
إسالميت علوم مشخزك جذع األولى السنت الشمن اسخعمال

األول السداسي

2019/2018 الجامعيت السنت
المسائيت الفخزة حوقيجالصباحيت الفخزة حوقيج

يام
األ

14:45-13:1516:30-15:00 10:00-08:3011:30-10:00

األساتذج/الوقاييسقاعتفوجاألساتذج/الوقاييسقاعتفوج يام
األ

14:45-13:1516:30-15:00

األساحذة/القاعاث/المقاييس

العباداث فقه

1مدرج/1المج

سقور.د

عقيـــــــــــذج 

2هذرج/2الوح

غزيص.د

 
حذ

األ

 

حفظ1ق19فإوجليزيت1ق19ف

إوجليزيت2ق20فحفظ2ق20ف

بلجياللي/فقه العباداث3ق3فإوجليزيت3infoف

إوجليزيت4infoفبلجياللي/فقه العباداث3ق4ف

به عبد المومه/ إوجليزيت4ق5ف4ق5ف

كرموس/ حفظ القرآن5ق6فبه عبد المومه/ إوجليزيت5ق6ف

قاللش/ حفظ القرآن6ق7فبه محمد/ إوجليزيت6ق7ف

به محمد/ إوجليزيت7ق8فقاللش/ حفظ القرآن7ق8ف

به عبد المومه/  إوجليزيت8ق9فسباعي/حفظ القرآن8ق9ف

سباعي/حفظ القرآن9ق10فبه عبد المومه/  إوجليزيت9ق10ف

كرموس/ حفظ القرآن10ق11فمقداد/ إعالم آلي10ق11ف

مقداد/ إعالم آلي11ق12فكرموس/ حفظ القرآن11ق12ف

شهر الديه/ إعالم آلي1infoفحسووي/ فقه العباداث12ق13ف

حسووي/ فقه العباداث12ق2فشهر الديه/ إعالم آلي14infoف

شهر الديه/ إعالم آلي1infoفحسووي/ فقه العباداث13ق15ف

حسووي/ فقه العباداث13ق2فشهر الديه/ إعالم آلي16infoف

عقيــــــــذج 

2هذرج/2الوح

غزيص.د

العباداث فقه

1مدرج/1المج

سقور.د

فقه العثاداخ

1هذرج/1الوح

سقىر.د

هٌهجيح الثحث 

2هذرج/2الوح

طالة.د

العباداث فقه

1مدرج/1المج

سقور.د

عقيـــــــــــذج 

2هذرج/2الوح

غزيص.د

 
حذ

األ

 

