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 ليسانس، ماستر –قسم أصول الدين 
 

 

 

 7112 - 7112: ةيالسنة الجامع



            

 م7112-7112 : للسنة الجامعية                                س السداسي األولليسان السنة الثانيةالتوزيع األسبوعي لطلبة                                قسم أصول الدين             

 (171)        المجموعة الثانية (171)     المجموعة األولى التوقيت 

 1 ف د/أصول7س
 القاعة

 7 ف د/أصول7س
 717    القاعة

 3 ف د/أصول7س
 713  القاعة

 4 فد /أصول7س
 القاعة

 5 ف د/أصول7س
 315القاعة 

 6 ف د/أصول7س
 316القاعة 

حد
أل
ا

 

00.00-03.90     

    1حديث تحليلي مومني م 03.90-00.00

 1مرقيق عقيدة إسالمية  تفسير ت بن حسن عقيدة ت بوعيشة 316حديث تحليلي مومني ت  00.00-03.90

03.90-00.00       

 عقيدة ت بوعيشة    717حفظ بوشوشة      00.00-03.90

  عقيدة  ت رقيق     03.90-00.00

ن
ني
الث

ا
 

 7حديث تحليلي دردوري م 1فكر إسالمي بوسجادة م 00.00-03.90

 7مناهج الدعوة بوسجادة م 1تفسير تحليلي بوعكازم 03.90-00.00

 انجليزية زقادة عربية بنبري 717 حديث ت دردوري 1عقيدة إسالمية قاسمي م 00.00-03.90

03.90-00.00     

 حديث ت دردوري انجليزية زقادة 717بنبري عربية     00.00-03.90

  حديث ت دردوري 316  انجليزية زقادة    03.90-00.00

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 7المنطق ومناهج البحث بن عبيد م 313 بوشوشة أصول ت انجليزية زقادة 316 عربية بنبري 00.00-03.90

 ت حديث تحليلي  عربية بنبري 316 انجليزية زقادة 03.90-00.00

  313  مومني

 7م  تفسير تحليلي شرفة

 حديث تحليلي ت  314  أصول ت بوشوشة 00.00-03.90

 مومني

 تفسير تحليلي ت   313 عربية بنبري

 شرفة

 

03.90-00.00     

  315قورداش  تحفيظ  00.00-03.90

 

 بنبري   عربية     713 زقادة   انجليزية

   713ت عقيدة رقيق   رداشتحفيظ قو  03.90-00.00

ء
عا

رب
أل
ا

 

 7أصول الفقه مقالتي م 1المنطق ومناهج البحث فرحات م 00.00-03.90

 7م فقه األسرة برهاني 1فقه األسرة أمداح م 03.90-00.00

 7فكر إسالمي قروف م  3أصول الفقه برهاني م 00.00-03.90

03.90-00.00    

00.00-03.90       

03.90-00.00       

س
مي

خ
ال

 

 حفظ بوشوشة   714تفسير تحليلي ت  تحفيظ تفسير تحليلي ت 711عقيدة ت  00.00-03.90

 أصول ت أمداح حفظ بوشوشة 714أصول ت  7مناهج الدعوة عيساوي م 03.90-00.00

 تفسير تحليلي ت   أصول ت أمداح  عقيدة ت أصول ت بوشوشة 711 تفسير تحليلي ت 00.00-03.90

 

 

 



 

 م7112-7112لسنة الجامعية ا                                 السداسي األول                        ليسانس الثالثة نةسالالتوزيع األسبوعي لطلبة                قسم أصول الدين       

 1ف  كتاب وسنة3س التوقيت 
 (35)    317   القاعة

  7وسنة فكتاب  3س
 (35)    313القاعة 

 3ف كتاب وسنة 3س
 (35)     314 القاعة

   1فعقيدة ومقارنة أديان 3س

 (37)                311القاعة 

  7فعقيدة ومقارنة أديان 3س
 (37)                   القاعة

 وثقافة إسالميةدعوة  3س

 (41)      711 القاعة

حد
أل
ا

 

   دردور  وارفن الخطابة والح  7علوي م  علم مختلف الحديث 00.00-03.90

 فن الخطابة والحوار ت  دردور بوشوشة تحفيظ   ت عقيدة 7ذويبي م مناهج المحدثين 03.90-00.00

 ا نجليزية ت  عقيدة  تحفيظ بوشوشة 7تفسير موضوعي زغيشي م 00.00-03.90

03.90-00.00       
ذويبي  ت مناهج المحدثين     317تحفيظ  00.00-03.90

313    

وضوعي ت تفسير م

         314زغيشي 

اإلعالم اإلسالمي ونظريات       7مرقيق عقيدة 

 االتصال حداد 

ذويبي  ت مناهج المحدثين   03.90-00.00

314        

اإلعالم اإلسالمي ونظريات      

 االتصال ت حداد

ن
ني
الث

ا
 

 ذويبي ت مناهج المحدثين 00.00-03.90

317     

 يدمحم ت الرواية والرواةعلم 

313    

 المصادر اإلسالمية في دراسة األديان       314انجليزية 

      711ابن الشيخ 

أعالم الدعوة في الجزائر 

 ومؤسساتها عيساوي 

 ت الرواية والرواةعلم  03.90-00.00

     317دمحمي  

      711الحكم الراشد وأخالقيات المهنة          313إنجليزية 

 حداد 

ي الجزائر أعالم الدعوة ف

 ومؤسساتها ت  عيساوي

المصادر اإلسالمية في دراسة األديان ت ابن  7دمحمي م علم الرواية والرواة 00.00-03.90

