
Lموقع جدول توقيت السنة الثالثة فقه وأصوله                  M D2018/2019السنة اجلامعية : 03املدرج.

08:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

املوضوعي التفسري واحلديثاألحد

د. نبيل حفاف

الفقه املقارن مح

دة. العيدية محزة 

1ف. مية مفتاح الفقه املقارن د

2فبلوفةأاإلجنليزية

بلوفةأ. اإلجنليزية

.مية مفتاحالفقه املقارن تطد

لنظام القضائي اإلسالميااالثنني

رزاق د. مح 

محأصول الفقه

أد. يوسي

�ء محمقاصد الشريعةالثال

أد. خلضاري 

احلوكمة وأخالقيات املهنة

شعشوعةد. 

اللغة العربية (البالغة)

صدقو م.أ

محاملواريثاألربعاء

أد.حوالف عكاشة

محفقه املعامالت املعاصرة

�سني يرمس   أ. 

3مد 1فمقتيتأ.أصول الفقه 

�سني تطفقه املعامالت املعاصرة  أ.

12ق2ف يرمس 

تطفقه املعامالت املعاصرة 

�سني يرمس  3مد 1ف أ.

12ق2فالفقه تطأصول 

1فاملواريث تط أ ـ بلجياليلاخلميس

حفظ القرآن وترتيله د. خليفة 

2ف

1حفظ القرآن وترتيلهد. خليفة ف

2ف املواريث تط أ ـ بلجياليل



.2017/2018السنة اجلامعية : ل توقيت السنة الثالثة شريعة وقانون                 جدو 

08:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

التشريع اجلنائي املقارن محاألحد

د. عكاشة راجع

التشريع اجلنائي املقارن تط

1فد. عكاشة راجع

حفظ القرآن  وترتيله

2فد.خليفة العريب

حفظ القرآن  وترتيله

1فد.خليفة العريب

التشريع اجلنائي املقارن تط

2فراجعد. عكاشة

القانون التجارياالثنني

. حبار ةد

املواريث

د. حبيب رزّاق

1ف رزاق أ املواريث تط

القانون التجاري تط

2فدة. حبار

القانون التجاري تط

1ف . حبار ةد

2فاملواريث 

�ء اللغة العربية  (بالغة)الثال

أ.ةموصدق

مقاصد الشريعة

د. عشاب

احلوكمة وأخالقيات املهنة

شعشوعةد. 

القانون اإلداري األربعاء

عمرايند. 

أ سلطاينالقانون اإلداري 

زحاف.إجنليزية أ

زحاف .أإجنليزية

القانون اإلداري

محطرق التنفيذاخلميس

دة. حبار

قانون اإلجراءات اجلزائية

دة. حزابأ 



.2018/2019السنة اجلامعية : كتاب وسنةجدول توقيت السنة الثالثة  

08:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

البالغةاألحد

ابراهيم بن ابراهيمأ. 

محعلم خمتلف احلديث

. خليفة العريب رزيقد

احلوكمة وأخالقيات املهنة

شعشوعةدة. 

محعلم الرواية والرواةاالثنني

د. ماضي

ماضيأ علم الرواية والرواة تط

فياليل غامل اإلجنليزية 

اإلجنليزية

علم الرواية والرواة 

�ء التفسري املوضوعيالثال

دة. رابح أمينة

محعلم اجلرح والتعديل

.خليفة العريب رزيقد

علم اجلرح والتعديل 

1فتط.خليفة العريب رزيقد

2ف التفسري املوضوعي تطدة. رابح أمينة

تطالتفسري املوضوعي دة. رابح أمينة

علم اجلرح والتعديل 

تط.خليفة العريب رزيقد

محمناهج احملدثنياألربعاء

. مربوكد

1فتطمربوكد. مناهج احملدثني. 

