
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اللغة والحضارة اإلسالميةقسم          1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 8112/8112السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

  دراسات لغوية قرآنية  ماستر السنة األولى - الثانيبرنامج امتحانات السداسي 

 التاريخ اإلسالميَو                                                          

 11:11......12:81 التوقيت  يوميا

 لغة عربية ودراسات قرآنية التاريخ اليوم

813+818:القاعات.........813+813+811ةقرآني

+813 

 سالمياإلتاريخ ال

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 هالل عبد الحفيظ.د الرسم القرآني 12/13/8112 األحد
 عمر بلعربي.د االجتماعي و ث.إ.دراسات في التاريخ 

 زوهيرعبد السالم.د ثين في كتابة التاريخمناهج المحد عمر عروي.د مناهج البحث اللساني 11/13/8112 االثنين

 نبيل سيغة.أ تاريخ الحركات االستشراقية زوهيرعبد السالم.د ومناهج المستشرقين االستشراف 11/13/8112 لثالثاءا

 عمر بلعربي.د دراسات في تاريخ المغرب اإلسالمي زينب دوادي.د اللسانيات 18/13/8112 األربعاء

 نورالدين بن قويدر.د االجتماع والثقافيتاريخ الجزائر  نادية وزناجي.د اللغوي والبياني اإلعجاز 18/13/8112 الخميس
 

 سرحان بن خميس.د ج.تاريخ الحركات اإلصالحية في  فؤاد بن عبيد.د.أ أصول الفقه ومقاصد الشريعة 11/13/8112 السبت

 عمار فالح.د فــــــــــــــقـــــــــــه األســــــــرة عمر حيدوسي.د دراسات مصطلحية قرآنية 13/13/8112 األحد

 سرحان بن خميس.د فلـــــــسفـــــــــة التــــــاريـــــخ عبد الرحمان رداد.د فقه األسرة 13/13/8112 االثنين

 جمال بن دعاس.د.أ تاريخ النظم اإلسالمية هالل عبد الحفيظ.د القراءات القرآنية وتوجيهها 12/13/8112 لثالثاءا

 رئيس القسم

 18المدرج 

 11ماستر



 الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اللغة والحضارة اإلسالميةقسم                  1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 8112/8112السنة الجامعية                 علوم اإلسالمية            كلية ال

 لغة وحضارة إسالمية السنة الثانية ليسانس -الثانيبرنامج امتحانات السداسي                          

   18:11........11:81: التوقيت يوميا

 

 

 

ئيس القسمر

 القاعة الفوج األستاذ المقياس التاريخ اليوم

 811 11الفوج  نور الدين بن قويدر.د مصــــــادر التـــــــاريخ اإلسالمي 12/13/8112 األحد
 818 ديبي سامية.د القرآنيةمنهجية البحث في د  11/13/8112 االثنين
 818 18الفوج  بوطهرة نعمان.د بـــــــــــــــــــــالغــــــــــــــــة 11/13/8112 الثالثاء
 812 سرحان بن خميس.د الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر 18/13/8112 األربعاء
 813 18الفوج  كافي منصور.د.أ مدخل إلى الحضارة اإلسالمية 18/13/8112 الخميس

813 

 812 12الفوج  زين الدين باشي.د منهـــــــــــج البـــــــحث األثري 11/13/8112 السبت  
 13/13/8112 األحد

 شعبان رضا.د.أ النــــــــظـــــــــم اإلسالمية

 811 11الفوج 

811 

 الشيخالعربي بن .د.أ تاريخ العلوم والصناعات 13/13/8112 االثنين

 السنة

 الثانية



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 اللغة والحضارة اإلسالميةقسم                      1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 8112/8112 :السنة الجامعية                                                   لوم اإلسالمية            كلية الع

 دراسات لغوية قرآنية: - الثانيبرنامج امتحانات السداسي 

 تاريخ إسالميَو                                   

   18:11........11:81: يومياوقيت الت

 812+813   سالمياإلتاريخ ال  18المدرج .... عربية ودراسات قرآنيةاللغة ال التاريخ اليوم

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

االستشراق والدراسات  12/13/8112 األحد

 ق

 الدين نور بن قويدر.د الدولة العثمانية صورية شرفاوي.د

 نبيل سيغة.أ اإلسالم في إفريقيا وآسيا زينب دوادي.د األدب اإلسالمي 11/13/8112 االثنين

 الجمعي بوقفة.د علم النفس التربوي سميرة غوقالي.د علم النفس التربوي 11/13/8112 الثالثاء

تاريخ الجزائر الحديث  هالل عبد الحفيظ.د علم القراءات 18/13/8112 األربعاء

 والمعاصر

 لزهر وناس.د

الحضارة اإلسالمية  كافي منصور. د.أ التفسير اللغوي 18/13/8112 الخميس

 ومؤسساتها

 بلعربي عمر.د
  

 زواقة بدر الدين.د.أ فلسفة الحضارة  زوهير عبدالسالم.د تخريج الحديث 11/13/8112 السبت

 حمادي عياش.أ المخدرات والمجتمع بوساحة عزوز.أ المخدرات والمجتمع 13/13/8112 األحد

 

 812القاعة    18الفوج                     813القاعة  11الفوج              : الثالثة تخصص التاريخ اإلسالمي السنة
 

 رئيس القسم

 

 السنةالثالثة

اللغة العربية ودراسات 
 قرآنية

 التاريخ اإلسالمي


