
مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

تعليم حضوري 7 09:30-08:00 2األحد سايج رابح أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 7 11:00-09:30 2األحد خبزي دليلة أ.م فوج1  مناهج المفسرين السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 7 12:30-11:00 2األحد كراد أحمد أ.م فوج1  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 7 09:30-08:00 3اإلثنين دمدوم زهير أ.م فوج1  العقيدة اإلسالمية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 7 11:00-09:30 3اإلثنين حامي ياسين أ.م فوج1  مقارنة األديان السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 7 12:30-11:00 3اإلثنين بوشبوط أمين أ.م فوج1  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 7 15:00-13:30 3اإلثنين نعيمي سليمان  أ.م فوج1  منهجية تخريج الحديث السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 8 09:30-08:00 2األحد خبزي دليلة أ.م فوج2  مناهج المفسرين السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 8 11:00-09:30 2األحد كراد أحمد أ.م فوج2  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 8 12:30-11:00 2األحد سايج رابح أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 8 09:30-08:00 3اإلثنين حامي ياسين أ.م فوج2  مقارنة األديان السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

     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 8 11:00-09:30 3اإلثنين دمدوم زهير أ.م فوج2  العقيدة اإلسالمية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 8 12:30-11:00 3اإلثنين نعيمي سليمان  أ.م فوج2  منهجية تخريج الحديث السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 8 15:00-13:30 3اإلثنين بوشبوط أمين أ.م فوج2  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 9 09:30-08:00 2األحد كراد أحمد أ.م فوج3  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 9 11:00-09:30 2األحد سايج رابح أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 9 12:30-11:00 2األحد خبزي دليلة أ.م فوج3  مناهج المفسرين السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 9 09:30-08:00 3اإلثنين بوشبوط أمين أ.م فوج3  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 9 11:00-09:30 3اإلثنين نعيمي سليمان  أ.م فوج3  منهجية تخريج الحديث السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 9 12:30-11:00 3اإلثنين روابح رشا أ.م فوج3  العقيدة اإلسالمية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 9 15:00-13:30 3اإلثنين حامي ياسين أ.م فوج3  مقارنة األديان السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 11 09:30-08:00 2األحد قرناب عبد الرؤوف أ.م فوج4 حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة أصول الدين)



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 11 11:00-09:30 2األحد مشكاريني نبيل أ.م فوج4 مناهج المفسرين السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 11 12:30-11:00 2األحد علوشيش دمحم أ.م فوج4 اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 11 11:00-09:30 3اإلثنين بوشبوط أمين أ.م فوج4 اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 11 12:30-11:00 3اإلثنين حامي ياسين أ.م فوج4 مقارنة األديان السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 11 15:00-13:30 3اإلثنين روابح رشا أ.م فوج4 العقيدة اإلسالمية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 11 09:30-08:00 3اإلثنين بوحنيك عبد الهادي أ.م فوج4  منهجية تخريج الحديث السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 12 09:30-08:00 2األحد مشكاريني نبيل أ.م فوج5  مناهج المفسرين السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 12 11:00-09:30 2األحد علوشيش دمحم أ.م فوج5  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 12 12:30-11:00 2األحد قرناب عبد الرؤوف أ.م فوج5  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 12 09:30-08:00 3اإلثنين علية دمحم فوزي أ.م فوج5  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 12 11:00-09:30 3اإلثنين جوادة خديجة أ.م فوج5  مقارنة األديان السنة الثانية(شعبة أصول الدين)



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 12 12:30-11:00 3اإلثنين شافعي عبد اللطيف أ.م فوج5  العقيدة اإلسالمية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 12 15:00-13:30 3اإلثنين بوحنيك عبد الهادي أ.م فوج5  منهجية تخريج الحديث السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 13 09:30-08:00 2األحد علوشيش دمحم أ.م فوج6  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 13 11:00-09:30 2األحد قرناب عبد الرؤوف أ.م فوج6  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 13 12:30-11:00 2األحد مشكاريني نبيل أ.م فوج6  مناهج المفسرين السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 13 09:30-08:00 3اإلثنين جوادة خديجة أ.م فوج6  مقارنة األديان السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 13 11:00-09:30 3اإلثنين علية دمحم فوزي أ.م فوج6  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 13 12:30-11:00 3اإلثنين بوحنيك عبد الهادي أ.م فوج6  منهجية تخريج الحديث السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 13 15:00-13:30 3اإلثنين شافعي عبد اللطيف أ.م فوج6  العقيدة اإلسالمية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري ابن باديس 09:30-08:00 5األربعاء طبري بالل مح منهجية تخريج الحديث السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري ابن باديس 11:00-09:30 5األربعاء بوشامة رضا مح مناهج المحدثين السنة الثانية(شعبة أصول الدين)