      311الشيخ 

 القواعد الفقهية  برهاني بالغة 

03.90-00.00       
    وأخالقيات المهنةالحكم الراشد  00.00-03.90

 7بوزيد  م

 ر اإلسالمية في دراسة األديان تالمصاد    311بالغة 

      115ابن الشيخ  

 حاضر العالم اإٌلسالمي 

 درويش

 بالغة      03.90-00.00

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 ثقافة إسالمية بوزيد      711عسكر  التفسير والحديث الموضوعي  1اتجاهات التفسير شرفة م 00.00-03.90

 تحفيظ بوشوشة      711بوعيشة   اليهودية  1قورداش م  سنةالدراسات االستشراقية للقرآن وال 03.90-00.00

 علم النفس االجتماعي   زردوم     115المسيحية ت شايب       311 بوعيشةاليهودية ت  1مغرابلي علم الجرح والتعديل  00.00-03.90

03.90-00.00       
ت  الرواية والرواةعلم     313بالغة بنبري   00.00-03.90

        314ي دمحم

      115بوعيشة اليهودية ت       311المسيحية ت شايب

03.90-00.00       

ء
عا

رب
أل
ا

 

التفسير الموضوعي  ت      317بالغة بنبري 00.00-03.90

    313زغيشي  

  711الفلسفة اليونانية    

تفسير موضوعي ت  03.90-00.00

     317زغيشي

 الفرق اإلسالمية           314بالغة بنبري     313تحفيظ 

        711قاسمي 

 الحكم الراشد وأخالقيات المهنة 

 قروف

 حاضر العالم اإٌلسالمي ت   درويش        711المسيحية  شايب         313ت  الجرح والتعديل  00.00-03.90

03.90-00.00     

     314تحفيظ              317ت الجرح والتعديل  00.00-03.90

       314ت  الجرح والتعديل        317انجليزية  03.90-00.00

س
مي

خ
ال

 

00.00-03.90       

03.90-00.00       

00.00-03.90      



 

 

 
  

 م7112-7112للسنة الجامعية                  السداسي األول      السنة األولى ماستر        التوزيع األسبوعي لطلبة                               قسم أصول الدين    

 (51 )العقيدة اإلسالمية        1م (54)الدعوة واإلعالم       1م (37)الحديث وعلومه     1م (61) قرآنالتفسير وعلوم  1م التوقيت 

 115 القاعة  112 القاعة 714القاعة    116 القاعة القاعة 

حد
أل
ا

 

 تحفيظ القرآن وترتيله 714   أحاديث األحكام  أعالم التفسير في الجزائر   شرفة 00.00-03.90

 عرابي  

 نظرية المعرفة مقالتي 

 تحفيظ القرآن وترتيله   قواعد التفسير  بن حسن 03.90-00.00

 714عرابي 

 واالتصال نظريات اإلعالم 

 مقالتي  

 مصادر البحث في علم الكالم  

 وعيشة ب 

 علم الرسم والضبط 00.00-03.90

   هالل

 الدعوة والمتغيرات الدولية المعاصرة    714أحاديث األحكام ت 

 بوسجادة 

 القراءة الحداثية للوحي والتراث 

 العمري  

03.90-00.00     

 القراءات وتحفيظ القرآن 00.00-03.90

  عرابي                       

 التصنيف مناهج المحدثين في

 714مومني  

 الدعوة والمتغيرات الدولية المعاصرة ت

 بوسجادة   

 ت القراءة الحداثية للوحي والتراث 

  العمري 

      انجليزية 03.90-00.00

ن
ني
الث

ا
 

 علم توجيه القراءات  00.00-03.90
 عسكر

 نظريات اإلعالم واالتصال ت    714  انجليزية

 حداد  

 عقيدة ت منهج القرآن في عرض ال

 شيدخ 

 علم توجيه القراءات ت  03.90-00.00

 عسكر

 دراسات معمقة في الجرح والتعديل

 714ذويبي  

 فنيات التحرير الصحفي ت   

 درويش 

 منهج القرآن في عرض العقيدة 

 شيدخ 

 التفسير المقارن للقرآن   00.00-03.90

  

 دراسات معمقة في الجرح

 714والتعديل ت ذويبي  

 االتصال االقناعي  تقنيات

 زواقة   

 انجليزية  

03.90-00.00     

 1زردوم   م     علم اجتماع التربية  1زردوم   م    علم اجتماع التربية 1زردوم   م    علم اجتماع التربية  1زردوم    م    علم اجتماع التربية 00.00-03.90

