
مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

تعليم حضوري 1 09:30-08:00 1السبت الواحدي رضوان أ.م فوج1  فقه العبادات  السنة األولى

تعليم حضوري 1 11:00-09:30 1السبت باجي ياسر أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري 1 12:30-11:00 1السبت بوشبوط أمين أ.م فوج1  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري الونشريسي 15:00-13:30 4الثالثاء إبكاوي جمال أ.م فوج1  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري التلمساني 09:30-08:00 1السبت باجي ياسر أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري التلمساني 11:00-09:30 1السبت بوشبوط أمين أ.م فوج2  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري التلمساني 12:30-11:00 1السبت الواحدي رضوان أ.م فوج2  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري الونشريسي 15:00-13:30 4الثالثاء إبكاوي جمال أ.م فوج2  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 3 09:30-08:00 1السبت بوشبوط أمين أ.م فوج3  اللغة العربية  السنة األولى

تعليم حضوري 3 11:00-09:30 1السبت الواحدي رضوان أ.م فوج3  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري 3 12:30-11:00 1السبت باجي ياسر أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري الثعالبي 15:00-13:30 4الثالثاء ادمحمي بوزينة خيرة أ.م فوج3  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري المشدالي 09:30-08:00 1السبت شايشي دمحم العربي أ.م فوج4 فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المشدالي 11:00-09:30 1السبت دغفالي نبيل أ.م فوج4 حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري المشدالي 12:30-11:00 1السبت طاهر دمحم أ.م فوج4 اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري الثعالبي 15:00-13:30 4الثالثاء ادمحمي بوزينة خيرة أ.م فوج4 اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري الوغليسي 09:30-08:00 1السبت دغفالي نبيل أ.م فوج5  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري الوغليسي 11:00-09:30 1السبت طاهر دمحم أ.م فوج5  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري الوغليسي 12:30-11:00 1السبت شايشي دمحم العربي أ.م فوج5  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري سلطاني 15:00-13:30 4الثالثاء بلغيث دمحم أ.م فوج5  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 4 09:30-08:00 1السبت طاهر دمحم أ.م فوج6  اللغة العربية  السنة األولى

تعليم حضوري 4 11:00-09:30 1السبت شايشي دمحم العربي أ.م فوج6  فقه العبادات السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 4 12:30-11:00 1السبت دغفالي نبيل أ.م فوج6  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري سلطاني 15:00-13:30 4الثالثاء بلغيث دمحم أ.م فوج6  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري اإلبراهيمي 09:30-08:00 1السبت أبركان علي أ.م فوج7  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري اإلبراهيمي 11:00-09:30 1السبت بن تونسي عادل أ.م فوج7  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري اإلبراهيمي 12:30-11:00 1السبت بوروش ليلى أ.م فوج7  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري المدرج ج 15:00-13:30 4الثالثاء حنون سهيلة أ.م فوج7  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري المغيلي 09:30-08:00 1السبت بن تونسي عادل أ.م فوج8  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري المغيلي 11:00-09:30 1السبت بوروش ليلى أ.م فوج8  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري المغيلي 12:30-11:00 1السبت أبركان علي أ.م فوج8  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المدرج ج 15:00-13:30 4الثالثاء حنون سهيلة أ.م فوج8  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 5 09:30-08:00 1السبت بوروش ليلى أ.م فوج9 اللغة العربية  السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 5 11:00-09:30 1السبت أبركان علي أ.م فوج9 فقه العبادات  السنة األولى

تعليم حضوري 5 12:30-11:00 1السبت بن تونسي عادل أ.م فوج9 حفظ القرآن و ترتيله  السنة األولى

تعليم حضوري المدرج أ  15:00-13:30 4الثالثاء عامر الزهرة أ.م فوج9 اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 7 09:30-08:00 1السبت سعدودي عبد الكريم أ.م فوج10 حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري 7 11:00-09:30 1السبت يديو فتيحة أ.م فوج10 فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري 7 12:30-11:00 1السبت جرير نعيمة أ.م فوج10 اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري المدرج أ 15:00-13:30 4الثالثاء عامر الزهرة أ.م فوج10 اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 2 09:30-08:00 1السبت يديو فتيحة أ.م فوج11  فقه العبادات  السنة األولى

