
 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

 الفصل ألاول 

2 - 1الفوج  21:وق  مدرج الغزالي   

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

 الاثنين    

 تاريخ التشريع  

21:ق/ الكتامي. ذ  

 الفرنسية واملصطلحات

21:ق / بثينة حساني. ذة  

ءالثالثا  

 السيرة النبوية والخالفة    

الغزالي.م/ بنيعيش. ذ  

 ألاربعاء

  1علوم القرآن  

الغزالي.م/ الداودي . ذ    

  1علوم الحديث

الغزالي.م/ املديوني. ذة  

 الخميس

  1النحو والصرف  

الغزالي.م/ جمال حدادي. ذ  

 الجمعة 

 العقيدة إلاسالمية   

الغزالي.م/ بطار. ذ  

 السبت

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

 الفصل ألاول 

1 - 3الفوج   مدرج الغزالي 

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

 الاثنين    

 تاريخ التشريع  

21:ق/ الكتامي. ذ  

 الفرنسية واملصطلحات

21:ق / بثينة حساني. ذة  

 الثالثاء

النبوية والخالفة  السيرة     

الغزالي.م/ بنيعيش. ذ  

 ألاربعاء

  1علوم القرآن  

الغزالي.م/ الداودي . ذ    

  1علوم الحديث

الغزالي.م/ املديوني. ذة  

 الخميس

  1النحو والصرف  

الغزالي.م/ جمال حدادي. ذ  

 الجمعة 

 العقيدة إلاسالمية   

الغزالي.م/ بطار. ذ  

 السبت

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

تعمال الزمناس  

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

 الفصل ألاول 

1 - 5الفوج    الغزالي.م / 21القاعة  

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

 الفرنسية واملصطلحات  

 23. قاعة / الواحد عائشة عبد.ذة

 الاثنين 

  1علوم القرآن  

الغزالي.م/  البوعزاوي . ذ    

اريخ التشريعت  

الغزالي.م/  املومني. ذ    

 الثالثاء

 العقيدة إلاسالمية  

الغزالي .م/ أمعاريج . ذة    

 ألاربعاء 

  1علوم الحديث   

الغزالي.م/ املديوني. ذة  

 الخميس

  1النحو والصرف  

الغزالي.م/ جمال حدادي. ذ  

 الجمعة 

 السيرة النبوية والخالفة    

21. قاعة/ حيون . ذ  

بتالس  

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

 الفصل ألاول 

1 - 7الفوج    الغزالي.م /  25القاعة  

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

واملصطلحات الفرنسية    

  15قاعة  / ابتسام بلكايد. ذة

 السيرة النبوية والخالفة 

21. قاعة/ سان حالي الح. ذ  

 الاثنين

  1علوم القرآن  

الغزالي.م/  البوعزاوي . ذ    

 تاريخ التشريع

الغزالي.م/  املومني. ذ    

 الثالثاء

 العقيدة إلاسالمية  

الغزالي .م/ أمعاريج . ذة    

 ألاربعاء 

  1علوم الحديث   

 25فارح قاعة . ذ

 الخميس

  1النحو والصرف  

غزاليال.م/ جمال حدادي. ذ  

 الجمعة 

 السبت    

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

 الفصل الثالث

2 - 1الفوج   مدرج الغزالي 

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

1أصول الفقه   

 الغزالي.م /كاوزي . ذة

 الاثنين  

 القراءات القرآنية 

 الغزالي.م/  زيان.ذة

 الثالثاء  

 الجرح والتعديل

 الغزالي .م /أجة . ذ

 البالغة

 الغزالي.م / مشهداني.ذ

 ألاربعاء  

 مناهج البحث العلمي واملكتبة

 الغزالي.م/ عبو.ذ

 مشاريع النهوض

 الغزالي.م/ شهيد . ذ

 الخميس  

 الجمعة    

 السبت    

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

لدراسات إلاسالميةمسلك ا  
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

 الفصل الثالث