   تقنيات االتصال االقناعي ت   زواقة   03.90-00.00

اء
الث

لث
ا

 

 ت   قواعد التفسير 00.00-03.90

 بن حسن 

 دراسات معمقة في مصطلح الحديث علومه

     317دردوري    

 الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة 

    فرحات 

 قضايا عقدية معاصرة

   قاسمي 

 القراءات و تحفيظ القرآن ت  03.90-00.00

 عرابي

 المدارس الحديثية  

     317غرابلي 

 ت  الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة

 فرحات  

 تحفيظ القرآن وترتيله  سكيو 

 التفسير عند الفرق اإلسالمية  00.00-03.90

 قاسمي

    دراسات معمقة في مصطلح الحديث علومه ت

     317دردوري 

 تاريخ الصحافة اإلصالحية  

   عيساوي 

 األصول العقدية للفرق اإلسالمية 

 رقيق 

03.90-00.00     

 دراسات معمقة في علوم القرآن ت 00.00-03.90

 حيدوسي 

 دراسات معمقة في شروح الحديث

 711دمحمي  

 األصول العقدية للفرق اإلسالمية  ت   انجليزية

 رقيق  

 دراسات معمقة في شروح الحديث ت  03.90-00.00

 711دمحمي 

  قضايا عقدية معاصرة ت 

 

اء
بع

ألر
ا

 

  علم الرسم والضبط   ت 00.00-03.90

 هالل

 منهجية البحث في تخريج الحديث 

      311علوي 

 فقه مناهج الدعوة 

   قروف

    تفلسفة إسالمية 

 دراسات معمقة في علوم القرآن  03.90-00.00

 حيدوسي  

 تمنهجية البحث في تخريج الحديث 

      311علوي 

 فنيات التحرير الصحفي 

 بولحية  

  ميةإسالفلسفة 

 فرحات  

 1مالمعاجم و الكشفات القرآنية   بوعكاز  1مبوعكاز    المعاجم و الكشفات القرآنية      1مبوعكاز     المعاجم و الكشفات القرآنية 1م بوعكاز   المعاجم و الكشفات القرآنية   00.00-03.90



 

 

 

 

 

 

 
 م7112-7112لسداسي األول   للسنة الجامعية ا    ة الثانية ماستر       التوزيع األسبوعي لطلبة السن          قسم أصول الدين       

 (31)   عقيدة 7م  (37 )  وثقافة دعوة 7م   (72)   7علوم قرآن ف 7م  (72)    1علوم قرآن ف 7م  التوقيت 

 714    القاعة 

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 دراسات استشراقية في القرآن 00.00-03.90

 713قورداش  

  

 اإلسرائيليات والموضوعات 03.90-00.00

 713بن حسن  

  

 علم القراءات وتوجيهها 00.00-03.90

 713عرابي  

 إعداد وتدريب الدعاة   

 314بوزيد  

 

03.90-00.00     

 أصول ومقاصد  00.00-03.90

 311بوشوشة  

 الفكر العقدي في الجزائر 

 العمري

 الفكر العقدي في الجزائر ت    03.90-00.00

 العمري

اء
بع

ألر
ا

 

 آيات وأحاديث األحكام  00.00-03.90

 713بوعكاز  

 منهجية البحث 

 717 بولحية  

 مقاصد العقائد 

  شيدخ

 د ت في علوم الحديث 03.90-00.00

 315غرابلي  

 دراسات في التفسير الموضوعي

 316ديبي  

 الخطاب اإلسالمي المعاصر  

 717 مقالتي 

 مقاصد العقائد ت   

 شيدخ

 دراسات في التفسير الموضوعي 315 00.00-03.90

 ديبي 

 د ت في علوم الحديث 

 316غرابلي 

 الدعوة والعصر   

   717بوسجادة 

 اإلنسان والكون في العقيدة

 قاسمي 

03.90-00.00     

 قضايا فقهية معاصرة   314انجليزية   00.00-03.90

   717 قالة

 المذاهب الفلسفية

 شايب 

   717 انجليزية  314انجليزية  03.90-00.00

س
مي

خ
ال

 

 دراسات استشراقية في القرآن ت  00.00-03.90

 711قورداش 

 منهجية البحث 713

 دردور 

 التجارب الدعوية 
  717  عيساوي

 الطرق الصوفية

 بولحية 

 منهجية البحث  03.90-00.00

 711 بولحية

 دراسات استشراقية في القرآن ت 

 713قورداش 

 اإلسالمية في الجزائر  الدعوة

 314 دردور

 حلقة بحث

 زواقة 

 الحضارة اإلسالمية 00.00-03.90

 7قروف م 

 اإلعالم اإلسالمي   

 717 زواقة

 الطرق الصوفية ت

 بولحية 

03.90-00.00     

00.00-03.90     

03.90-00.00     