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 12:30-11:00 5األربعاء تيطواح يوسف مح أعالم الدعوة السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري ابن باديس 15:00-13:30 5األربعاء تمزغين دمحم مح مناهج المفسرين السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري ابن باديس 09:30-08:00 6الخميس سعيدي يحي مح فقه المعامالت السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري ابن باديس 11:00-09:30 6الخميس عكاك عبد الغني مح العقيدة اإلسالمية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري ابن باديس 12:30-11:00 6الخميس عيواز دمحم مح مقارنة األديان السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري ابن باديس 15:00-13:30 6الخميس روابح رشا مح األصول المنهجية للفرق اإلسالمية السنة الثانية(شعبة أصول الدين)

تعليم حضوري 1 09:30-08:00 2األحد زايدي كريم أ.م فوج1  تاريخ التشريع والنظم القانونية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 1 11:00-09:30 2األحد مماش نصيرة أ.م فوج1  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 1 12:30-11:00 2األحد سي ناصر عبد الحق أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 1 09:30-08:00 3اإلثنين بوعقل مصطفى أ.م فوج1  أصول الفقه السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 1 11:00-09:30 3اإلثنين شهبوب حكيمة أ.م فوج1  نظرية االلتزام السنة الثانية(شعبة الشريعة)



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 1 12:30-11:00 3اإلثنين بوروش ليلى أ.م فوج1  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 1 15:00-13:30 3اإلثنين بوزيدي كمال أ.م فوج1  فقه األسرة السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 2 09:30-08:00 2األحد مماش نصيرة أ.م فوج2  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 2 11:00-09:30 2األحد سي ناصر عبد الحق أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 2 12:30-11:00 2األحد زايدي كريم أ.م فوج2  تاريخ التشريع والنظم القانونية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 2 09:30-08:00 3اإلثنين شهبوب حكيمة أ.م فوج2  نظرية االلتزام السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 2 11:00-09:30 3اإلثنين بن مكي دمحم أ.م فوج2  فقه األسرة السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 2 12:30-11:00 3اإلثنين غبريد سيد علي أ.م فوج2  أصول الفقه السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 2 15:00-13:30 3اإلثنين بوروش ليلى أ.م فوج2  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 3 09:30-08:00 2األحد سي ناصر عبد الحق أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 3 11:00-09:30 2األحد خروبي عفيفة أ.م فوج3  تاريخ التشريع والنظم القانونية السنة الثانية(شعبة الشريعة)



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 3 12:30-11:00 2األحد مماش نصيرة أ.م فوج3  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 3 09:30-08:00 3اإلثنين بن مكي دمحم أ.م فوج3  فقه األسرة السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 3 11:00-09:30 3اإلثنين بوروش ليلى أ.م فوج3  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 3 12:30-11:00 3اإلثنين بوراس عيسى أ.م فوج3  نظرية االلتزام السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 3 15:00-13:30 3اإلثنين غبريد سيد علي أ.م فوج3  أصول الفقه السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 4 09:30-08:00 2األحد خروبي عفيفة أ.م فوج4  تاريخ التشريع والنظم القانونية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 4 11:00-09:30 2األحد نحاوة عصام  أ.م فوج4  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 4 12:30-11:00 2األحد واضح عبد المالك أ.م فوج4  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 4 09:30-08:00 3اإلثنين بوروش ليلى أ.م فوج4  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 4 11:00-09:30 3اإلثنين بوعقل مصطفى أ.م فوج4  أصول الفقه السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 4 12:30-11:00 3اإلثنين بوزيدي كمال أ.م فوج4  فقه األسرة السنة الثانية(شعبة الشريعة)



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 15:00-13:30 3اإلثنين بوراس عيسى أ.م فوج4  نظرية االلتزام السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 5 09:30-08:00 2األحد نحاوة عصام  أ.م فوج5  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 5 11:00-09:30 2األحد واضح عبد المالك أ.م فوج5  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 5 12:30-11:00 2األحد بن مكي دمحم أ.م فوج5  تاريخ التشريع والنظم القانونية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 5 09:30-08:00 3اإلثنين شنين بوزيد أ.م فوج5  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 5 11:00-09:30 3اإلثنين هديبل السبتي أ.م فوج5  فقه األسرة السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 5 12:30-11:00 3اإلثنين غمور رضا أ.م فوج5  أصول الفقه السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 5 15:00-13:30 3اإلثنين مساعيد عبد الوهاب أ.م فوج5  نظرية االلتزام السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري المشدالي 09:30-08:00 2األحد واضح عبد المالك أ.م فوج6  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري المشدالي 11:00-09:30 2األحد بن مكي دمحم أ.م فوج6  تاريخ التشريع والنظم القانونية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري المشدالي 12:30-11:00 2األحد نحاوة عصام  أ.م فوج6  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة الشريعة)



