
 -بن يوسف بن خدة  – 1جامعة اجلزائر 
 كلية العلوم اإلسالمية

 الدورة التعويضية  للسداسي األول 
 م 2222/2223السنة اجلامعية 

 التخصص: الفقه ادلقارن وأصوله   -  السنـــــــة:    األوىل  مــــــاســــــرت

 ادلدرج هـــيف  جيرى امتحان كل ادلواد مالحظة هامة:  
  

 اتريخ االمتحان أمساء الطلبة  ألستاذا ادلواد
فقه مقارن 
 )معامالت(

شايشي دمحم 
 العريب

لبيدي  -كوشيت نوح-جنيب دابح  -لودة كنزة -شريف عبد هللا 
قوامسي  -غرنوطي مىن -حمفوف عبد اخلالق -سايج كرمية -الطاهر
 طاهر

 3132-10-32اإلثنني
01:11-00:21 

 -بن جغلويل سارة-خالدي حبيبة  -ماش أكرم طو  مزايين دمحم دراسة مقاصدية
غرنوطي -خولة طاحي  -مكي رمضان  -قيالل اميان -سيايج كرمية

 -شيماء دروكال-وهيبخولة أ -مىن

 3132-10-32اإلثنني
03:21-00:11 

ادلصطلحات 
 الفقهية واألصولية

 -إميان سارة بلعباس -بن قازو ثناء  -كوشيت نوح   -جنيب دابح  عقيلة حسني
 -شيماء دروكال-حمفوف عبداخلالق -خولة أوهيب -ميان عيسات ا

 3132-10-30الثالاثء
01:11-00:21 

علم التخريج 
 األصويل والفرعي

-تيغليت عبد النور  -مكي رمضان -بن رمحاين زكراي  -كاب هاجر معبوط أمحد
 خولة طاحي  -بن قرينة دمحم-سيايج كرمية

 3132-10-30الثالاثء 
03:21-00:11 

 -عبد النور سعيداين-كشوط عمر -دابح جنيب  كركار مجال قهيةنظرايت ف
شيماء -مسار حكيم -خولة أوهيب -حياة بوبكر -عيسات اميان 

 -دروكال

 3132-10-32األربعاء
01:11-00:21 

بن مريومة  -منداس فرحية -شاوش ايسر  -إميان بلعباس سارة  كركار مجال الفروق الفقهية
 -يونس

 3132-10-32األربعاء
03:21-00:11 

- زكراي بن رمحاين- عماين أمال-شريف عبد هللا  -إميان بلعباس سارة  محوش دمحم أصول الفقه ادلقارن
 منصوري نرجس -منداس فرحية- ميانقيالل إ- بن قرينة دمحم بومجعة

بن - كوشيت نوح- حمفوف عبد اخلالق-دابح جنيب- عيساين دمحم -
 -بن مريومة يونس-غرنوطي مىن- مسار حكيم- جغلويل سارة

 3132-10-32اخلميس
9:11-00:21 

بن -بن قازو ثناء-قيالل اميان- محزة عبد الرمحن- زكراي بن رمحاين ليلى حداد ايت األحكامآ
 قوامسي طاهر -بولفوس غادة–مريومة يونس 

 3132-10-32اخلميس 
00:11-03:21 

طييب عبد  الفرق اإلسالمية
 الرمحان

 3132-10-32خلميس ا قوامسي طاهر-أمين خوف
02:11-00:21 

 
 



 -بن يوسف بن خدة  – 1جامعة اجلزائر 
 كلية العلوم اإلسالمية

 الدورة التعويضية  للسداسي األول 
 م 2222/2223السنة اجلامعية 

 القســــــم : الشريعة 
 التخصص: شريعة وقانون

 السنـــــــة:    األوىل  مــــــاســــــرت     
 ادلدرج هـــيف  رى امتحان كل ادلوادجي مالحظة هامة: 

   

 اتريخ االمتحان أمساء الطلبة  األستاذ ادلواد
نظرايت فقهية 

 وقانونية
هديبل 
 السبيت

 3132-10-32اإلثنني -مساعيلي حياة-كوشيت نوح -ميينة شحار 
01:11-00:21 

مناهج البحث يف 
 لقانوناالشريعة و 

 3132-10-32اإلثنني -حارش ميينة شودار ميينة
03:21-00:11 

ادلدارس الفقهية 
 والقانونية

صواحل عيسى -صالح الدين شتوان -فليج مرمي  -حارش ميينة  عقيلة حسني
 عيسى صواحل-صاحل شتوان-فرقاين بشرى-

