
مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

تعليم حضوري 7 09:30-08:00 5األربعاء شريفي نور الهدى أ.م فوج1  اللغة األجنبية السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 7 11:00-09:30 5األربعاء قمري سميرة أ.م فوج1  علل الحديث السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 7 12:30-11:00 5األربعاء ألغام الطاوس أ.م فوج1  علوم القرآن السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 7 09:30-08:00 6الخميس قرناب عبد الرؤوف أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 7 11:00-09:30 6الخميس قالل نصيرة  أ.م فوج1  الحديث الموضوعي السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 7 12:30-11:00 6الخميس بشير باي دمحم أ.م فوج1  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 8 09:30-08:00 5األربعاء قمري سميرة أ.م فوج2  علل الحديث السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 8 11:00-09:30 5األربعاء ألغام الطاوس أ.م فوج2  علوم القرآن السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 8 12:30-11:00 5األربعاء شريفي نور الهدى أ.م فوج2  اللغة األجنبية السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 8 09:30-08:00 6الخميس قالل نصيرة  أ.م فوج2  الحديث الموضوعي السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 8 11:00-09:30 6الخميس بشير باي دمحم أ.م فوج2  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

     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 12:30-11:00 6الخميس قرناب عبد الرؤوف أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 9 09:30-08:00 5األربعاء ألغام الطاوس أ.م فوج3  علوم القرآن السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 9 11:00-09:30 5األربعاء شريفي نور الهدى أ.م فوج3  اللغة األجنبية السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 9 12:30-11:00 5األربعاء قمري سميرة أ.م فوج3  علل الحديث السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 9 09:30-08:00 6الخميس بشير باي دمحم أ.م فوج3  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 9 11:00-09:30 6الخميس قرناب عبد الرؤوف أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري 9 12:30-11:00 6الخميس قالل نصيرة  أ.م فوج3  الحديث الموضوعي السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري المدرج ب 09:30-08:00 2األحد بريبر عبد النور مح المواريث السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري المدرج ب 11:00-09:30 2األحد بوشامة رضا مح علل الحديث السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري المدرج ب 12:30-11:00 2األحد عبد النبي دمحم مح أحاديث األحكام السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري المدرج ب 09:30-08:00 3اإلثنين تمزغين دمحم مح الحديث الموضوعي السنة الثالثة (الكتاب و السنة)



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 ب 11:00-09:30 3اإلثنين سالمي عزيز مح علم النفس التربوي السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري المدرج ب 12:30-11:00 3اإلثنين قاسم الشيخ بلحاج مح علوم القرآن السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم عن بعد دغبار رضا مح المخدرات والمجتمع السنة الثالثة (الكتاب و السنة)

تعليم حضوري مكتبة1 11:00-09:30 5األربعاء مماش نصيرة أ.م فوج1  اللغة األجنبية السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري مكتبة1 12:30-11:00 5األربعاء فراجي علي أ.م فوج1  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري مكتبة1 15:00-13:30 5األربعاء عبدوني حسيبة أ.م فوج1  الدولة العثمانية السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المشدالي 09:30-08:00 6الخميس قاسم الشيخ بلحاج أ.م فوج1  فلسفة الحضارة اإلسالمية السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المشدالي 11:00-09:30 6الخميس مازوزي سامية أ.م فوج1  الحضارة اإلسالمية ومؤسساتها السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المشدالي 12:30-11:00 6الخميس أكرور مصطفى أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري مكتبة2 09:30-08:00 5األربعاء مماش نصيرة أ.م فوج2  اللغة األجنبية السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري مكتبة2 11:00-09:30 5األربعاء فراجي علي أ.م فوج2  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(التاريخ 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 مكتبة2 12:30-11:00 5األربعاء عبدوني حسيبة أ.م فوج2  الدولة العثمانية السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري ابن سماية 09:30-08:00 6الخميس أكرور مصطفى أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري ابن سماية 11:00-09:30 6الخميس قاسم الشيخ بلحاج أ.م فوج2  فلسفة الحضارة اإلسالمية السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري ابن سماية 12:30-11:00 6الخميس مازوزي سامية أ.م فوج2  الحضارة اإلسالمية ومؤسساتها السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري سلطاني 11:00-09:30 2األحد الهاشمي عبد الوهاب مح الدولة العثمانية السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري سلطاني 12:30-11:00 2األحد عبدوني حسيبة مح تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري سلطاني 15:00-13:30 2األحد عبدوني حسيبة مح اإلسالم في إفريقيا وآسيا السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري سلطاني 09:30-08:00 3اإلثنين مازوزي سامية مح الحضارة اإلسالمية ومؤسساتها السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري سلطاني 11:00-09:30 3اإلثنين قاسم الشيخ بلحاج مح فلسفة الحضارة اإلسالمية السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم حضوري المدرج أ 12:30-11:00 3اإلثنين سالمي عزيز مح علم النفس التربوي السنة الثالثة(التاريخ و الحضارة اإلسالمية)

