
2022-2021:السنة الجامعية

                 

18-17

استعمال الزمن قابل للتغيير: ملحوظة

السبت

الخميس

األربعاء

ي    
 
                   جامعة الحسن الثان

                                                 

         كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

مسلك  الدراسات اإلسالمية

الفصل  األول

1المجموعة -  استعمال الزمن 

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-1517-16

الجمعة

توفيق .ذ. العقيدة اإلسالمية

2مدرج. عز الدين 
االثني  

ة النبوية .   ازرال. ذ.  السي 

2مدرج 

2مدرج .  أبو ريشة. ذ. النحو

ي    ع . الصمدي . ذ. تاري    خ التشر

2مدرج 

الثالثاء

11:هاشمي  ق. لغة فرنسية ذة

ي   مدرج. ذ. علوم الحديث
2الزنيف 

/ اشماعو. ذة. علوم القرآن

2مدرج. حفيان



                 

18-17

الخميس

الجمعة

السبت

الثالثاء
/ اشماعو. ذة. علوم القرآن

2مدرج. حفيان
2مدرج .  أبو ريشة. ذ. النحو

ي   مدرج. ذ. علوم الحديثاألربعاء
2الزنيف 

ة النبوية .   ازرال. ذ.  السي 

2مدرج 
11:موزون ق. لغة فرنسية ذة

14-1315-1416-1517-16

ي    عاالثني   . الصمدي . ذ. تاري    خ التشر

2مدرج 

توفيق .ذ. العقيدة اإلسالمية

2مدرج. عز الدين 

9-810-911-1012-1113-12

ي    
 
                  جامعة الحسن الثان

         كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

2022-2021:السنة الجامعية

مسلك  الدراسات اإلسالمية

الفصل  األول

2المجموعة -  استعمال الزمن 



                 

18-17

استعمال الزمن قابل للتغيير: ملحوظة

الجمعة

السبت

ة النبويةاألربعاء 3مدرج .   ازرال. ذ.  السي 
ي   . ذ. علوم الحديث

الزنيف 

3مدرج
7:دويدر  ق. لغة فرنسية ذة

الخميس

17-16

االثني  
توفيق عز .ذ. العقيدة اإلسالمية

3مدرج. الدين 
ي    ع . الصمدي . ذ. تاري    خ التشر

3مدرج 

3مدرج .  أبو ريشة. ذ. النحوالثالثاء
/ اشماعو. ذة. علوم القرآن

3مدرج. حفيان

3المجموعة -  استعمال الزمن 

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-15

ي    
 
              جامعة الحسن الثان

         كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

2022-2021:السنة الجامعية

مسلك  الدراسات اإلسالمية

الفصل  األول



2022-2021:السنة الجامعية

 

                 

18-17

الجمعة

السبت

ة النبويةاألربعاء 3مدرج .   ازرال. ذ.  السي 
ي   . ذ. علوم الحديث

الزنيف 

3مدرج
لغة فرنسية

الخميس

17-16

االثني  
توفيق عز .ذ. العقيدة اإلسالمية

3مدرج. الدين 
ي    ع . الصمدي . ذ. تاري    خ التشر

3مدرج 

3مدرج .  أبو ريشة. ذ. النحوالثالثاء
/ اشماعو. ذة. علوم القرآن

3مدرج. حفيان

4المجموعة -  استعمال الزمن 

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-15

ي        
 
          جامعة الحسن الثان

         كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

مسلك  الدراسات اإلسالمية

الفصل  األول



2022-2021:السنة الجامعية

                 

استعمال الزمن قابل للتغيير: ملحوظة

الجمعة

السبت

الثالثاء
عز الدين . الحركات اإلصالحية ذ

3مدرج . توفيق 

. المكتبة ومناهج البحث ذ

ي
3مدرج . عبد الفتاح الزنيف 

األربعاء

3مدرج . كمال. أصول الفقه ذالخميس
. ربيع . القراءات القرآنية ذ

3مدرج 

17-1618-17

االثني  
3مدرج . ابراهيمي. فقه المعامالت

ي . ذ. البالغة  3مدرج . دنياج 

1مجموعة - استعمال الزمن 

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-15

           جامعة الحسن الثاني    

         كليةاآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

مسلك  الدراسات اإلسالمية

الفصل  الثالث



2022-2021:السنة الجامعية

                 

استعمال الزمن قابل للتغيير: ملحوظة

الجمعة

السبت

الثالثاء
عبد . المكتبة ومناهج البحث ذ

ي
2مدرج . الفتاح الزنيف 

عز . الحركات اإلصالحية ذ

2مدرج . الدين توفيق 

األربعاء

2مدرج . كمال. أصول الفقه ذ2مدرج . ربيع . القراءات القرآنية ذالخميس

17-1618-17

ي . ذ. البالغة االثني   2مدرج . دنياج 
. ابراهيمي. فقه المعامالت

2مدرج 

2مجموعة - استعمال الزمن 

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-15

             جامعة الحسن الثاني    

         كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

مسلك  الدراسات اإلسالمية

الفصل  الثالث



2022-2021:السنة الجامعية

                 

18-17

استعمال الزمن قابل للتغيير: ملحوظة

. حفيان. أحكام الطالق  ذ

12:ق

الجمعة

السبت

األربعاء
ي. التنمية الذاتية ذ

. مخلص السبت 

4:ق
ي. مدونة األرسة ذ

 
. أحمد كاف

4:ق

الخميس
ي    ع اإلداري ذ .     التشر

12:ق.ابراهيمي

17-16

بوي والمجتمعاالثني   . ذ. علم النفس الي 

ي
9:ق. السبت 

. حفيان. النفقة والحضانة ذ

9:ق

الثالثاء

عية-  استعمال الزمن  الوساطة االجتماعية والشر

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-15

ي         
 
             جامعة الحسن الثان

         كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

مسلك  الدراسات اإلسالمية

الفصل  الخامس



2022-2021:السنة الجامعية

                 

18-17

استعمال الزمن قابل للتغيير: ملحوظة

السبت

ةالخميس 3مدرج .ازرال . ذ. فقه السي 
. ذ.الدراسات المنطقية

3ابراهيمي مدرج 

مصطف  . ذ. األديان السماويةالجمعة

3مدرج . بوهندي

أمينة .ذة. مدارس التفسي 

3مدرج . بولغيال

17-16

االثني  

الثالثاء

األربعاء
يعة ي.ذ. مقاصد الشر

 
. أحمد كاف

3مدرج 
. مصطف  الصمدي. ذ. النوازل

3مدرج 

عية-  استعمال الزمن  العلوم الشر

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-15

ي         
 
              جامعة الحسن الثان

         كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

مسلك  الدراسات اإلسالمية

الفصل  الخامس



                                 

الفصل  األول





2022-2021:السنة الجامعية

الفصل  األول



الفصل  األول



الفصل  الثالث



الفصل  الثالث



الفصل  الخامس



الفصل  الخامس