 3132-10-30الثالاثء
01:11-00:21 

النظم السياسية 
 ادلقارنة

سليمان ولد 
 خسال

حرشاوي ابراهيم بل-مساعيلي حياة-اذلواري يسرى -حارش ميينة 
 دريش تقوى-اذلواري يسرى–

 3132-10-30الثالاثء 
03:21-00:11 

أصول الفقه 
اإلجتهاد والتقليد" ٌ" 

بوزيدي  
 كمال

مساعيلي -صاحلي صربينة- فليج مرمي- فرقاين بشرى -ميينة شحار 
 اذلواري يسرى-حياة

 3132-10-32األربعاء
01:11-00:21 

لعطاوي  بنوك ومؤسسات مالية
 فتحي

 3132-10-32األربعاء فليج مرمي -ميينة شر حا
03:21-00:11 

نظام الدعوى 
 وادلرافعات

 3132-10-32اخلميس مساعيلي حياة -شاشوة سعاد-خمتاري مسرية  - ميينة شحار  سعودي مناد
9:11-00:21 

 3132-10-32اخلميس  دريش تقوى-فليج مرمي-مساعيلي حياة -ميينة شحار  غماري كلثوم مقاصد الشريعة
00:11-03:21 

احلماية القانونية 
 حلقوق اإلنسان

 3132-10-32اخلميس  اذلواري يسرى-فليج مرمي-مساعيلي حياة -ميينة شحار  رابج أمحد
02:11-00:21 

    
 

 



 -بن يوسف بن خدة  – 1جامعة اجلزائر 
 كلية العلوم اإلسالمية

 الدورة التعويضية  للسداسي األول 
 م 2222/2223السنة اجلامعية 

 

 القســــــم : الشريعة 
 التخصص: فقه األحوال الشخصية

 السنــــــة : األوىل مـــــــــاســــــــرت
 ادلدرج هـــيف  جيرى امتحان كل ادلواد مالحظة هامة: 

   

 اتريخ االمتحان أمساء الطلبة  األستاذ ادلواد
التخريج الفقهي 

 واألصويل
 3132-10-32نياإلثن -مالوي عبد الرؤوف رواحبية دمحم

03:21-00:11 

محاية األمومة 
 والطفولة

 3132-10-32الثالاثء -عراب امال-لياس بكرييإ - وليد عكوش خنوش السعيد
01:11-00:21 

 3132-10-32األربعاء -بلهتهات امحد بن دمحم حفيظة علم اإلجتماع األسري
03:21-00:11 

قواعد اإلسناد يف 
 األحوال الشخصية

 3132-10-32اخلميس -حنان ونوغي سعودي مناد
01:21-00:11 

فقه األسرة ادلقارن 
 ابلقانون

 3132-10-32اخلميس  -عراب امال  قرانش العالية
03:21-00:11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -بن يوسف بن خدة  – 1جامعة اجلزائر 
 كلية العلوم اإلسالمية

 الدورة التعويضية  للسداسي األول 
 م 2222/2223السنة اجلامعية 

 الفقه ادلقارن وأصولهلتخصص: ا
 مـــــــــاســــــــرت الثانيةالسنــــــة : 

 ادلدرج  "و"يف  جيرى امتحان كل ادلواد مالحظة هامة: 
 

 اتريخ االمتحان أمساء الطلبة  األستاذ ادلواد
 3132-10-32اإلثنني -بومزبر زهرية- نوال دمحم أمني بوزيدي كمال دراسات فقهية معاصرة

01:11-00:21 
نظام احلكم والتشريع 
 السياسي يف اإلسالم

اسامة لطرم -مناصرية بشرى -هشام لعجايل-الوطية رندة حيي سعيدي
 عبد الرحيم

 3132-10-32 اإلثنني
03:21-00:11 

 - الليحي زينب- هندة محايدية- لوطية رندة خرويب عفيفة أصول ادلذهب ادلالكي
منال حياة - الزهراء لزرق- نذير سلمى- بلحمزاوي عبد العزيز