تعليم عن بعد بودقزدام سامية مح المخدرات والمجتمع السنة الثالثة(التاريخ 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 1 09:30-08:00 5األربعاء حنون سهيلة أ.م فوج1  اللغة األجنبية السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 1 11:00-09:30 5األربعاء عفوفو عبد السالم أ.م فوج1  المواريث و التبرعات السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 1 12:30-11:00 5األربعاء حبريح فتيحة أ.م فوج1  القانون الدولي الخاص السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 1 09:30-08:00 6الخميس جرير نعيمة أ.م فوج1  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 1 11:00-09:30 6الخميس مقداد عبد الرحمن أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 1 12:30-11:00 6الخميس كودري فاطمة الزهرة أ.م فوج1  القانون الدولي العام السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 2 09:30-08:00 5األربعاء عفوفو عبد السالم أ.م فوج2  المواريث و التبرعات  السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 2 11:00-09:30 5األربعاء حبريح فتيحة أ.م فوج2  القانون الدولي الخاص السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 2 12:30-11:00 5األربعاء حنون سهيلة أ.م فوج2  اللغة األجنبية السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 2 09:30-08:00 6الخميس مقداد عبد الرحمن أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 2 11:00-09:30 6الخميس كودري فاطمة الزهرة أ.م فوج2  القانون الدولي العام السنة الثالثة(الشريعة و القانون)



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 2 12:30-11:00 6الخميس جرير نعيمة أ.م فوج2  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 3 09:30-08:00 5األربعاء حبريح فتيحة أ.م فوج3  القانون الدولي الخاص السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 3 11:00-09:30 5األربعاء حنون سهيلة أ.م فوج3  اللغة األجنبية السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 3 12:30-11:00 5األربعاء عفوفو عبد السالم أ.م فوج3  المواريث و التبرعات  السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 3 09:30-08:00 6الخميس كودري فاطمة الزهرة أ.م فوج3  القانون الدولي العام السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 3 11:00-09:30 6الخميس جرير نعيمة أ.م فوج3  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 3 12:30-11:00 6الخميس مقداد عبد الرحمن أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري الونشريسي 09:30-08:00 2األحد بن شيخ يوسف مح المواريث والتبرعات السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري الونشريسي 11:00-09:30 2األحد حبريح فتيحة مح القانون الدولي الخاص السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري الونشريسي 12:30-11:00 2األحد بالطيب فاطمة مح التأمينات السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري الونشريسي 09:30-08:00 3اإلثنين كودري فاطمة الزهرة مح القانون الدولي العام السنة الثالثة(الشريعة و القانون)



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 الونشريسي 11:00-09:30 3اإلثنين خروبي عفيفة مح الفقه المقارن السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري المدرج و 12:30-11:00 3اإلثنين بن دمحم حفيظة مح علم النفس التربوي السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم عن بعد كودري فاطمة الزهرة مح المخدرات والمجتمع السنة الثالثة(الشريعة و القانون)

تعليم حضوري 11 09:30-08:00 5األربعاء سباغ عبد الكريم أ.م فوج1  اليهودية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 11 11:00-09:30 5األربعاء بولحية هدى أ.م فوج1  اللغة األجنبية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 11 12:30-11:00 5األربعاء لكحل سعيدة أ.م فوج1  المسيحية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 11 09:30-08:00 6الخميس مزيلخ عاشور  أ.م فوج1  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 11 11:00-09:30 6الخميس دوار فتيحة أ.م فوج1  العقيدة اإلسالمية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 11 12:30-11:00 6الخميس سايج رابح أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 12 09:30-08:00 5األربعاء بولحية هدى أ.م فوج2  اللغة األجنبية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 12 11:00-09:30 5األربعاء لكحل سعيدة أ.م فوج2  المسيحية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)