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 6 09:30-08:00 3اإلثنين هديبل السبتي أ.م فوج6  فقه األسرة السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 6 11:00-09:30 3اإلثنين شنين بوزيد أ.م فوج6  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 6 12:30-11:00 3اإلثنين مساعيد عبد الوهاب أ.م فوج6  نظرية االلتزام السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 6 15:00-13:30 3اإلثنين غمور رضا أ.م فوج6  أصول الفقه السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 14 09:30-08:00 2األحد رامول نصر الدين أ.م فوج7  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 14 11:00-09:30 2األحد بلغيث دمحم أ.م فوج7  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 14 12:30-11:00 2األحد بولوح فريدة أ.م فوج7  تاريخ التشريع والنظم القانونية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 14 09:30-08:00 3اإلثنين بولوح فريدة أ.م فوج7  أصول الفقه السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 14 11:00-09:30 3اإلثنين بوراس عيسى أ.م فوج7  نظرية االلتزام السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 14 12:30-11:00 3اإلثنين سعدي خالد أ.م فوج7  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 14 15:00-13:30 3اإلثنين بالطيب فاطمة أ.م فوج7  فقه األسرة السنة الثانية(شعبة الشريعة)



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 15 09:30-08:00 2األحد بلغيث دمحم أ.م فوج8  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 15 11:00-09:30 2األحد بولوح فريدة أ.م فوج8  تاريخ التشريع والنظم القانونية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 15 12:30-11:00 2األحد رامول نصر الدين أ.م فوج8  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 15 09:30-08:00 3اإلثنين بوراس عيسى أ.م فوج8  نظرية االلتزام السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 15 11:00-09:30 3اإلثنين بولوح فريدة أ.م فوج8  أصول الفقه السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 15 12:30-11:00 3اإلثنين بالطيب فاطمة أ.م فوج8  فقه األسرة السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري 15 15:00-13:30 3اإلثنين سعدي خالد أ.م فوج8  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري فلسطين 09:30-08:00 5األربعاء عقون توفيق مح المالية العامة السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري فلسطين 11:00-09:30 5األربعاء سعودي مناد مح نظرية االلتزام السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري فلسطين 12:30-11:00 5األربعاء ساردي دمحم مح التفسير والحديث التحليلي السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري فلسطين 15:00-13:30 5األربعاء رباج أحمد مح القانون الدستوري السنة الثانية(شعبة الشريعة)



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 09:30-08:00 6الخميس حسين عقيلة مح تاريخ التشريع والنظم القانونية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري فلسطين 11:00-09:30 6الخميس روابحية دمحم مح القواعد الفقهية السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري فلسطين 12:30-11:00 6الخميس حموش دمحم مح أصول الفقه السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري فلسطين 15:00-13:30 6الخميس زايدي كريم مح فقه األسرة السنة الثانية(شعبة الشريعة)

