محمد3نظریة الحقT 3د/ طیبي طیب3فقھ المعامالتT 3السعید3األحكامT 3السعید3األحكاممحاضرةمحاضرة محاضرةT 3محمد3نظریة الحقT 3د/ طیبي طیب3فقھ المعامالتT 3السعید3األحكامT 3السعید3األحكاممحاضرةمحاضرة محاضرةمحمدالسعیداألحكامالسعیداألحكاممحاضرةمحاضرة محمدالسعیداألحكامالسعیداألحكام
د/ نصري آیات و أحادیث أ، د/ بالعدة  د/ نصري آیات و أحادیث أ، د/ بالعدة  د، حمادي سھامT 4د/ نصري 4آیات و أحادیث T 4أ/بومدوحة محمد4نظریة الحقT 4أ، د/ بالعدة 4أصول الفقھT 4د/ طیبي طیب4فقھ المعامالتد، حمادي سھامأ، بوھالي محمد د، حمادي سھامT 4د/ نصري 4آیات و أحادیث T 4أ/بومدوحة محمد4نظریة الحقT 4أ، د/ بالعدة 4أصول الفقھT 4د/ طیبي طیب4فقھ المعامالتد، حمادي سھامأ، بوھالي محمد أ، د/ بالعدة 4أصول الفقھT 4د/ طیبي طیب4فقھ المعامالتد، حمادي سھامأ، بوھالي محمد

آیات و أحادیث T 4أ/بومدوحة محمد4نظریة الحقT 4العمري
د/ نصري 4األحكام

د، حمادي سھامT 4سلیم د، حمادي سھامT 4سلیم4األحكامT 4أ/بومدوحة محمد4نظریة الحقT 4العمري4أصول الفقھT 4د/ طیبي طیب4فقھ المعامالتد، حمادي سھامأ، بوھالي محمد د،  حمادي سھامT 4سلیم4األحكامT 4أ/بومدوحة محمد4نظریة الحقT 4العمري4أصول الفقھT 4د/ طیبي طیب4فقھ المعامالتد،  حمادي سھامأ،  بوھالي محمد سلیماألحكامالعمري سلیماألحكامالعمري
أ، د / رحماني آیات و أحادیث أ، د / رحماني آیات و أحادیث أ، د/ربن سعید  أ، د / رحماني آیات و أحادیث أ، د / رحماني آیات و أحادیث أ، د/ربن سعید  المدرج T 525أ، د / رحماني 5آیات و أحادیث T 5أ، د / رحماني 5آیات و أحادیث T 5أ/خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5أ، د/ربن سعید 5أصول الفقھالمدرج 07المدرج 07 عاء المدرج T 525أ، د / رحماني 5آیات و أحادیث T 5أ، د / رحماني 5آیات و أحادیث T 5أ/خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5أ، د/ربن سعید 5أصول الفقھالمدرج 07المدرج 07األر عاء أ، د/ربن سعید 5أصول الفقھالمدرج 07المدرج 07األر

آیات و أحادیث T 5أ/خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5موسى
أ، د / رحماني 5األحكام

آیات و أحادیث T 5السعید
أ، د / رحماني 5األحكام

المدرج T 525السعید عاء المدرج T 525السعید5األحكامT 5السعید5األحكامT 5أ/خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5موسى5أصول الفقھالمدرج 07المدرج 07األر عاء المدرج T 525السعید5األحكامT 5السعید5األحكامT 5أ/خاتري أحمد5فقھ المعامالتT 5موسى5أصول الفقھالمدرج 07المدرج 07األر عاء السعیداألحكامالسعیداألحكامموسىاألر السعیداألحكامالسعیداألحكامموسى
آیات و أحادیث أ، د/ربن سعید أ، د/ زروخي  آیات و أحادیث أ، د/ربن سعید أ، د/ زروخي  T 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6آیات و أحادیث T 6أ، د/ربن سعید 6أصول الفقھT 6أ، د/ زروخي 6نظریة الحق T 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6آیات و أحادیث T 6أ، د/ربن سعید 6أصول الفقھT 6أ، د/ زروخي 6نظریة الحق أ، د/ زروخي 6نظریة الحق

أ، د/ربن سعید 6أصول الفقھT 6الدراجي
آیات و أحادیث T 6موسى

T 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6األحكام T 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6األحكامT 6موسى6أصول الفقھT 6الدراجي6نظریة الحق T 6أ/خاتري أحمد6فقھ المعامالتT 6د/ نصري سلیم6األحكامT 6موسى6أصول الفقھT 6الدراجي6نظریة الحق األحكامموسىالدراجي األحكامموسىالدراجي
أ/ عكسة آیات و أحادیث أ، د/ زروخي  أ/ عكسة آیات و أحادیث أ، د/ زروخي  T 7أ/ عكسة 7فقھ المعامالتT 7د/ بلعمري أكرم7آیات و أحادیث T 7أ، د/ زروخي 7نظریة الحقT 7د/ یامن خلیل7أصول الفقھ T 7أ/ عكسة 7فقھ المعامالتT 7د/ بلعمري أكرم7آیات و أحادیث T 7أ، د/ زروخي 7نظریة الحقT 7د/ یامن خلیل7أصول الفقھ أ، د/  زروخي 7نظریة الحقT 7د/  یامن خلیل7أصول الفقھ