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 5األربعاء سباغ عبد الكريم أ.م فوج2  اليهودية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 12 09:30-08:00 6الخميس دوار فتيحة أ.م فوج2  العقيدة اإلسالمية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 12 11:00-09:30 6الخميس سايج رابح أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 12 12:30-11:00 6الخميس مزيلخ عاشور  أ.م فوج2  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 13 09:30-08:00 5األربعاء لكحل سعيدة أ.م فوج3  المسيحية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 13 11:00-09:30 5األربعاء سباغ عبد الكريم أ.م فوج3  اليهودية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 13 12:30-11:00 5األربعاء بولحية هدى أ.م فوج3  اللغة األجنبية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 13 09:30-08:00 6الخميس سايج رابح أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 13 11:00-09:30 6الخميس مزيلخ عاشور  أ.م فوج3  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 13 12:30-11:00 6الخميس دوار فتيحة أ.م فوج3  العقيدة اإلسالمية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري الثعالبي 09:30-08:00 2األحد شنتوح ليليا مح المسيحية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)



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 11:00-09:30 2األحد سعيداني ف.ز مح علم النفس التربوي السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري الثعالبي 12:30-11:00 2األحد سالمي عزيز مح اليهودية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري الثعالبي 09:30-08:00 3اإلثنين لكحل سعيدة مح العقيدة اإلسالمية السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري الثعالبي 11:00-09:30 3اإلثنين روابح رشا مح التصوف السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري الثعالبي 12:30-11:00 3اإلثنين لعطاوي فتحي مح المواريث السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم عن بعد زموش فرحات مح المخدرات والمجتمع السنة الثالثة(العقيدة و مقارنة األديان)

تعليم حضوري 14 09:30-08:00 5األربعاء عويسي عبد هللا أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 14 11:00-09:30 5األربعاء سليني دمحم أ.م فوج1  الفقه المقارن  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 14 12:30-11:00 5األربعاء بريبر عبد النور أ.م فوج1  أصول الفقه  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 14 15:00-13:30 5األربعاء مختاري رضوان أ.م فوج1  اللغة األجنبية  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 14 11:00-09:30 6الخميس حمالت سعيدة أ.م فوج1  المواريث والتبرعات السنة الثالثة(الفقه و األصول)



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 12:30-11:00 6الخميس عريوات آسيا أ.م فوج1  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 5 09:30-08:00 5األربعاء سليني دمحم أ.م فوج2  الفقه المقارن  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 5 11:00-09:30 5األربعاء عويسي عبد هللا أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 5 12:30-11:00 5األربعاء مختاري رضوان أ.م فوج2  اللغة األجنبية  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 5 15:00-13:30 5األربعاء بريبر عبد النور أ.م فوج2  أصول الفقه  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 5 09:30-08:00 6الخميس حمالت سعيدة أ.م فوج2  المواريث والتبرعات السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 5 11:00-09:30 6الخميس عريوات آسيا أ.م فوج2  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 6 09:30-08:00 5األربعاء سعدي منير2 أ.م فوج3  أصول الفقه  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 6 11:00-09:30 5األربعاء مختاري رضوان أ.م فوج3  اللغة األجنبية  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 6 12:30-11:00 5األربعاء عويسي عبد هللا أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 6 15:00-13:30 5األربعاء بلعباس مراد أ.م فوج3  الفقه المقارن  السنة الثالثة(الفقه و األصول)



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 11:00-09:30 6الخميس خليفة الصادق األمين أ.م فوج3  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 6 12:30-11:00 6الخميس رحال عبد القادر أ.م فوج3  المواريث والتبرعات السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 4 09:30-08:00 5األربعاء مختاري رضوان أ.م فوج4  اللغة األجنبية  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 4 11:00-09:30 5األربعاء سعدي منير2 أ.م فوج4  أصول الفقه  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 4 12:30-11:00 5األربعاء بلعباس مراد أ.م فوج4  الفقه المقارن  السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 4 15:00-13:30 5األربعاء عويسي عبد هللا أ.م فوج4  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 4 09:30-08:00 6الخميس خليفة الصادق األمين أ.م فوج4  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري 4 11:00-09:30 6الخميس رحال عبد القادر أ.م فوج4  المواريث والتبرعات السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري المدرج و 09:30-08:00 2األحد عقون توفيق مح أصول الفقه السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري المدرج و 11:00-09:30 2األحد سواق فاطمة مح علم التخريج ودراسة األسانيد السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري المدرج و 12:30-11:00 2األحد خنوش سعيد مح الفقه الجنائي السنة الثالثة(الفقه و األصول)