 -اصول ادلذهب ادلالكي-بوجانة خدجية- شلي شيماء- هنى

 3132-10-30الثالاثء
01:11-00:21 

االجتهاد وأصول 
 الفتوى

بومحزة نور 
 الدين

 3132-10-30الثالاثء  -سعدي روميساء
03:21-00:11 

علواش  اتريخ ادلذاهب الفقهية
 مسعودة

بلحمزاوي عبد - ة بشرىمناصري - الليحي زينب- دوقارم مسية
 سعدي روميساء - رشيد برواقن- العزيز

 3132-10-32األربعاء
01:11-00:21 

 3132-10-32األربعاء - - حطايب كرمية دهينة نصرية   النوازل الفقهية
03:21-00:11 

برحيي -هاجر شعباين-مستوي غانية- شلي شيماء -فوايسي دمحم عقون توفيق أصول الفقه ادلقارن
دمحم امني -ربوح نور الدين-ميهويب خولة -ناصرية بشرىم-يونس
-سعدي روميساء -لزرق فاطمة الزهراء-مسدور رشيد-نوال

 شريف نور اذلدى-سلمى نذير

 3132-10-32اخلميس
01:21-00:11 

بومحزة نور  القواعد الفقهية )عقود(
 الدين

 -شلي شيماء-ميهويب خولة-مناصرية بشرى -دمحم عيسى
 -مسدور رشيد

-10-32ميس اخل
3132 

03:21-00:11 
 

 
 



 -بن يوسف بن خدة  – 1جامعة اجلزائر 
 كلية العلوم اإلسالمية

 الدورة التعويضية  للسداسي األول 
 م 2222/2223السنة اجلامعية 

 الشريعة والقانونالتخصص: 
 مـــــــــاســــــــرت الثانيةالسنــــــة : 

 ادلدرج  "و" يف جيرى امتحان كل ادلواد مالحظة هامة: 
 

 اتريخ االمتحان أمساء الطلبة  األستاذ ادلواد
 3132-10-32اإلثنني  -صارة بوجلة - فؤاد صورية -مهديد مسية مساعيد عبد الوهاب الوظيفة العامة

01:11-00:21 
 3132-10-32اإلثنني -عزيل سلمى- حيان رزيقة- صحراوي فهيمة حربيح فتيحة القانون الدويل اإلنساين

03:21-00:11 

اإلجتهاد ادلقاصدي 
 والقضائي

قاسم - صارة بوجلة - بن زاهية دمحم - مهديد مسية علواش مسعودة
 عزيل سلمى- فازية

 3132-10-30الثالاثء
01:11-00:21 

 3132-10-30الثالاثء  -قاسم فازية-سعيد مقورة  - مهديد مسية رابح ف.زهراء حتليل النصوص القانونية
03:21-00:11 

 3132-10-32األربعاء -عزيل سلمى - قاسم فازية - مهديد مسية عفوفو عبد السالم غري ادلسماة العقود
01:11-00:21 

- عزيل سلمى- فهيمة صحراوي - بن زاهية دمحم حيي سعيدي تفسري النصوص
 -ميليسا مزيرة-العميش عائشة

 3132-10-32األربعاء
03:21-00:11 

 3132-10-32اخلميس -يليسا مزيرةم لغات ربيحةإ قانون األسرة ادلقارن
9:11-00:21 

العالقات الدولية 
 اإلقتصادية

 3132-10-32اخلميس  فهيمة صحراوي-ميليسا مزيرة عفوفو عبد السالم
00:11-03:21 

 3132-10-32اخلميس  -ميليسا مزيرة عبدوين حسيبة اتريخ اجلزائر
02:11-00:21 

 
 

    
 



 
 - بن يوسف بن خدة – 1جامعة اجلزائر 

 كلية العلوم اإلسالمية
 الدورة التعويضية  للسداسي األول 

 م 2222/2223السنة اجلامعية 
 فقه األحوال الشخصية ادلقارنالتخصص: 

 مـــــــــاســــــــرت الثانيةالسنــــــة : 
 

