االثنين  14 :يناير 2019

مسلك االجازة في الشريعة والقانون
استعمال الزمن الفصل الرابع
الدورة الربيعية  -السنة الجامعية 2019/2018
رقم التسجيل من  2499الى16799

الفوج االول
التوقيت
االيام

االثنين

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

التفسير
د .محمد بن الطالب
القاعة 03

فقه التبرعات
د .الحسن مكراز
القاعة 03
األهلية والنيابة الشرعية
د.محمد المدني السافري
القاعة 03

الثالثاء

التشريع الجنائي
ذ.موالي عبد الرحمن قاسمي
القاعة 03

االربعاء

الخميس

الحديث  :كتاب الزكاة
د.المدني الهرموش
القاعة 03

قواعد االستنباط
د .محمد بوت
القاعة 03

الجمعة

رقم التسجيل من  16800الى 18299

الفوج الثاني
التوقيت
االيام

االثنين

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

فقه التبرعات
د .الحسن مكراز
القاعة 15

التفسير
د .محمد بن الطالب
القاعة 15
األهلية والنيابة الشرعية
التشريع الجنائي
ذ.موالي عبد الرحمن قاسمي د.محمد المدني السافري
القاعة 15
القاعة 15

الثالثاء

االربعاء

الخميس

الجمعة

قواعد االستنباط
د .محمد بوت
القاعة 15

الحديث  :كتاب الزكاة
د.المدني الهرموش
القاعة 15

رقم التسجيل من  18300الى 18999

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

االثنين

الثالثاء
الحديث  :كتاب الزكاة
االربعاء

د .الحسن اشفري

القاعة 15

فقه التبرعات
د .الحسن مكراز
القاعة 15
التفسير
د .محمد بن الطالب
القاعة 15

الخميس

الجمعة

الفوج الرابع

قواعد االستنباط
د .الحاج الحفظاوي

التشريع الجنائي
د .المختار حيمود

القاعة 15

القاعة 15

األهلية والنيابة الشرعية
د.محمد المدني السافري
القاعة 15

رقم التسجيل من  19000الى 19942
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

االربعاء

فقه التبرعات
د .الحسن مكراز
القاعة 03

الحديث  :كتاب الزكاة
د .الحسن اشفري

القاعة 03
األهلية والنيابة الشرعية

الخميس

د.محمد المدني السافري

القاعة 03
الجمعة

التشريع الجنائي
د .المختار حيمود
القاعة 03

قواعد االستنباط
د .الحاج الحفظاوي
القاعة 03

التفسير
د .محمد بن الطالب
القاعة 03