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 و 09:30-08:00 3اإلثنين دهينة نصيرة مح المواريث والتبرعات السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري المدرج و 11:00-09:30 3اإلثنين بلعباس مراد مح الفقه المقارن السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري المدرج و 12:30-11:00 3اإلثنين بن دمحم حفيظة مح علم النفس التربوي السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم عن بعد رباح فاطمة الزهراء مح المخدرات والمجتمع السنة الثالثة(الفقه و األصول)

تعليم حضوري التلمساني 09:30-08:00 5األربعاء كراد أحمد أ.م فوج1  اللغة األجنبية السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري التلمساني 11:00-09:30 5األربعاء حميدو عثمان أ.م فوج1  علم القراءات  السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري التلمساني 12:30-11:00 5األربعاء بوصافي خالد  أ.م فوج1  التفسير اللغوي للقرآن الكريم السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري التلمساني 15:00-13:30 5األربعاء بوطيبة أحمد أ.م فوج1  االستشراق والدراسات القرآنية السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري التلمساني 09:30-08:00 6الخميس زروق موسى أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري التلمساني 11:00-09:30 6الخميس رميالوي بالل أ.م فوج1  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري العقباني 09:30-08:00 5األربعاء حميدو عثمان أ.م فوج2  علم القراءات  السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)



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 5األربعاء كراد أحمد أ.م فوج2  اللغة األجنبية السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري العقباني 12:30-11:00 5األربعاء بوطيبة أحمد أ.م فوج2  االستشراق والدراسات القرآنية السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري العقباني 15:00-13:30 5األربعاء بوصافي خالد  أ.م فوج2  التفسير اللغوي للقرآن الكريم السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري العقباني 09:30-08:00 6الخميس رميالوي بالل أ.م فوج2  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري العقباني 11:00-09:30 6الخميس زروق موسى أ.م فوج2  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن مرزوق 09:30-08:00 5األربعاء بوصافي خالد  أ.م فوج3  التفسير اللغوي للقرآن الكريم السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن مرزوق 11:00-09:30 5األربعاء بوطيبة أحمد أ.م فوج3  االستشراق والدراسات القرآنية السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن مرزوق 12:30-11:00 5األربعاء كراد أحمد أ.م فوج3  اللغة األجنبية السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن مرزوق 15:00-13:30 5األربعاء حميدو عثمان أ.م فوج3  علم القراءات  السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن مرزوق 12:30-11:00 6الخميس زروق موسى أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن مرزوق 15:00-13:30 6الخميس دهكو دمحم أ.م فوج3  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)



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 جزي 09:30-08:00 5األربعاء بوطيبة أحمد أ.م فوج4  االستشراق والدراسات القرآنية السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن جزي 11:00-09:30 5األربعاء بوصافي خالد  أ.م فوج4  التفسير اللغوي للقرآن الكريم السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن جزي 12:30-11:00 5األربعاء حميدو عثمان أ.م فوج4  علم القراءات  السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن جزي 15:00-13:30 5األربعاء كراد أحمد أ.م فوج4  اللغة األجنبية السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن جزي 12:30-11:00 6الخميس دهكو دمحم أ.م فوج4  اللغة العربية(فقه اللغة) السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري ابن جزي 15:00-13:30 6الخميس زروق موسى أ.م فوج4  حفظ القرآن و ترتيله السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري المدرج أ 09:30-08:00 2األحد سعدي منير1  مح األدب اإلسالمي السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري المدرج أ 11:00-09:30 2األحد عبد النبي دمحم مح تخريج الحديث السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري المدرج أ 12:30-11:00 2األحد لعقاب عبد الهادي مح علم القراءات السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري المدرج أ 11:00-09:30 3اإلثنين مزيلخ عاشور  مح التفسير اللغوي للقرآن الكريم السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم حضوري المدرج أ 12:30-11:00 3اإلثنين سالمي عزيز مح علم النفس التربوي السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)



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 أ 15:00-13:30 3اإلثنين بوكو جمال مح االستشراق والدراسات القرآنية السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)

تعليم عن بعد عقبان زينب مح المخدرات والمجتمع السنة الثالثة(اللغة و الدراسات القرآنية)