1 - 3الفوج  25مدرج الغزالي والقاعة    

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

1أصول الفقه   

 الغزالي.م /كاوزي . ذة

 الاثنين  

 القراءات القرآنية 

 الغزالي.م/  زيان.ذة

 الثالثاء  

 الجرح والتعديل

  الغزالي.م /أجة . ذ

 البالغة

 الغزالي.م / مشهداني.ذ

 ألاربعاء  

 مناهج البحث العلمي واملكتبة

 الغزالي.م/ عبو.ذ

 مشاريع النهوض

 الغزالي.م/ شهيد . ذ

 الخميس  

 الجمعة    

 السبت    

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

لثالثا  الفصل 

1 - 5الفوج  25/21 مدرج الغزالي والقاعة   

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

 الجرح والتعديل

 21قاعة / فارح.ذ

 الاثنين   

 القراءات القرآنية

 الغزالي.م/  زيان.ذة

 الثالثاء   

 1أصول الفقه 

 25:ق / الدعيكل. ذ

 ألاربعاء  

 مناهج البحث العلمي واملكتبة

 21اعة ق/ فارح.ذ

 مشاريع النهوض

 الغزالي.م/ شهيد . ذ

 الخميس  

 البالغة

الغزالي.م/  عبد هللا الحمداوي .ذ  

 الجمعة   

 السبت    

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

 الفصل الثالث

1 - 7الفوج    21 مدرج الغزالي والقاعة 

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

 الجرح والتعديل

 21قاعة / فارح.ذ

 الاثنين   

 القراءات القرآنية

 الغزالي.م/  زيان.ذة

 مشاريع النهوض

 21قاعة /  بنعلي. ذ

 الثالثاء  

 1أصول الفقه

  21:ق /سبيع . ذ

 ألاربعاء   

 مناهج البحث العلمي واملكتبة

 21قاعة / فارح.ذ

 الخميس   

غةالبال   

الغزالي.م/  عبد هللا الحمداوي .ذ  

 الجمعة   

 السبت    

 

 
  



 

 

 

  

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

 الفصل مسار العقيدة والفكر

 الخامس  11 :القاعة

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

 الاثنين    

صرالفكر إلاسالمي املعا    

11قاعة / أمعاريج. ذة  

 الثالثاء 

 علم الاجتماع  

11قاعة / ي عادل العمراو . ذ  

 فقه الدعوة

11قاعة / حالي . ذ  

 ألاربعاء

 الفلسفة إلاسالمية  

11قاعة / بن يحيى. ذ  

 املذاهب الكالمية

11قاعة / الداودي. ذ  

 الخميس

 الجمعة    

 املنطق واملناظرة  

11قاعة / بطار . ذ  

 السبت 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  الدورة الخريفية

 

 الفصل مسار الفقه وألاصول 

21 :القاعة  الخامس 

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

 الاثنين    

 مقاصد الشريعة  

21قاعة / قراط . ذ  

 فقه التبرعات

21قاعة /  املصلح. ذ  

 الثالثاء

ألاسرة فقه    

21قاعة / مسرار . ذ  

والنوازل  الفتوى   

21قاعة / برحيلي  . ذ  

 ألاربعاء

 املعامالت املالية   

21قاعة /  املديوني. ذة  

 القواعد الفقهية وألاصولية

21قاعة / املومني. ذ  

 الخميس

 الجمعة    

 السبت    

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0200/   0202:  رة الخريفيةالدو 

 

 الفصل مسار القرآن والحديث

31 :القاعة  الخامس 

 

11/11  11/11  11/12  1/11  ألايام 

 الاثنين    

 إلاعجاز القرآني  

 31قاعة / كلتومة دخوش. ذة

 مناهج التصنيف الحديثي

 31قاعة / دومر. ذ 

 الثالثاء

 طرق التخريج  

 31قاعة / أجة. ذ

املقاربات البيداغوجيةعلوم التربية و   

 31قاعة / مسرار. ذ

 ألاربعاء

 آيات ألاحكام  

 31قاعة / الطلحاوي . ذ

 أصول التفسير ومدارسه

 31قاعة / سبيع . ذ

 الخميس

 الجمعة    

 السبت    

 

 
 

 

 
 

 

 


