
 
 2019-2018للسنة الجامعية  ألولى ماستر         السداسي الثاني      قسم أصول الدين                                    التوزيع األسبوعي لطلبة السنة ا

 (48وعلومه )الحديث  1م (69القرآن )التفسير وعلوم  1م التوقيت 

 

 (58العقيدة اإلسالمية ) 1م (53الدعوة واإلعالم   ) 1م

 2الفوج  1الفوج 2الفوج  1الفوج 2الفوج  1الفوج

حد
أل
ا

 

  دراسات لغوية في القرآن الكريم 08.00-09.30

 105بن حسن  

 أحاديث األحكام ت 

 211سلماني 
 مناهج البحث في االتصال الدعوي   

 106عيساوي 

 الفكر اإلصالحي في الجزائر

 107دردور 

 دراسات لغوية في القرآن الكريم 213لغة انجليزية ريغي   09.30-11.00

 214ت     بن حسن  

 دراسات معمقة في شروح الحديث ت

 211محمدي 
 2م تاريخ التشريع سلماني 2م تاريخ التشريع سلماني

 ت دراسات لغوية في القرآن الكريم 11.00-12.30

 105بن حسن  

  السنة عند الفرق 214لغة انجليزية ريغي 

 211ذويبي  
الدينية ت الحمالت اإلعالمية 

 106    عباس

 نظريات اإلعالم واالتصال 
 212 حداد   ت 

 التجديد في علم الكالم

 107العمري  

12.30-14.00      

 نظريات اإلعالم واالتصال  211انجليزية  جرادي     105 القراءات وتحفيظ القرآن عرابي 14.00-15.30

 106درويش  

 التجديد في علم الكالم 

 304ت العمري

ت    التجديد في علم الكالم   106انجليزية  جرادي  211تحفيظ القرآن وترتيله   عرابي   15.30-17.00

 107العمري

 

       

ن
ني
الث

ا
 

 105  علم الرسم والضبط 08.00-09.30
 عدوي

 دراسات معمقة في مصطلح الحديث علومه  

 211دردوري 

 نظريات اإلعالم واالتصال ت   

 106حداد  

الدينية الحمالت اإلعالمية 

 302  ت عباس

   العقيدة في الدراسات االستشراقية والحداثية

 107سرحان 

 علم توجيه القراءات ت   09.30-11.00

 105منصر

علم الرسم و الضبط  ت 

  214عدوي

 دراسات معمقة في مصطلح الحديث علومه ت

 211دردوري 
 الدينيةالحمالت اإلعالمية 

 106  عباس 

 الرؤية الكونية اإلسالمية

 107   قاسمي

 علم الرسم و الضبط  ت 11.00-12.30

 105عدوي  

علم توجيه القراءات  ت 

 214منصر

 النبوية مقاصد السنة

 211مومني   
 فنيات التحرير اإلذاعي والتلفزيوني             

 106  زواقة

 107فرحات  مناهج االستدالل

12.30-14.00      

 تحفيظ القرآن وترتيله 1م تاريخ التشريع مقالتي 1م  تاريخ التشريع مقالتي 14.00-15.30

 106 عرابي 

فنيات التحرير اإلذاعي   
 زواقةت     والتلفزيوني

212 

العقيدة في الدراسات 
ت  االستشراقية والحداثية

 107سرحان 

العقيدة في الدراسات االستشراقية 

 107ت سرحان  والحداثية

 دراسات معمقة في شروح الحديث   15.30-17.00

 211محمدي  

فنيات التحرير اإلذاعي 
   106زواقة ت       والتلفزيوني

تحفيظ القرآن وترتيله 

 106  عرابي

 107 مقالتي  أصول و مقاصد الشريعة  

       

ء
ثا
ال
لث
ا

 

   105علم توجيه القراءات   08.00-09.30
 منصر

 دراسات معمقة في علم العلل 

 211غرابلي 
 اإلعجاز القرآني     106بولحية    منهجية تحليل الخطاب

 107شيدخ 

 التفسير المقارن للقرآن   09.30-11.00

 105حيدوسي 

 ت دراسات معمقة في علم العلل 

 211غرابلي 
 تحفيظ القرآن وترتيله 106  رداد   أصول و مقاصد الشريعة

 107 منصر

 ت اإلعجاز القرآني

 107شيدخ 

 مشكل القرآن الكريم و غريبه  11.00-12.30

 105 بوعكاز

 االتجاهات الفقهية عند المحدثين

 211ميحي  

الطوائف والمذاهب الدينية  
 المعاصرة ت 

 106 بوسجادة     

 ت اإلعجاز القرآني

 107شيدخ 

 تحفيظ القرآن وترتيله

 302منصر
   

12.30-14.00      

 القراءات و تحفيظ  القرآن ت  14.00-15.30

 105 سماش 
دراسات معمقة في التفسير 

 214 ت  زغيشي التحليلي

 ت المحدثيناالتجاهات الفقهية عند 

 211 ميحي

 الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة 

 106بوسجادة 

 علم الجدل والمناظرة

 107رقيق 

دراسات معمقة في التفسير التحليلي    ت  15.30-17.00

 105 زغيشي

القراءات و تحفيظ  القرآن ت 

 214سماش 

   1م تاريخ التشريع سلماني 

       

