
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسم أصول الدين                              الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 1028/1022 :السنة الجامعية                                كلية العلوم اإلسالمية            

 00.12-03.20: يوميا التوقيت     أصول الدينالسنة الثانية ليسانس    الثانيبرنامج امتحانات السداسي 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 رئيس القسم

 

 األستاذ المقياس التاريخ اليوم

 1بوعكاز مج/ د.أ  +  2مج شرفة/ د.أ مناهج المفسرين 02/00/1022 األحد

 2مج دردوري. د + 1مج زنداقي. د مناهج المحدثين 20/00/1022 اإلثنين

 2مج مومني. د +  1مج دردوري منهجية تخريج الحديث 22/00/1022 الثالثاء

 

 

 

 1بوعيشة مج. د +  2مج فرحات/ د.أ مقارنة األديان 21/00/1022 األربعاء

 1بولحية مج. د  +2عيساوي مج/ د.أ أعالم الدعوة 23/00/1022 الخميس

 2مج قاسمي. د +  1مج شيدخ/ د.أ سالميةاإلعقيدة ال 21/00/1022 السبت

 1مج+ 2مج مداحأ. د فقه المعامالت 20/00/1022 األحد

 1قاسمي مج .د + 2مج العمري/ د.أ األصول المنهجية للفرق اإلسالمية 21/00/1022 اإلثنين



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 أصول الدينقسم                                          الحاج لخضرباتنة جامعة

 م 1028/1022 :السنة الجامعية                                              كلية العلوم اإلسالمية            

 12...-3.20.:يوميا التوقيت    الدينأصول الثالثة ليسانس  السنة   الثانيبرنامج امتحانات السداسي 

 

 إسالميةدعوة وثقافة  3 ومقارنة األديان عقيدة 3 كتاب وسنة 3 التاريخ اليوم

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 األحد
 مقالتي/ د.أ اإلعالم اإلسالمي ونظريات االتصال فرحات/ د.أ التصوف غرابلي/ د.أ أحاديث األحكام 02/00/1022

 اإلثنين
 برهاني/ د.أ المواريث برهاني/ د.أ المواريث برهاني/ د.أ المواريث 20/00/1022

 الثالثاء
 عيساوي/ د.أ المذاهب الفكرية المعاصرة بوعيشة. د اليهودية دمحمي. د الحديث الموضوعي 22/00/1022

 األربعاء
 عسكر/ د.أ التفسير والحديث الموضوعي رقيق/ د.أ إسالمية عقيدة بن حسن/ د.أ علوم القرآن 21/00/1022

 الخميس
 بوعون. د علم النفس التربوي بوعون. د علم النفس التربوي بوعون. د علم النفس التربوي 23/00/1022

 السبت
 علل الحديث 21/00/1022

 ذويبي. د
 بوزيد/ د.أ الثقافة اإلسالمية شايب / د.أ المسيحية

 األحد
 بولحية. د المخدرات والمجتمع بوزيد / د.أ المخدرات والمجتمع بوزيد/ د.أ والمجتمعالمخدرات  20/00/1022

 

 رئيس القسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم                                               باتنة الحاج لخضر جامعة

 م 1028/1022 :السنة الجامعية                                                  كلية العلوم اإلسالمية            

  12...-3.20.:يوميا  التوقيت   أصول الدينالسنة األولى ماستر  -الثانيبرنامج امتحانات السداسي 

 

 اإلعالمو دعوةال -2ماستر اإلسالمية عقيدةال -2ماستر الحديث وعلومه - 2ماستر علوم القرآنالتفسير و -2ماستر التاريخ اليوم

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 األحد
02/00/1022 

دراسات لغوية في 
 القرآن الكريم

 بن حسن /د.أ
دراسات معمقة في 

 علم العلل
 

 شيدخ /د.أ اإلعجاز القرآني غرابلي /د.أ
مناهج البحث في 
 االتصال الدعوي

 عيساوي /د.أ

 اإلثنين
20/00/1022 

التفسير المقارن 
 للقرآن الكريم

 حيدوسي. د
دراسات معمقة في 

 مصطلح الحديث وعلومه

 
 

 العمري /د.أ التجديد في علم الكالم دردوري. د
نظريات اإلعالم 

 واالتصال
 درويش. د

 الثالثاء
22/00/1022 

أعالم التفسير في 
 الجزائر

 شرفة /د.أ
االتجاهات الفقهية 

 عند المحدثين
 

 ميحي. د
الفكر اإلصالحي في 

 الجزائر
 دردور. د

الحمالت اإلعالمية 
 الدينية

 عباس. د

 األربعاء
 سلماني. د تاريخ التشريع سلماني. د تاريخ التشريع مقالتي /د.أ تاريخ التشريع مقالتي /د.أ تاريخ التشريع 21/00/1022

 الخميس
23/00/1022 

القراءات وحفظ 
 القرآن

 العرابي/ د.أ
مقاصد السنة 

 النبوية
 

 روابح. د مناهج االستدالل مومني. د
منهجية تحليل 

 الخطاب
 بولحية. د

علم توجيه  21/00/1022 السبت
 القراءات

 منصر.أ 
 أحاديث األحكام

 
 رقيق/ د.أ علم الجدل والمناظرة فرحات/ د.أ

الطوائف والمذاهب 
 المعاصرة الدينية

 بوسجادة/د .أ

 األحد
20/00/1022 

مشكل القرآن 
 الكريم وغريبه

 بوعكاز/ د.أ
دراسات معمقة في 

 شروح الحديث
 دمحمي. د

الرؤية الكونية 
 اإلسالمية

 قاسمي. د
فنيات التحرير 

 اإلذاعي والتلفزيوني
 زواقة/د .أ

 اإلثنين
21/00/1022 

دراسات معمقة في 
 التفسير التحليلي

 زغيشي. د
 السنة عند الفرق

 
 ذويبي. د

العقيدة في الدراسات 
 االستشراقية والحداثية

 

 بوزيد/ د.أ األخالقيات المهنية سرحان. د

 الثالثاء
28/00/1022 

أصول ومقاصد 
 الشريعة

 برهاني/ د.أ
أصول ومقاصد 

 الشريعة
 مقالتي/ د.أ أصول ومقاصد الشريعة برهاني/ د.أ

أصول ومقاصد 
 الشريعة

 رداد. د

 عدوي. د علم الرسم والضبط 22/00/1022 األربعاء
 

 رئيس القسم