تعليم حضوري 2 11:00-09:30 1السبت جرير نعيمة أ.م فوج11  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري 2 12:30-11:00 1السبت سعدودي عبد الكريم أ.م فوج11  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري المدرج ب 15:00-13:30 4الثالثاء بن سونة وردة أ.م فوج11  اللغة األجنبية السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 9 09:30-08:00 1السبت جرير نعيمة أ.م فوج12  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري 9 11:00-09:30 1السبت سعدودي عبد الكريم أ.م فوج12  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري 9 12:30-11:00 1السبت يديو فتيحة أ.م فوج12  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المدرج ب 15:00-13:30 4الثالثاء بن سونة وردة أ.م فوج12  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 11 09:30-08:00 1السبت بومدين هواري أ.م فوج13  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري 11 11:00-09:30 1السبت أوهاب سعاد أ.م فوج13  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري 11 12:30-11:00 1السبت شاعة مراد  أ.م فوج13  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري المدرج ج 12:30-11:00 4الثالثاء إبكاوي جمال أ.م فوج13  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 12 09:30-08:00 1السبت أوهاب سعاد أ.م فوج14  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري 12 11:00-09:30 1السبت شاعة مراد  أ.م فوج14  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري 12 12:30-11:00 1السبت بومدين هواري أ.م فوج14  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري المدرج ج 12:30-11:00 4الثالثاء إبكاوي جمال أ.م فوج14  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري ابن سماية 09:30-08:00 1السبت شاعة مراد  أ.م فوج15  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري ابن سماية 11:00-09:30 1السبت بومدين هواري أ.م فوج15  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري ابن سماية 12:30-11:00 1السبت أوهاب سعاد أ.م فوج15  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المدرج هـ 12:30-11:00 4الثالثاء بن سونة وردة أ.م فوج15  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري ابن زكري 09:30-08:00 1السبت بن عوالي دمحم أ.م فوج16  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري ابن زكري 11:00-09:30 1السبت دشير بوعالم أ.م فوج16  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري ابن زكري 12:30-11:00 1السبت عبيب حورية أ.م فوج16  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري المدرج هـ 12:30-11:00 4الثالثاء بن سونة وردة  أ.م فوج16  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 16 09:30-08:00 1السبت دشير بوعالم أ.م فوج17  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري 16 11:00-09:30 1السبت عبيب حورية أ.م فوج17  اللغة العربية السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 16 12:30-11:00 1السبت بن عوالي دمحم أ.م فوج17  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المدرج و  12:30-11:00 4الثالثاء ادمحمي بوزينة خيرة أ.م فوج17  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 8 09:30-08:00 1السبت عبيب حورية أ.م فوج18  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري 8 11:00-09:30 1السبت بن عوالي دمحم أ.م فوج18  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري 8 12:30-11:00 1السبت دشير بوعالم أ.م فوج18  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري المدرج و  12:30-11:00 4الثالثاء ادمحمي بوزينة خيرة أ.م فوج18  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 6 09:30-08:00 1السبت روابحية دمحم أ.م فوج19  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري 6 11:00-09:30 1السبت فرحات علي أ.م فوج19  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري 6 12:30-11:00 1السبت عريوات آسيا أ.م فوج19  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د  12:30-11:00 4الثالثاء حنون سهيلة أ.م فوج19  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 14 09:30-08:00 1السبت فرحات علي أ.م فوج20  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 14 11:00-09:30 1السبت عريوات آسيا أ.م فوج20  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري 14 12:30-11:00 1السبت روابحية دمحم أ.م فوج20  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د  12:30-11:00 4الثالثاء حنون سهيلة أ.م فوج20  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري 15 09:30-08:00 1السبت عريوات آسيا أ.م فوج21  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري 15 11:00-09:30 1السبت روابحية دمحم أ.م فوج21  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري 15 12:30-11:00 1السبت فرحات علي أ.م فوج21  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري المدرج أ  12:30-11:00 4الثالثاء بلغيث دمحم أ.م فوج21  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري العقباني 09:30-08:00 1السبت لعطاوي فتحي أ.م فوج22  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري العقباني 11:00-09:30 1السبت بن صالح منير أ.م فوج22  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري العقباني 12:30-11:00 1السبت زيدان دمحم أ.م فوج22  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري المدرج أ  12:30-11:00 4الثالثاء بلغيث دمحم أ.م فوج22  اللغة األجنبية السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري مكتبة1 09:30-08:00 1السبت بن صالح منير أ.م فوج23  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري مكتبة1 11:00-09:30 1السبت زيدان دمحم أ.م فوج23  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري مكتبة1 12:30-11:00 1السبت لعطاوي فتحي أ.م فوج23  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المدرج ب  12:30-11:00 4الثالثاء عامر الزهرة أ.م فوج23  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري المقري 09:30-08:00 1السبت زيدان دمحم أ.م فوج24  اللغة العربية السنة األولى