 اتريخ االمتحان أمساء الطلبة  األستاذ ادلواد
النيابة الشرعية يف قضااي 

 األسرة
 3132-10-32اإلثنني بوديفة توفيق شهبوب حكيمة

01:11-00:21 
احلماية اجلزائية لألسرة 

 يف القانون اجلزائري
 3132-10-30الثالاثء  فرق مرمي ابلطيب فاطمة

03:21-00:11 

تفسري وحديث 
 موضوعي

 3132-10-32األربعاء مسعودان سامية دمحون عبد الرزاق
01:11-00:21 

 بن شريف امينة- بن سي علي زينب  - يبارحسان بوخ حيي سعيدي تفسري النصوص
 

 3132-10-32األربعاء
03:21-00:11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 -بن يوسف بن خدة  – 1جامعة الجزائر 

 كلية العلوم اإلسالمية

  األولللسداسي  الدورة التعويضية 

 م 2022/2023السنة الجامعية 

 شريعة الثانية السنــــــة : 

 14في القاعة:  يجرى امتحان كل المواد مالحظة هامة: 

 تاريخ االمتحان أسماء الطلبة  األستاذ  المواد

 أصول الفقه

 

وش حم

 محمد

-يخم أمينة/ بلعور فاطمة الزهراءمصاب خولة / بوخم

جابر واضح/ أحميدي أحمد عبد المجيب/ حمودة أسماء/ 

بعوش هاجر/ بورصاص بالل/ حمزة محمد أمين/ دردار 

ديب فلة صارة/ بوسعيدي حماد/ النجمة  /عائشة رجاء

 .يةمجاهدي آ /خوني خيرةسفيان/ 

 2023-01-23اإلثنين

10:00-11:30 

مناهج البحث في 

 الشريعة

حبريح 

 فتيحة

دردار عائشة رجاء/ سالم علي/ ديب فلة صارة/ النجمة 

-مجاهدي أية /خوني خيرة /سفيان/ رمضاني فيروز

 مكي خديجة

 2023-01-23اإلثنين

12:30-14:00 

 نظرية الحق

 

مساعيد عبد 

 الوهاب

ديب فلة صارة/ طالب أميمة / جوابي هاجر/ النجمة 

 مجاهدي أية /خوني خيرة طي شيماءسفيان/ غرنو
 2023-01-24الثالثاء

10:00-11:30 

يات وأحاديث آ

 األحكام

محمد بن 

 مكي

بن عياش  -ديب فلة صارة/ والي بلرقم / بعوش هاجر

 مجاهدي أية /خوني خيرة /وفاء
 2023-01-24الثالثاء 

12:30-14:00 

مدخل إلى حقوق 

 اإلنسان

 

يوسف/ سرحان عبد الكريم/  سالمي سعاد / بن عيسى أحمد رباج

ديب فلة صارة/ سعدودي خولة/ دردار عائشة رجاء/ 

قاسة صارة / هنداوي فطيمة / والي بلرقم / عزالدين 

 كروم ياسمين/ مجاهدي أية /خوني خيرة /سعيدة

 2023-01-25األربعاء

10:00-11:30 

السياسة 

 الشرعية

عباسي نور 

 الدين

مجاهدي  /خيرةخوني  /حمداني حفصةديب فلة صارة/ 

 أية
 2023-01-25األربعاء

12:30-14:00 

 فقه المعامالت

بلعور فاطمة /سالمي سعاد /عليش ديب فلة صارة/  معبوط أحمد

-قالل عائشة-حمودة أسماء-أسماء /قاسة صارة

بومزال  /هدي أيةامج /خوني خيرة /غرنوطي شيماء

 زاوي أحمد جابر/مريم

 2023-01-26الخميس

12:30-14:00 

 سالمير اإلالفك

السنوسي 

عبد 

 الرحمان

-01-26الخميس  سعيد مراد -دومة مارية -حمزاوي يوسف
2023 

12:30-14:00 

 

 

 

 

 

 -بن يوسف بن خدة  – 1جامعة الجزائر 

 كلية العلوم اإلسالمية

 الدورة التعويضية  للسداسي األول 

 م 2022/2023السنة الجامعية 

 الشريعة والقانون التخصص:

 : الثالثــــــــــة السنــــــة



 15: في القاعة يجرى امتحان كل المواد مالحظة هامة: 

 تاريخ االمتحان أسماء الطلبة  األستاذ المواد

بوراس  القانون التجاري

 عيسى

 /بولسان سهيلة -تولمايش مريم -برقي نوال

 بن سي على محمد
 2023-01-23اإلثنين

10:00-11:30 

كودري ف.  القانون اإلداري

 راءالزه

 2023-01-23اإلثنين بولسان سهيلة -برقي نوال

12:30-14:00 

قانون اإلجراءات 

 الجزائية
رباح ف. 