�صر حفظ القرآن 2تط فأ. بن 

� �صر  حفظ القرآ . بن 

تطمربوكد. مناهج احملدثني 

�ت األحكام د بلخري اخلميس الدراسات االستشراقية يف آ

القرآن والسنة د. عّواد



�ن     جدول توقيت السنة الثالثة  .2018/2019السنة اجلامعية : عقيدة ومقارنة األد

08:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

املهنة مح  احلوكمة وأخالقياتصرمومد. رابحتطاليهودية صرموم. رابحاليهودية مح داألحد

شعشوعة

الفرق اإلسالمية محم أد. يوسي اهلواريعلم الكالاالثنني

د جبار

اللغة العربيةأ. بن طاطاإجنليزية

ابراهيم بن ابراهيمأ.

�ء محالعقيدة اإلسالميةالثال

حوالف عكاشةأد. 

تطالعقيدة اإلسالمية 

أ ـ كحلول

الفلسفة اليو�نية

قسول

�ن  األربعاء املصادر اإلسالمية يف دراسة األد

د مححامي

�ن   املصادر اإلسالمية يف دراسة األد

أ. مححامي 

د. معطيحفظ القرآن 

املسيحية تط  د بلخري  املسيحية مح د بلخرياخلميس 



.2018/2019السنة اجلامعية : الشريعة             شعبةجدول توقيت السنة الثانية 

التوقيت 

�م األ

08:30-10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

ج البحث يف الشريعة مناهاألحد

د. راجعوالقانون 

السياسة الشرعية

بورداشأ.

1مدد معطي العيدلغة عربية ( حنو وصرف )

�ت وأحاديث األحكام االثنني آ

د.حفاف

فقه املعامالت 

د.ة.بن عمار

1مد 1ففقه املعامالت تطدة. بن عمار

�ت وأحاديث األحكام تط 2مد 2فد بلبشري آ

2مد 2ففقه املعامالت تطدة. بن عمار 

�ت وأحاديث األحكام تط آ

1مد1فبلبشري د.

�ء مدخل إىل حقوق اإلنسانالثال

�ين أ عد

محأصول الفقه

د. عشاب

1مد 3فحفظ القرآن وترتيله تطد.عماري

2مد 4ف.أ. بن طاطالغة أجنبية

�نيفنظرية احلق تط 4مد1عد

2ق 2غريش فأصول الفقه تط    د

2مد4فحفظ القرآن وترتيله تطد.عماري

1مد 3ف.أ. بن طاطالغة أجنبية 

�يننظرية احلق تط 2ق 2فعد

4مد 1غريش فأصول الفقه تط  د

محنظرية احلقاألربعاء

. مجعي ةد

اخلالفة األموية والعباسية

أ. مساحي 

1مد3فد. مجعينظرية احلق تط

2مد 4فبورداشدأصول الفقه تط

2مد 4فد. مجعينظرية احلق تط

1مد3فبورداشأصول الفقه تط  د

القرآن وترتيله تطحفظ اخلميس

13ق1فد.  عماري

3مد2فبلوفةلغة أجنبية أ. 

فقه املعامالت تط

1مد 3ف دة. بن عمار 

�ت وأحاديث األحكام تط. آ

2مد 4ف د بلبشري 

حفظ القرآن وترتيله تط

3مد 2فد. عماري

13ق1ف بلوفةلغة أجنبية أ.

فقه املعامالت تط

2مد 4فدة. بن عمار

�ت وأحاديث  األحكام تطآ

1مد 3فد. بلبشري 



.2018/2019السنة اجلامعية : جدول توقيت السنة الثانية شعبة أصول الدين            

التوقيت 

�م األ

08:30-10:0010:15_11:4511.45-

13.15

13:15_14:4515:00_16:30

الفكر اإلسالمي احلديث واملعاصر األحد

.قسولمح د

العقيدة اإلسالمية مح

د مهال احلاج 

1فمهال.دتطالعقيدة اإلسالمية 

2فد عماريتطوترتيلهحفظ القرآن

3د رابح فتفسري حتليلي تط

4اجنليزية أ. بلوفة ف

2فمهالد.تطالعقيدة اإلسالمية 

1فد عماريتطوترتيلهحفظ القرآن

3تفسري حتليلي تط رابح ف

4اجنليزية أ. بلوفة ف

مححديث حتليلياالثنني

د. سليماين

1فمهال.دتطأصول الفقه د.مهالحمأصول الفقه (دالالت األلفاظ)