عا
رب

أل
ا

ء
 

  دراسات معمقة في التفسير التحليلي 08.00-09.30

 105زغيشي 

مناهج البحث في االتصال  
 212ت قروف  الدعوي 

 ت  مناهج االستدالل 302انجليزية  جرادي   

 107 روابح

 ت الرؤية الكونية اإلسالمية

 214قاسمي          

 أحاديث األحكام  105أعالم التفسير في الجزائر   شرفة   09.30-11.00

 211فرحات

الطوائف والمذاهب الدينية 

  106 المعاصرة ت بوسجادة
مناهج البحث في االتصال 

 302ت قروف  الدعوي 

 ت  مناهج االستدالل 107 انجليزية  جرادي

 214  روابح

  أصول و مقاصد الشريعة    11.00-12.30

 1م    برهاني

 أصول و مقاصد الشريعة

 1م    برهاني

 األخالقيات المهنية

 106بوزيد  

 الرؤية الكونية اإلسالمية
 ت

 107قاسمي  

 انجليزية  

    214 جرادي

       

      
      



 

 م2019 -2018 :السنة الجامعية         ثانيالسداسي ال               ليسانس عي لطلبة السنة الثالثةالدين         التوزيع األسبو سم أصولق
 كتاب وسنة 3 س التوقيت 

 (33) 1وج فال

 كتاب وسنة  3س

 (30)2وج فال

 كتاب وسنة 3س

 (47) 3وج فال

 دعوة وثقافة إسالمية  3 س

 (36)1وج فال

 دعوة وثقافة إسالمية  3س

 ( 37) 2وج فال

 عقيدة ومقارنة أديان  3س

  (29) 

حد
أل
ا

 

 212بوزيد  مذكرة التخرج  210  مقالتياإلعالم اإلسالمي ونظريات االتصال   1م  المواريث   برهاني 08.00-09.30

   212  المواريث   برهاني 210  عيساوي المذاهب الفكرية المعاصرة        1ذويبي م    علل الحديث 09.30-11.00

 اإلعالم اإلسالمي ونظريات االتصال ت 1محمدي م موضوعيالحديث ال 11.00-12.30

 210 درويش

 فقه اللغة

 214بنبري    
   212 تحفيظ بوشوشة

12.30-14.00       

 ذويبي ت  علل الحديث بلخير ت  علل الحديث 14.00-15.30

303 
   210تحفيظ بوشوشة   213 ريغي   انجليزية

  214 ةبوشوشتحفيظ     210فقه اللغة بنبري    303 تحفيظ    بوشوشة  15.30-17.00

        

ن
ني
الث

ا
 

ت  موضوعيالحديث ال 08.00-09.30

  301محمدي

 213ذويبي ت   علل الحديث فقه اللغة بنبري

 

 المذاهب الفكرية المعاصرة ت 210 مذكرة التخرج حداد

 210قروف 
   212 شيدخعقيدة ت 

 ت موضوعيالحديث ال 301 بنبريفقه اللغة  09.30-11.00

 303محمدي  

 تحفيظ 

 213بوشوشة 
  212 التصوف فرحات 304 مذكرة التخرج حداد 210 انجليزية أميرة

  210بولحية المخدرات والمجتمع    210بوزيد    المخدرات والمجتمع  11.00-12.30

12.30-14.00       

 ت  موضوعيالحديث ال  301تحفيظ   بوشوشة  14.00-15.30

 213محمدي

   212 المخدرات والمجتمع   عباس 

 بنبري فقه اللغة      301 مذكرة التخرج  بولحية  15.30-17.00

       

ء
ثا
ال
لث
ا

 

   1علم النفس التربوي بوعون م 1م علم النفس التربوي بوعون 1م علم النفس التربوي بوعون  08.00-09.30

   212بوعيشةاليهودية    210التفسير والحديث الموضوعي عسكر    1مبن حسن   علوم القرآن 09.30-11.00

 ت    علوم القرآن 11.00-12.30

 301 بن حسن

 التفسير والحديث الموضوعي ت  213بولحية   مذكرة التخرج 

 210 عسكر

 اإلعالم اإلسالمي ونظريات

 214 ت درويش  االتصال
   212 رقيق  عقيدة 

12.30-14.00     

 مذكرة التخرج درويش  14.00-15.30

304 
   212بوعيشةاليهودية ت   304ميرة انجليزية  أ  213بنبري    فقه اللغة

   
   212انجليزية أميرة      15.30-17.00

 