 الزهراء

 2023-01-24الثالثاء مشكل نورة -بولسان سهيلة -برقي نوال
10:00-11:30 

المواريث 

 والتبرعات
بن شيخ 

 يوسف

 /لهمك أشرف -بوقرص نبيلة -برقي نوال

 قادري سهام
 2023-01-24الثالثاء 

12:30-14:00 

التشريع الجنائي 

 المقارن
بالطيب 

 فاطمة

جيلي  -مزيز محمد رضا -برقي نوال

 /خنفر الحارث -بوفرية نور الهدى -إدريس

 إمكراز رقية /مواس لينا

 2023-01-25األربعاء

10:00-11:30 

بالطيب  قانون العمل

 فاطمة

 /طهراوي فاطمة الزهراء –برقي نوال 

 راز رقيةإمك
 2023-01-25األربعاء

12:30-14:00 

بريبر عبد  مقاصد الشريعة

 النور

إمكراز رقية /بن  -لهمك أشرف -برقي نوال

 سي على محمد
 2023-01-26الخميس

12:30-14:00 

الحوكمة 

 وأخالقيات المهنة
فريد 

 صحراوي

 2023-01-26الخميس  

12:30-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -خدة  بن يوسف بن – 1جامعة الجزائر 

 كلية العلوم اإلسالمية

 الدورة التعويضية  للسداسي األول 

 م 2022/2023السنة الجامعية 

 الفقه وأصولهالتخصص: 

 الثالثـــــــــــــــة السنــــــة :

 16في القاعة:  يجرى امتحان كل المواد مالحظة هامة: 
 

 نتاريخ االمتحا أسماء الطلبة  األستاذ المواد

 أصول الفقه

ون عق

 توفيق

-حمزة أمينة -بن بليل أكرم -مرماط فريال -حمداني حفصة

شريفي  -بلحاج محفوظ -بورابعة حنان-دباغي نور الهدى

لخضاري  /طوماش عبدالمالك -بوشالق أحالم–روان 

 يوسف

 2023-01-23اإلثنين
10:00-11:30 



فقه المعامالت 

 المعاصرة

السنوسي 

عبد 

 الرحمان

 2023-01-23اإلثنين بن بليل أكرم -احدبشري عبدالو -بلحاج محفوظ

12:30-14:00 

نظام القضاء 

 اإلسالمي

عباسي 

 نور الدين

 2023-01-24الثالثاء لخضاري يوسف -طوماش عبدالمالك -عزايج زينب
10:00-11:30 

المواريث 

 والتبرعات

دهينة 

 نصيرة

-01-24الثالثاء  بوشالق أحالم-سويسي صارة 

2023 

12:30-14:00 

 شريعةمقاصد ال

وهاب أ

 سعاد

 بورويس-مهني صالح الدين-سرير عبد هللا خليدة

بشري  -أوشان المية-بن شليغم فاطمة الزهراء-هند

طوماش  -سوماتي صبرينة-بورابعة حنان -عبدالواحد 

 لخضاري يوسف /أوعبد السالم عبد الباري-عبدالمالك

-01-25األربعاء

2023 

10:00-11:30 

 الفقه المقارن

مراد 

 بلعباس

-01-25األربعاء أوشان المية-دراوش العالية وداد-تفاتي نجاة
2023 

12:30-14:00 

التفسير والحديث 

 الموضوعي

سواق ف. 

 الزهراء

 /لخضاري يوسف /بلحاج محفوظ -طوماش عبدالمالك

 مباركي أيوب
-01-26الخميس

2023 

12:30-14:00 

الحوكمة 

 وأخالقيات المهنة

فريد 

 صحراوي

-01-26الخميس  وش دعاء/ دري بوشاللق أحالم
2023 

12:30-14:00 

 