2فكحلولد.تطحديث حتليلي

2فمهال.دتطأصول الفقه 

1فد كحلولتطحديث حتليلي

�ء ( حنو وصرف ) الثال

العيدد. معطي 

3د.مهال فأصول الفقه تطفقه األسرة د مية مفتاح/

4د.كحلول فحديث حتليلي تط

1د رابح فتفسري حتليلي تط

2اجنليزية أ. بلوفة ف

4د.مهال فأصول الفقه تط

3د كحلول فحديث حتليلي تط

2د رابح فتفسري حتليلي تط

1اجنليزية أ. بلوفة ف

تفسري حتليلي األربعاء

د.حفاف

املنطق ومناهج البحث يف أصول الدين 

أد.مححامي

3د رابح فتفسري حتليلي تط

4اجنليزية أ. بلوفة ف

4ف د رابحتطتفسري حتليلي

3اجنليزيةأ.بلوفةف

العقيدة اإلسالمية تط5

3فد. مهال

تطحفظ القرآن وترتيله

4د عماري ف

د.مهال ت العقيدة اإلسالمية 

1فد عماريتطوترتيلهحفظ القرآن 

مناهج الدعوة أ. شعشوعة



.2018/2019لثاالسداسي  الثالفقه املالكي وأصولهماسرت  األوىلقسم العلوم االسالمية          جدول توقيت السنة 

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

3:  حفظ القران وترتيله 1املادة األحد

أ ديداين

.نظام القضاء والتوثيق عند :2املادة 

دطالباملالكية 

.نظام القضاء والتوثيق عند :2املادة 

دطالباملالكية

3: الفقه املالكي 2املادة االثنني

د طييب

3: الفقه املالكي 2املادة 

د طييب

:  دراسات تطبيقية يف النوازل1املادة 

د بتبغور

�ء : مقاصد الشريعة اإلسالمية 3املادة الثال

د زقور

: مقاصد الشريعة اإلسالمية 3املادة 

د زقور

�ريخ املذهب املالكي يف :3املادة 

د بلبشرياجلزائر

فقه النوازل عند املالكية 4املادة األربعاء

د بسام

فقه النوازل عند املالكية 4املادة 

دبسام

النظائر والفروق:1املادة 

د داودي

اإلجنليزية

زكر�ءأ.

ختريج الفروع على األصول5املادة اخلميس

دبوقنادل

ختريج الفروع على األصول5املادة 

د بوقنادل

: مناهج التدريس2املادة 



.2018/2019لثالثاالسداسي :الفقه املقارن وأصوله   قسم العلوم االسالمية        جدول توقيت السنة : أوىل ماسرت 

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

3: حفظ القرآن وترتيله 1املادة األحد

أ حبايل

: منهج حتقيق الرتاث  1املادة 

دالكريف

: منهج حتقيق الرتاث  1املادة 

د الكريف

مناهج التدريس:1املادة 

: دراسات فقهية معاصرة2املادة االثنني

د بورداش

: دراسات فقهية معاصرة2املادة 

دبورداش

االجتهاد وأصول الفتوى.:2املادة 

د سرار

: البالغة العربية2املادة 

�ء :أصول املذهب املالكي3املادة الثال

د بوقنادل

:أصول املذهب املالكي3املادة 

دبوقنادل

�ريخ املذاهب 3املادة  الفقهية: 

د حسوين

: االجنليزية1املادة 

: النوازل الفقهية4املادة األربعاء

د صايف

: النوازل الفقهية4املادة 

دصايف

3: أصول الفقه املقارن5املادة اخلميس

دمححامي

3: أصول الفقه املقارن5املادة 

د حسوين



.2018/2019لثالثالسداسي : ااحلديث وعلومه  االسالمية          جدول توقيت السنة : أوىل ماسرت قسم العلوم

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

التفسري املوضوعي للقرآن :1املادة 3: حفظ القرآن الكرمي وترتيله 1املادة األحد

د بوخلراصالكرمي.