تعليم حضوري المقري 11:00-09:30 1السبت لعطاوي فتحي أ.م فوج24  فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المقري 12:30-11:00 1السبت بن صالح منير أ.م فوج24  حفظ القرآن و ترتيله السنة األولى

تعليم حضوري المدرج ب  12:30-11:00 4الثالثاء عامر الزهرة أ.م فوج24  اللغة األجنبية السنة األولى

تعليم حضوري فلسطين 09:30-08:00 3اإلثنين روان عز الدين مج1(12-1) علوم الحديث السنة األولى

تعليم حضوري فلسطين 11:00-09:30 3اإلثنين مساعيد عبد الوهاب مج1(12-1) مدخل إلى العلوم القانونية السنة األولى

تعليم حضوري فلسطين 12:30-11:00 3اإلثنين روان عز الدين مج1(12-1) علوم الحديث السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري فلسطين 15:00-13:30 3اإلثنين تيطواح يوسف مج1(12-1) مدخل إلى علم الدعوة السنة األولى

تعليم حضوري فلسطين 09:30-08:00 4الثالثاء سليني دمحم مج1(12-1) فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري فلسطين 11:00-09:30 4الثالثاء سليني دمحم مج1(12-1) فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري فلسطين 12:30-11:00 4الثالثاء بن عمر زهير مج1(12-1) مدخل إلى مقارنة األديان  السنة األولى

تعليم حضوري فلسطين 16:30-15:00 4الثالثاء عواد منور مج1(12-1) تاريخ إسالمي(تاريخ الخلفاء) السنة األولى

تعليم حضوري ابن باديس 09:30-08:00 3اإلثنين صحرواي فريد مج2(18-13) مدخل إلى العلوم القانونية السنة األولى

تعليم حضوري ابن باديس 11:00-09:30 3اإلثنين جنان صالح لخضر مج2(18-13) علوم الحديث السنة األولى

تعليم حضوري ابن باديس 12:30-11:00 3اإلثنين بلملياني عز الدين مج2(18-13) فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري ابن باديس 15:00-13:30 3اإلثنين بلملياني عز الدين مج2(18-13) فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري ابن باديس 09:30-08:00 4الثالثاء بن صفية سليمان مج2(18-13) مدخل إلى علم الدعوة السنة األولى

تعليم حضوري ابن باديس 11:00-09:30 4الثالثاء بن عمر زهير مج2(18-13) مدخل إلى مقارنة األديان  السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري ابن باديس 15:00-13:30 4الثالثاء جنان صالح لخضر مج2(18-13) علوم الحديث السنة األولى

تعليم حضوري ابن باديس 16:30-15:00 4الثالثاء داوي سهام مج2(18-13) تاريخ إسالمي(تاريخ الخلفاء) السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د 09:30-08:00 3اإلثنين جنان صالح لخضر مج2(24-19) علوم الحديث السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د 11:00-09:30 3اإلثنين صحرواي فريد مج2(24-19) مدخل إلى العلوم القانونية السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د 12:30-11:00 3اإلثنين عجريد فهيم مج2(24-19) فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د 15:00-13:30 3اإلثنين جوادة خديجة مج2(24-19) مدخل إلى مقارنة األديان  السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د 09:30-08:00 4الثالثاء عجريد فهيم مج2(24-19) فقه العبادات السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د 11:00-09:30 4الثالثاء بن صفية سليمان مج2(24-19) مدخل إلى علم الدعوة السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د 15:00-13:30 4الثالثاء داوي سهام مج2(24-19) تاريخ إسالمي(تاريخ الخلفاء) السنة األولى

تعليم حضوري المدرج د 16:30-15:00 4الثالثاء جنان صالح لخضر مج2(24-19) علوم الحديث السنة األولى

تعليم عن بعد لعطاوي فتحي مج1 مدخل إلى االقتصاد السنة األولى



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم عن بعد كرميش لطيفة مج2 مدخل إلى االقتصاد السنة األولى

تعليم عن بعد زروقي نور الدين مج1+مج2 إعالم آلي السنة األولى