تعليم حضوري ابن سماية 09:30-08:00 2األحد بابهون عبد هللا أ.م فوج1  النظم اإلسالمية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري ابن سماية 11:00-09:30 2األحد قني عصام أ.م فوج1  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري ابن سماية 12:30-11:00 2األحد قاضي دمحم أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري ابن سماية 09:30-08:00 3اإلثنين دوار فتيحة أ.م فوج1  الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري ابن سماية 11:00-09:30 3اإلثنين عبيد جياللي أ.م فوج1  تاريخ العلوم والصناعات السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري ابن سماية 12:30-11:00 3اإلثنين بن سليمان بالل أ.م فوج1  منهجية البحث في الدراسات القرآنية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري ابن سماية 15:00-13:30 3اإلثنين كشنيط فائزة أ.م فوج1  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة 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 التلمساني 09:30-08:00 2األحد قني عصام أ.م فوج2  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري التلمساني 11:00-09:30 2األحد قاضي دمحم أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري التلمساني 12:30-11:00 2األحد بابهون عبد هللا أ.م فوج2  النظم اإلسالمية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري التلمساني 09:30-08:00 3اإلثنين عبيد جياللي أ.م فوج2  تاريخ العلوم والصناعات السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري التلمساني 11:00-09:30 3اإلثنين بن سليمان بالل أ.م فوج2  منهجية البحث في الدراسات القرآنية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري التلمساني 12:30-11:00 3اإلثنين كشنيط فائزة أ.م فوج2  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري التلمساني 15:00-13:30 3اإلثنين دوار فتيحة أ.م فوج2  الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري العقباني 09:30-08:00 2األحد قاضي دمحم أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري العقباني 11:00-09:30 2األحد بابهون عبد هللا أ.م فوج3  النظم اإلسالمية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري العقباني 12:30-11:00 2األحد قني عصام أ.م فوج3  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري العقباني 09:30-08:00 3اإلثنين بن سليمان بالل أ.م فوج3  منهجية البحث في الدراسات القرآنية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة 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 العقباني 11:00-09:30 3اإلثنين كشنيط فائزة أ.م فوج3  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري العقباني 12:30-11:00 3اإلثنين دوار فتيحة أ.م فوج3  الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري العقباني 15:00-13:30 3اإلثنين عبيد جياللي أ.م فوج3  تاريخ العلوم والصناعات السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري اإلبراهيمي 09:30-08:00 2األحد الواحدي رضوان أ.م فوج4  النظم اإلسالمية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري اإلبراهيمي 11:00-09:30 2األحد إبكاوي جمال أ.م فوج4  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري اإلبراهيمي 12:30-11:00 2األحد أكرور مصطفى أ.م فوج4  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري اإلبراهيمي 09:30-08:00 3اإلثنين بوكو جمال أ.م فوج4  منهجية البحث في الدراسات القرآنية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري اإلبراهيمي 11:00-09:30 3اإلثنين شاعة مراد أ.م فوج4  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري اإلبراهيمي 12:30-11:00 3اإلثنين دلهوم لخضر أ.م فوج4  الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري اإلبراهيمي 15:00-13:30 3اإلثنين دومة أحمد أ.م فوج4  تاريخ العلوم والصناعات السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المغيلي 09:30-08:00 2األحد إبكاوي جمال أ.م فوج5  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة 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 المغيلي 11:00-09:30 2األحد أكرور مصطفى أ.م فوج5  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المغيلي 12:30-11:00 2األحد يديو فتيحة أ.م فوج5  النظم اإلسالمية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المغيلي 09:30-08:00 3اإلثنين دلهوم لخضر أ.م فوج5  الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المغيلي 11:00-09:30 3اإلثنين دومة أحمد أ.م فوج5  تاريخ العلوم والصناعات السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المغيلي 12:30-11:00 3اإلثنين بوكو جمال أ.م فوج5  منهجية البحث في الدراسات القرآنية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المغيلي 15:00-13:30 3اإلثنين شاعة مراد أ.م فوج5  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المقري 09:30-08:00 2األحد أكرور مصطفى أ.م فوج6  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المقري 11:00-09:30 2األحد يديو فتيحة أ.م فوج6  النظم اإلسالمية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المقري 12:30-11:00 2األحد إبكاوي جمال أ.م فوج6  اللغة األجنبية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المقري 09:30-08:00 3اإلثنين دومة أحمد أ.م فوج6  تاريخ العلوم والصناعات السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المقري 11:00-09:30 3اإلثنين بوكو جمال أ.م فوج6  منهجية البحث في الدراسات القرآنية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة 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 المقري 12:30-11:00 3اإلثنين شاعة مراد أ.م فوج6  اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المقري 15:00-13:30 3اإلثنين دلهوم لخضر أ.م فوج6  الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المدرج د 09:30-08:00 5األربعاء بن نعماني سيد احمد مح تاريخ العلوم والصناعات السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المدرج د 11:00-09:30 5األربعاء داوي سهام مح المصادر البيبليوغرافيا للتاريخ اإلسالمي السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المدرج د 12:30-11:00 5األربعاء بن عزوز عبد القادر مح فقه المعامالت السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المدرج د 15:00-13:30 5األربعاء فراجي علي مح اللغة العربية(البالغة) السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المدرج د 09:30-08:00 6الخميس عكاك عبد الغني مح منهج البحث األثري السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المدرج د 11:00-09:30 6الخميس ألغام الطاوس مح مدخل إلى الحضارة اإلسالمية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المدرج د 12:30-11:00 6الخميس بوراس عيسى مح النظم اإلسالمية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المدرج د 15:00-13:30 6الخميس قاسم الشيخ بلحاج مح منهجية البحث في الدراسات القرآنية السنة الثانية(شعبة اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية)