ين
إلثن
ا

سباعي/حفظ القرآن1ق1فشهر الديه/ إعالم آلي1ق1ف

شهر الديه/ إعالم آلي2ق2فسباعي/حفظ القرآن2ق2ف

بلهزيل/  إعالم آلي3ق3فسباعي/حفظ القرآن3ق3ف

سباعي/حفظ القرآن4قإوجليزيت4ق4ف

حىاوي/ مىهجيت5ق5فرابح/فقه ,أ5ق5ف

رابح/فقه ,أ6ق6فحىاوي/ مىهجيت6ق6ف

موالي/ مىهجيت7ق7فباي/فقه ,أ7ق7ف

باي/فقه ,أ8ق8فموالي/ مىهجيت8ق8ف

به عبد المومه بهيت/ مىهجيت9ق4فباي/فقه ,أ9ق9ف

باي/فقه ,أ10ق5فبه عبد المومه بهيت/ مىهجيت10ق10ف

مقداد/ إعالم آلي11infoفبلجياللي/فقه العباداث11ق11ف

بلجياللي/فقه العباداث6ق12فمقداد/ إعالم آلي12infoف

شهر الديه/ إعالم آلي1infoفحسووي/ فقه العباداث12ق17ف

فقه العثاداخ

1هذرج/1الوح

سقىر.د

هٌهجيح الثحث 

2هذرج/2الوح

طالة.د

هٌهجيح الثحث 

1هذرج/1الوح

طالة.د

فقه العثاداخ

2هذرج/2الوح

سقىر.د

ين
إلثن
ا



حسووي/ فقه العباداث12ق2فشهر الديه/ إعالم آلي18infoف

شهر الديه/ إعالم آلي1infoفحسووي/ فقه العباداث13ق19ف

حسووي/ فقه العباداث13ق2فشهر الديه/ إعالم آلي20infoف

هٌهجيح الثحث 

1هذرج/1الوح

طالة.د

فقه العثاداخ

2هذرج/2الوح

سقىر.د

ين
إلثن
ا

اء
الث

الث

السيزج الٌثىيح 

1هذرج/1الوح

تىركثح.د

علىم القزآى  

2هذرج/2الوح

تي ًعويح غ.د

مقداد/ إعالم آلي7Infoفحسووي/ فقه العباداث1ق7ف

حسووي/ فقه العباداث1ق8فمقداد/ إعالم آلي8Infoف

قمرة/ حفظ القرآن2ق9ففقه2ق9ف

فقه3ق10فقمرة/ حفظ القرآن3ق10ف

حىاوي/ مىهجيت4ق11فشعالت/فقه ,أ11Infoف

شعالت/فقه ,أ12Infoفحىاوي/ مىهجيت4ق12ف

كرموس/ حفظ القرآن5ق11فإعالم آلي5ق13ف

إعالم آلي6ق12فكرموس/ حفظ القرآن6ق14ف

مبرك/ إوجليزيت7ق15فقمرة/ حفظ القرآن7ق15ف

قمرة/ حفظ القرآن8ق16فمبرك/ إوجليزيت8ق16ف

فقه,ا9قحفظ9ق17ف

حفظ10قفقه,ا10ق18ف

إعالم آلي5Infoفكرموس/ حفظ القرآن11ق5ف

فقه11ق6فإعالم آلي6Infoف

شعالت/فقه ,أ12ق1فبه عبد المومه بهيت/ مىهجيت12ق1ف

به عبد المومه بهيت/ مىهجيت13ق2فشعالت/فقه ,أ13ق2ف

السيزج الٌثىيح 

2هذرج/2الوح

تىركثح.د

اء
تع
ألر

ا

أصىل الفقه 

1هذرج/1الوح

عشاب.د

إعالم واتصال ,م

2هذرج/2الوح

تي عثى,أ

اء
الث

الث

السيزج الٌثىيح 

1هذرج/1الوح

تىركثح.د

علىم القزآى  

2هذرج/2الوح

تي ًعويح غ.د

علىم القزآى  

2هذرج/1الوح

تي ًعويح غ.د

باي/فقه ,أ1ق3فسعد/ مىهجيت1ق3ف

سعد/ مىهجيت2ق4فباي/فقه ,أ2ق4ف

شعالت/فقه ,أ3ق13فمىهجيت3ق13ف

مىهجيت4ق14فشعالت/فقه ,أ4ق14ف

مىهجيت5ق15فقاللش/فقه ,أ5ق15ف

قاللش/فقه ,أ7ق16فمىهجيت7ق16ف

به محمد/ إوجليزيت1infoفحسووي/ فقه العباداث6ق1ف

حسووي/ فقه العباداث6ق2فبه محمد/ إوجليزيت2infoف

إوجليزيت8ق8قمىهجيت8ق17ف

مىهجيت11ق11قإوجليزيت11ق18ف

أفقه9ق9قمىهجيت9ق19ف

مىهجيت10ق10قأفقه10ق20ف

ميت/ فقه العباداث12ق9فميلودي+بلهزيل/  إعالم آلي9infoف

ميلودي+بلهزيل/  إعالم آلي10infoفميت/ فقه العباداث12ق10ف

حفظ13ق13قإوجليزيت13ق11ف

اء
تع
ألر

ا

أصىل الفقه 

1هذرج/1الوح

عشاب.د

إعالم واتصال ,م

2هذرج/2الوح

تي عثى,أ

إعالم واتصال ,م

1هذرج/1الوح

كزوش,أ

أصىل الفقه 

2هذرج/2الوح

عشاب.د



إوجليزيت14ق14قحفظ14ق12ف

 

س
وي
لخ

ا

اللغح العزتيح 

1هذرج/1الوح

أوسالن.د

عقيـــــــــــــذج 

2هذرج/2لوح

غزيص.د

اء
تع
ألر

ا

إعالم واتصال ,م

1هذرج/1الوح

كزوش,أ

أصىل الفقه 

2هذرج/2الوح

عشاب.د

 

س
وي
لخ

ا

اللغح العزتيح 

1هذرج/1الوح

أوسالن.د

عقيـــــــــــــذج 

2هذرج/2لوح

غزيص.د

عقيــــــــــذج 

2هذرج/2الوح

غزيص.د

اللغح العزتيح 

1هذرج/1الوح

أوسالن.د



إعالم آليحفظ القرآن



فقهإعالم آلي

بلجياللي/فقه العباداثإوجليزيت

إوجليزيتفقه العباداث

مىهجيتباي/فقه ,أ

باي/فقه ,أمىهجيت