       

ء
عا

رب
أل
ا

 

    210بوزيد    ثقافة إسالمية  1م غرابلي أحاديث األحكام                                       08.00-09.30

 ت   علوم القرآن  303 انجليزية  ريغي  09.30-11.00

 213 زغيشي 
   212 شايب المسيحية 210 المواريث   برهاني

 ت   علوم القرآن 301 انجليزية ريغي   11.00-12.30

 303 زغيشي 

 المذاهب الفكرية المعاصرة ت 

 210قروف 

التفسير والحديث الموضوعي ت 

 213 عسكر

   212 شايب ت المسيحية

12.30-14.00      

14.00-15.30       

15.30-17.00       

 

 
 
 



 م2019 -2018للسنة الجامعية:                           ثانيليسانس السداسي ال التوزيع األسبوعي لطلبة السنة الثانية                   قسم أصول الدين

 

 

  
 التوقيت

 (121) المجموعة الثانية (120المجموعة األولى)

 1 وجفال 2نة سال

 (42)       301القاعة 

 2 وجفال 2نة سال

 (34) 302القاعة 

 3 وجفال 2نة سال

 (39) 303القاعة 

 4وج فال 2 نةسال

 (44) 306القاعة 

 5 وجفال 2نة سال

 (40) 305القاعة 

 6 وجفال 2نة سال

 (37) 304القاعة 

حد
أل
ا

 

 ت  المفسرينمناهج    08.00-09.30

 303شرفة
 2دردوري م  منهجية تخريج الحديث

 ت منهجية تخريج الحديث 301بالغة بنبري 09.30-11.00

 302 بلخير 

ت  منهجية تخريج الحديث

 303مومني
  105عقيدة إسالمية   رقيق 

 ت  منهجية تخريج الحديث 11.00-12.30

 301مومني 

  ت مناهج المفسرين

 302 شرفة

 مقارنة األديان 

 2بوعيشة م 

12.30-14.00       

  بالغة بنبري     14.00-15.30

15.30-17.00       

 

 

      

ن
ني
الث

ا
 

 1قاسمي ماإلسالمية   األصول المنهجية للفرق  2مالعمري    األصول المنهجية للفرق اإلسالمية 08.00-09.30

 1زنداقي م مناهج المحدثين 2مومني م منهجية تخريج الحديث 09.30-11.00

 1المعامالت أمداح مفقه  2دردوري م مناهج المحدثين 11.00-12.30

12.30-14.00     

 304 بالغة بنبري  306 انجليزية معطار  14.00-15.30

 304 انجليزية معطار      15.30-17.00

 

 

      

ء
ثا
ال
لث
ا

 

  ت مناهج المفسرين 305انجليزية بن مهدي 306عربية بنبري  2مالمعامالت أمداح فقه  08.00-09.30

 304   بالل

 ت مناهج المفسرين 306تحفيظ    قورداش 2بوسجادة م   أعالم الدعوة 09.30-11.00

 305 بالل
 304 عقيدة ت شايب

  305عقيدة ت شايب  303 بالغة بنبري 304األديان ت   شتيويمقارنة  301بالل ت مناهج المفسرين 11.00-12.30

12.30-14.00     

   306بالل ت مناهج المفسرين  304 تحفيظ    قورداش 301شتيوي  األديان ت مقارنة  14.00-15.30

    303شتيوي  األديان ت مقارنة  302بالغة بنبري 301تحفيظ    قورداش 15.30-17.00

 

 

      

عا
رب

أل
ا

ء
 

 106بوعكاز  مناهج المفسرين 2شرفة م مناهج المفسرين 08.00-09.30

 1معيساوي  أعالم الدعوة 2عقيدة إسالمية قاسمي م 09.30-11.00

   306عقيدة ت روابح   2فرحات م مقارنة األديان 11.00-12.30

12.30-14.00   

14.00-15.30     

15.30-17.00       

        

س
مي

خ
ال

 

 ت منهجية تخريج الحديث  303تحفيظ    قورداش  302روابح ت  عقيدة  301انجليزية  بن مهدي 08.00-09.30

 305بلخير

 األديان ت مقارنة 

 304 شتيوي

 ت منهجية تخريج الحديث 303انجليزية  بن مهدي 302 انجليزية بن مهدي 301عقيدة ت روابح 09.30-11.00

 306 بلخير 

 األديان ت مقارنة 

 305شتيوي

 تحفيظ  

 304قورداش

 ت منهجية تخريج الحديث 305قورداش   تحفيظ 306األديان ت شتيويمقارنة  303عقيدة ت روابح   11.00-12.30

 304 بلخير


