االثنين  14 :يناير 2019

مسلك االجازة في الشريعة والقانون
استعمال الزمن الفصل الثاني
الدورة الربيعية  -السنة الجامعية 2019/2018
رقم التسجيل من  2499الى 19199

الفوج االول
التوقيت
االيام

س  8و  30د  -س 10و  30د س  10و  30د  -س 12و  30د س  12و  30د  -س 14و  30د س  14و  30د  -س 16و  30د

االثنين

الثالثاء

علوم الحديث
د .عبد الكريم الخلفي
المدرج

أصول الفقه :األدلة الشرعية
د.يوسف فاوزي
المدرج
نظرية االلتزام في القانون علوم القرآن ونصوص قرآنية

ذ .مستور عبد القادر
المدرج

االربعاء

د .محمد أبو يحيا
المدرج

الخميس

الجمعة

الفوج الثاني

فقه السيرة النبوية
د .محمد بوت

د .عبد العالي المتقي

المدرج

المدرج

نظرية االلتزام في الفقه االسالمي

رقم التسجيل من  19200الى 20249
التوقيت

االيام

س  8و  30د  -س 10و  30د س  10و  30د  -س 12و  30د س  12و  30د  -س 14و  30د س  14و  30د  -س 16و  30د

االثنين

الثالثاء

أصول الفقه :األدلة الشرعية
د.يوسف فاوزي
القاعة 10

علوم الحديث
د .عبد الكريم الخلفي
القاعة 10
علوم القرآن ونصوص قرآنية نظرية االلتزام في القانون
ذ .مستور عبد القادر
د .محمد أبو يحيا
القاعة 10
القاعة 10

االربعاء

الخميس

الجمعة

نظرية االلتزام في الفقه االسالمي

فقه السيرة النبوية
د .محمد بوت

القاعة 10

القاعة 10

د .عبد العالي المتقي

رقم التسجيل من  20250الى 20749

الفوج الثالث
التوقيت
االيام

س  8و  30د  -س 10و  30د س  10و  30د  -س 12و  30د س  12و  30د  -س 14و  30د س  14و  30د  -س 16و  30د

أصول الفقه :األدلة الشرعية نظرية االلتزام في القانون
د .رشيد قيوح
د .عبد العزيز ايت المكي
القاعة 10
القاعة 10

االثنين

الثالثاء
علوم القرآن ونصوص قرآنية

االربعاء

فقه السيرة النبوية

د .م محمد ادريسي طاهري
القاعة 10
نظرية االلتزام في الفقه االسالمي
علوم الحديث
د .حسن القصاب
د .هاجر جميل
القاعة 10
القاعة 10
دة .مريم العبادي

القاعة 10

الخميس

الجمعة

رقم التسجيل من  20750الى21900

الفوج الرابع
التوقيت
االيام

س  8و  30د  -س 10و  30د س  10و  30د  -س 12و  30د س  12و  30د  -س 14و  30د س  14و  30د  -س 16و  30د

نظرية االلتزام في القانون أصول الفقه :األدلة الشرعية
د .عبد العزيز ايت المكي
د .رشيد قيوح
المدرج
المدرج

االثنين

الثالثاء
فقه السيرة النبوية
االربعاء

الخميس

الجمعة

علوم القرآن ونصوص قرآنية

د .م محمد ادريسي طاهري
دة .مريم العبادي
المدرج
المدرج
علوم الحديث
نظرية االلتزام في الفقه االسالمي
د .هاجر جميل
د .حسن القصاب
المدرج
المدرج