: مناهج التدريس2املادة 

:مشكل احلديث 2املادة االثنني

د خليفة

:مشكل احلديث 2املادة 

دخليفة

.دراسات يف فقه السرية النبوية:2املادة 

دطالب

�ء :السنة يف الدراسات االستشراقية  3املادة الثال

د ماضيواحلداثية 

:السنة يف الدراسات 3املادة 

د ماضياالستشراقية  واحلداثية 

: ضوابط فهم السنة النبوية3املادة 

دبوربيق

1اللغة األجنبية 

اإلعجاز يف السنة النبوية4املادة األربعاء

دبوربيق

اإلعجاز يف السنة النبوية4املادة 

د بوربيق

: منهجية حتقيق الرتاث1املادة 

درزاق

: منهجية حتقيق الرتاث1املادة

درزاق

منهج النقد احلديثي5املادة اخلميس

د سليماين

منهج النقد احلديثي5املادة 

د سليماين



�ن     السداسي : ال .2018/2019ثالث                      قسم العلوم االسالمية          جدول توقيت السنة : أوىل ماسرت مقارنة أد

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

مناهج التدريس:1املادة 3: حفظ القرآن وترتيله 1املادة األحد

�ن2املادة االثنني :التصوف يف األد

د حفاف

�ن2املادة  :التصوف يف األد

د حفاف

املذاهبالتقريب بني : مناهج 2املادة 

د بلخري

�ء �ت اهلند3املادة الثال � �ت اهلند3املادة :د � .املناهج األنرتوبولوجية يف :2املادة :د

�ن د صايفدراسة األد

الطوائف واملذاهب الدينية 4املادة األربعاء

د بوخلراصاملعاصرة

الطوائف واملذاهب 4املادة 

د بوخلراصالدينية املعاصرة

احلركات اإلصالحية يف :3املادة 

�ن د جباراألد

اللغة األجنبية 

النقد الغريب للمصادر املسيحية 5املادة اخلميس

واليهودية

النقد الغريب 5املادة 

للمصادر املسيحية واليهودية

: منهجية حتقيق الرتاث1املادة 

د طالب

: منهجية حتقيق الرتاث1املادة 

د طالب



.2018/2019ثالثالالسداسيشريعة وقانونجدول توقيت السنة : أوىل ماسرت اإلسالميةقسم العلوم 

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

: حفظ القرآن 1املادة األحد

3وترتيله 

: حتليل النصوص 1املادة 

د مجعيالقانونية

حتليل النصوص :1املادة 

د مجعيالقانونية

اللغة األجنبية 

: الوظيفة العامة2املادة االثنني

أ سلطاين

: الوظيفة العامة2املادة 

أ سلطاين

العقود غري املسماة.:2املادة 

د العشيب

�ء : االجتهاد 3املادة الثال

د املقاصدي والقضائي

خلضاري

: االجتهاد املقاصدي 3املادة 

د خلضاريوالقضائي

: تفسري النصوص3املادة 

د مجعي

القانون الدويل 4املادة األربعاء

د حزاباإلنساين

القانون الدويل اإلنساين4املادة 

د حزاب

علم النفس األسري:1املادة 

قانون  األسرة 5املادة اخلميس

د راجعاملقارن

قانون  األسرة املقارن5املادة 

د راجع

مناهج التدريس 2املادة 



2018/2019الثالثالسداسيشخصية     القسم العلوم االسالمية          جدول توقيت ماسرت فقه األحوال 

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

: حفظ القرآن وترتيله 1املادة األحد

3

: مناهج البحث يف الشريعة 1املادة

د جبار2والقانون

: مناهج البحث يف 1املادة 

دجبار2الشريعة والقانون

علم النفس األسري:1املادة 

: النيابة الشرعية يف 2املادة االثنني

� األسرة د قضا

� 2املادة  : النيابة الشرعية يف قضا

األسرة

االجتهاد القضائي يف 2املادة 

الشخصيةاألحوال 

: مناهج التدريس 2املادة 

�ء : احلر�ت العامة 3املادة الثال

د حزاب2وحقوق اإلنسان

: احلر�ت العامة وحقوق 3املادة 

د حزاب2اإلنسان

:3املادة  تفسري النصوص.:

دمجعي

تفسري وحديث 4املادة األربعاء

د بوخلراصموضوعي

تفسري وحديث موضوعي4املادة 

د بوخلراص

اللغة األجنبية 

: احلماية اجلزائية 5املادة اخلميس

لألسرة يف القانون اجلزائري

: احلماية اجلزائية لألسرة يف 5املادة 

القانون اجلزائري



.2018/2019السداسي : األول        ديث وعلومه احلسم العلوم االسالمية        جدول توقيت السنة : أوىل ماسرت ق

توقيت 

�م       األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

حفظ القرآن وترتيلهاألحد

�صر  أ بن 

)1(أصول الفقه (الدالالت)

أد. اهلواري يوسي

منهجية البحث يف ختريج احلديث 

مح  الشريف

د.محزة عواد

منهجية البحث يف ختريج احلديث 

تطالشريف

د.محزة عواد

تط1اللغة األجنبية االثنني

د اومحيش

محاملدارس احلديثية

د خليفة

دراسات بيانية وبالغية يف 

أ )1(احلديث النبوي الشريف.

شلبيب

�ء 1دراسات معمقة يف الشروح احلديثيةالثال

د. عبد اخلالق ماضيحم

دراسات معمقة يف الشروح 

د. ماضيتط1احلديثية

دراسات معمقة يف مصطلح 

تط كحلول  1احلديث وعلومه

دراسات معمقة يف علم اجلرح األربعاء

أ.كحلولوالتعديل

دراسات معمقة يف علم اجلرح 

أ.كحلولوالتعديل

مح1أحاديث األحكام 

04ق د بلبشري

تط1أحاديث األحكام 

04قد بلبشري

مناهج احملدثني يف التصنيفاخلميس

أ.حممد مربوك

دراسات معمقة يف مصطلح 

مربوك.أمح 1احلديث وعلومه



2018/2019السداسي : األول    وأصولهقارناملفقه الأوىل ماسرت المية          جدول توقيت السنةقسم العلوم االس

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

1حفظ القرآن وترتيله األحد

د عواد محزة

مح(معامالت)فقه مقارن 

د داودي

املصطلحات الفقهية 

مح د حسوينواألصولية

مح1دراسات مقاصدية االثنني

د خلضاري 

اإلجنليزية

دة. ومحيش

تط د (معامالت)فقه مقارن 

�سني يرمس 

�ء مح1أصول الفقه املقارن الثال

د مححامي

محالفروق الفقهية

د داودي

تط1أصول الفقه املقارن 

د حسوين

مح 1علم التخريج األصويل والفرعياألربعاء

د طييب

علم التخريج األصويل 

طييبتط د 1والفرعي

مح 1نظر�ت فقهية 

د عماري 

تط1نظر�ت فقهية 

د عماري

�ت األحكاماخلميس آ

د مية مفتاح 

1دراسات مقاصدية 

خلضاريد 

اللغة العربية "النحو 

أ بن براهيموالصرف"



�ن .2018/2019السداسي : األول   قسم العلوم االسالمية          جدول توقيت السنة : أوىل ماسرت مقارنة أد

التوقيت 

�م األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

أصول االستدالل يف العقيدة األحد

د جبارمحاإلسالمية

أصول االستدالل يف العقيدة 

د جبار  تطاإلسالمية

تط د بلخري املسيحيةالفرق مح د بلخري املسيحيةالفرق 

�ن يف القرآن والسنةاالثنني األد

د راجع

مح الفرق اليهودية

د صرموم 

طتالفرق اليهودية

د صرموم 

أ بن طاطااللغة األجنبية تط

�ء �نالثال محمناهج البحث يف األد

د غريش

مح)1حاضر العامل اإلسالمي(

د غريش الصادق

�ن تطمناهج البحث يف األد

كحلول

قسولأ مح فلسفة الدين

1حفظ القرآن وترتيله األربعاء

د حوالف

فقه التدين والفكر الرتبوي 

مح  شوالني اإلسالمي

�ت يف مشال إفريقيااخلميس � محالد

د التهامي

�ت يف مشال إفريقيا � تطالد

د التهامي



.2018/2019السداسي : األول   شخصية     الحوال فقه األقسم العلوم االسالمية          جدول توقيت السنة : أوىل ماسرت 

