
18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8
المادة

األستاذ(ة)
القاعة
المادة

األستاذ(ة)
مدرج 2 مدرج 2 القاعة

المادة
األستاذ(ة)

مدرج 1 مدرج 1 القاعة
المادة

األستاذ(ة)
مدرج 1 مدرج 1 القاعة

المادة
األستاذ(ة)

القاعة
المادة

األستاذ(ة)
القاعة

   

علوم القرآن 2
الرحيوي

  النحو والصرف 
 الباسيطي   

  الفكر  اإلسالمي    
شاكر

     علوم الحديث 2    
الخميس

السبت

األربعاء

الموسم الجامعي 2023/2022

مسلك الدراسات اإلسالمية

الفصل  الثاني مكتب البرمجة

اإلثنين

الثالثاء

      فقه العبادات                                 مدخل لدراسة العلوم اإلنسانية                                         
الغماري                                             

الجمعة

ابو علي



18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8
المادة

األستاذ(ة)
القاعة
المادة

األستاذ(ة)
مدرج 1 مدرج 1 القاعة

المادة
األستاذ(ة)

مدرج 1 مدرج 1 القاعة
المادة

األستاذ(ة)
مدرج 1 مدرج 1 القاعة

المادة
األستاذ(ة)

القاعة
المادة

األستاذ(ة)
القاعة

الفصل  الرابعمكتب البرمجة

                  الغماري                      فائد   

األربعاء

الثالثاء

تاريخ األديان                                  فقه الحديث      

الجمعة

الخميس

السبت

اإلثنين

                          المواريث                                                    التفسير                                

المة                                  الشرقاوي

األدب اإلسالمي    أصول الفقه 2
اكريكر

الموسم الجامعي 2023/2022

مسلك  الدراسات اإلسالمية



18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8
المادة

األستاذ(ة)
مدرج 1 القاعة

المادة
األستاذ(ة)

مدرج 1 مدرج 1 القاعة
المادة

ضيف الشرقاوي   األستاذ(ة)
مدرج 2 مدرج 5 القاعة

المادة
األستاذ(ة)

القاعة
المادة

األستاذ(ة)
القاعة
المادة

األستاذ(ة)
القاعة

 امدجار

                فقه السيرة  

الجمعة

السبت

اإلثنين

األربعاء

فقه الدعوة و المقاصد

الخميس

آيات وأحاديت األحكام

مسار القرآن الحديث

الثالثاء

الفصل  السادسمكتب البرمجة

الموسم الجامعي 2023/2022

مسلك  الدراسات اإلسالمية

 المنهج القرآني في االعتقاد                               علم التجويد

                 مصلي                           باشا



18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8
المادة

األستاذ(ة)
مدرج 2 مدرج 1 القاعة

المادة
األستاذ(ة)

مدرج 1 مدرج 1 القاعة
المادة

األستاذ(ة) 
مدرج 2 القاعة

المادة
األستاذ(ة)

القاعة
المادة

األستاذ(ة)
القاعة
المادة

األستاذ(ة)
القاعة

                 مصلي                           باشا

مسلك  الدراسات اإلسالمية

السبت

الخميس

الجمعة

الثالثاء

األربعاء

                                                       امدجار

مكتب البرمجة

الموسم الجامعي 2023/2022

اإلثنين
                                      فقه الدعوة و المقاصد

مسار العقيدة والفكر اإلسالمي

                          مناظرات األديان
                                        المة 

الفصل  السادس

 المنهج القرآني في االعتقاد                               علم التجويد

      مناهج االصالح  
 الزاوي 