آیات و أحادیث T 7الدراجي
أ/  عكسة 7فقھ المعامالتT 7د/  بلعمري أكرم7األحكام

T 7الحسین T 7الحسین7فقھ المعامالتT 7د/ بلعمري أكرم7األحكامT 7الدراجي7نظریة الحقT 7د/ یامن خلیل7أصول الفقھ T 7الحسین7فقھ المعامالتT 7د/ بلعمري أكرم7األحكامT 7الدراجي7نظریة الحقT 7د/ یامن خلیل7أصول الفقھ الحسیناألحكامالدراجي الحسیناألحكامالدراجي
د/ بلعمري آیات و أحادیث أ/ عكسة وحدة تعلیم وحدة تعلیم  وحدة تعلیم منھجیةد/ بلعمري آیات و أحادیث أ/ عكسة وحدة تعلیم منھجیةوحدة تعلیم  12

:0
0 وحدة تعلیم منھجیةT 8د/ بلعمري 8آیات و أحادیث T 8أ/ عكسة 8فقھ المعامالتT 8د/ یامن خلیل8أصول الفقھT 8أ/ تباني العید8نظریة الحقوحدة تعلیم منھجیةوحدة تعلیم  12

:0
0 وحدة تعلیم منھجیةT 8د/ بلعمري 8آیات و أحادیث T 8أ/ عكسة 8فقھ المعامالتT 8د/ یامن خلیل8أصول الفقھT 8أ/ تباني العید8نظریة الحقوحدة تعلیم منھجیةوحدة تعلیم  12

:0
0

وحدة تعلیم منھجیةT 8أكرم8األحكامT 8الحسین8فقھ المعامالتT 8د/ یامن خلیل8أصول الفقھT 8أ/ تباني العید8نظریة الحقوحدة تعلیم منھجیةأساسیة 12
:0

0

وحدة تعلیم منھجیةT 8أكرم8األحكامT 8الحسین8فقھ المعامالتT 8د/ یامن خلیل8أصول الفقھT 8أ/ تباني العید8نظریة الحقوحدة تعلیم منھجیةأساسیة 12
:0

0

وحدة تعلیم منھجیةأكرماألحكامالحسینوحدة تعلیم منھجیةأساسیة

 - 
12

:0
0

أكرماألحكامالحسینأساسیة

13
:0

0 
أساسیة -

13
:0

0

13د/  سعودي آیات و أحادیث 
:0

0

13د/ سعودي آیات و أحادیث 
:0

0

معامل:T 901أ/ تباني العید9نظریة الحقT 9د/ یامن خلیل9أصول الفقھT 9د/ سعودي 9فقھ المعامالتT 9د/ بلعمري أكرم9آیات و أحادیث معامل:01معامل:02 13
:0

0

معامل:T 901أ/ تباني العید9نظریة الحقT 9د/ یامن خلیل9أصول الفقھT 9د/ سعودي 9فقھ المعامالتT 9د/ بلعمري أكرم9آیات و أحادیث معامل:01معامل:02 13
:0

0

آیات و أحادیث معامل:01معامل:02
د/ سعودي 9فقھ المعامالتT 9د/ بلعمري أكرم9األحكام

معامل:T 901أ/ تباني العید9نظریة الحقT 9د/ یامن خلیل9أصول الفقھT 9جلول  1
3:

00

معامل:T 901أ/ تباني العید9نظریة الحقT 9د/ یامن خلیل9أصول الفقھT 9جلول9فقھ المعامالتT 9د/ بلعمري أكرم9األحكاممعامل:01معامل:02 معامل: 01جلولاألحكاممعامل: 01معامل: 02 جلولاألحكام
آیات و أحادیث د/ سعودي  آیات و أحادیث د/ سعودي  رصید: T 1002د/ یامن خلیل10أصول الفقھT 10أ/ تباني العید10نظریة الحقT 10د/ بلعمري أكرم10آیات و أحادیث T 10د/ سعودي 10فقھ المعامالترصید: 02رصید: 04 رصید:T 1002د/ یامن خلیل10أصول الفقھT 10أ/ تباني العید10نظریة الحقT 10د/ بلعمري أكرم10آیات و أحادیث T 10د/ سعودي 10فقھ المعامالترصید:02رصید:04 د/ سعودي 10فقھ المعامالترصید:02رصید:04

آیات و أحادیث T 10جلول
رصید:T 1002د/ یامن خلیل10أصول الفقھT 10أ/ تباني العید10نظریة الحقT 10د/ بلعمري أكرم10األحكام رصید:T 1002د/ یامن خلیل10أصول الفقھT 10أ/ تباني العید10نظریة الحقT 10د/ بلعمري أكرم10األحكامT 10جلول10فقھ المعامالترصید:02رصید:04 رصید:T 1002د/  یامن خلیل10أصول الفقھT 10أ/  تباني العید10نظریة الحقT 10د/  بلعمري أكرم10األحكامT 10جلول10فقھ المعامالترصید:02رصید:04 األحكامجلول األحكامجلول
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