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

محالتخريج الفقهي واألصويلاألحد

د العشيب 

تطالتخريج الفقهي واألصويل 

د العشيب 

�ت األحكام �ألحوال تفسري آ املتعلقة 

مح دة العيديةالشخصية

تط 1مقاصد الشريعة يف أحكام األسرة

د العيدية

قواعد اإلسناد يف األحوال الشخصيةاالثنني

د.أمحد عمراين

محقانون األسرة

دة حزاب

�لقانون 1فقه األسرة املقارن 

د.عكاشة راجع

�لقانون تط1فقه األسرة املقارن 

د.عكاشة 

�ء محمحاية األمومة والطفولةالثال

أد. ليلى مجعي 

تطمحاية األمومة والطفولة

أد. ليلى مجعي

اللغة األجنبية تط

د اومحيش

1مقاصد الشريعة يف أحكام األسرةاألربعاء

مح دبتبغور

وترتيلهحفظ القرآن

د حوالف

علم االجتماع األسري مح

أ مشري عز الدين

فقه النوازل املعاصرة يف األحوال اخلميس

صايفد.مح 1الشخصية

فقه النوازل املعاصرة يف األحوال 

تط د. صايف1الشخصية



.2018/2019السداسي : األول     وأصولهالكي املفقه الوىل ماسرت األقسم العلوم االسالمية          جدول توقيت السنة 

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

مح1الفقه املالكي األحد

د طييب

محعلم التخريج ودراسة األسانيد

د محزة عواد

تط1الفقه املالكي 

د طييب 

�ريخ املذهب املالكي يف الغرب 

أبلبشريمح اإلسالمي

عند أحكام املواريث والتربعات اإلثنني

د جباراملالكية

تط1حفظ القران وترتيله 

د. عماري 

مح1أصول الفقه املالكي  

د سرار

تط1أصول الفقه املالكي  

دسرار

�ء 1القواعد الفقهية  عند املالكية الثال

مح د. بتبغور

تط 1القواعد الفقهية  عند املالكية 

د بسام

مح منهج البحث يف الفقه اإلسالمي

د بسام

منهج البحث يف الفقه اإلسالمي

تط د بسام

محالتخريج الفقهي عند املالكيةاألربعاء

د أحسن زقور

تطالتخريج الفقهي عند املالكية

د أحسن زقور

ح �ريخ املذهب املالكي ومصادرمه

د شوالني

اللغة األجنبية

ومحيشأ.



.2018/2019السداسي : األول   قسم العلوم االسالمية          جدول توقيت السنة : أوىل ماسرت شريعة وقانون     

التوقيت 

�م  األ

8:30_10:0010:15_11:4513:15_14:4515:00_16:30

-والتقليداالجتهاد –أصول الفقه األحد

د داودي

وك ومؤسسات مالية محبن

مهدي ميلودأ. 

تط1حفظ القرآن وترتيله االثنني

د عماري

مناهج البحث يف الشريعة والقانون مح 

د راجع 

محاملدارس الفقهية والقانونية

د جبار

تطاملدارس الفقهية والقانونية

د جبار

�ء تط1مقاصد الشريعة مح د بوقنادل1مقاصد الشريعة الثال

د العشيب

مح1نظر�ت فقهية وقانونية 

د العشيب

تط1نظر�ت فقهية وقانونية 

د العشيب

االجنليزية تطاألربعاء

د اومحيش

احلر�ت العامة مح

دة مجعي

-االجتهاد والتقليد–أصول الفقه 

أ العبدوين حممد احلبيبتط

علم االجتماع األسري مح

مشري عز الدينأ 

النظم السياسية املقارنة محاخلميس

أ.تلمساين

النظم السياسية املقارنة تط

أ. تلمساين


