
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            
 

 الدينالسنة:الثانية ليسانس أصول  -االستدراكية للسداسي األول  برنامج الدورة
 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة 09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( المادة المادة أستاذ)ة( المادة المادة

 مارس 03األحد
 بنبري اللغة العربية نحو وصرف

 بن مهدي + معطار إنجليزية

 بوعكازشرفة +  (16.30-15.00)منتفسير تحليلي

 + عيساوي بوسجادة مناهج الدعوة رقيق + قاسمي العقيدة اإلسالمية مارس 04اإلثنني 

 بن عبيد + فرحات المنطق الشافي + قورداش حفظ القرآن وترتيله مارس  05الثالاثء 

 قروف + بوسجادة الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر دردوري + مومني حديث تحليلي مارس 06األربعاء 

 برهاني + أمداح فقه األسرة مقالتي + برهاني أصول الفقه دالالت األلفاظ مارس 07اخلميس 
 

 رئيس القسم
 



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 

 السنة:الثالثة ليسانس كتاب وسنة -برنامج الدورةاالستدراكية للسداسي األول 
 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 مارس 03األحد 
 بنبري اللغة العربية بالغة

 ريغي إنجليزية

 بوزيد (16.30-15.00الحوكمة وأخالقيات المهنة )من

 مارس 04اإلثنني 
 بوعكاز التفسير الموضوعي ذويبي علم مختلف الحديث

 مارس  05الثالاثء 
 بوشوشة القرآن وترتيله حفظ قورداش ية للقرآن والسنةالدراسات االستشراق

 مارس 06األربعاء 
 غرابلي علم الجرح والتعديل شرفة اتجاهات التفسير 

 مارس 07اخلميس 
 دردوري علم الرواية والرواة محمدي مناهج المحدثين

 

 رئيس القسم

 
 
 
 
 



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 

 األديان السنة الثالثة  ليسانس عقيدة ومقارنة–االستدراكية للسداسي األول  برنامج الدورة
 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 مارس 03األحد 
 بنبري لغة عربية بالغة

 أميرة إنجليزية

 جبارة (16.30-15.00الحوكمة وأخالقيات المهنة )من

 مارس 04اإلثنني 
 قاسمي الفرق اإلسالمية رقيق إسالمية عقيدة

 مارس  05الثالاثء 
 بوشوشة تحفيظ بن الشيخ يونانية فلسفة

 مارس 06األربعاء 
 روابح المصادر اإلسالمية في دراسة األديان بوعيشة اليهودية

 مارس 07اخلميس 
 عسكر التفسير والحديث الموضوعي شايب المسيحية 

 رئيس القسم



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الدينأصول قسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 

 إسالمية السنة:الثالثة ليسانس دعوة وثقافة -االستدراكية للسداسي األول  برنامج الدورة
 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 مارس 03األحد 
 بنبري لغة عربية بالغة

 ريغي نجليزيةإ

 جبارة (16.30-15.00الحوكمة وأخالقيات المهنة )من

 عيساوي أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساته حداد اإلعالم اإلسالمي ونظريات االتصال مارس 04اإلثنني 

 بوشوشة حفظ القرآن وترتيله درويش والحوارفن الخطابة  مارس  05الثالاثء 

 قادرة  علم النفس االجتماعي زنداقي حاضر العالم اإلسالمي مارس 06األربعاء 

 سلماني قواعد فقهية بوزيد الثقافة اإلسالمية  مارس 07اخلميس 

 

 رئيس القسم



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 علوم القرآنالتفسير و السنة:األولى ماستر -االستدراكية للسداسي األول  برنامج الدورة
 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 مارس 03األحد 
 ديبي التفسير عند الفرق اإلسالمية

 ريغي+أميرة إنجليزية

 قادرة (16.30-15.00علم اجتماع التربية )من

 علوم القرآندراسات معمقة في  مارس 04اإلثنني 
 

 بوعكاز المعجمية والكشافات القرآنية زغيشي

 العرابي القراءات وحفظ القرآن منصر علم توجيه القراءات مارس  05الثالاثء 

 شرفة أعالم التفسير في الجزائر بن حسن قواعد التفسير مارس 06األربعاء 

 عدوي الرسم والضبطعلم  حيدوسي التفسير المقارن للقرآن الكريم مارس 07اخلميس 

 

 رئيس القسم

 
 
 
 
 
 
 



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 

 هعلومالسنة: األولى ماستر الحديث و -األول االستدراكية للسداسي  برنامج الدورة
 

 التوقيت

 التاريخ
 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 أميرة إنجليزية نويوة المدارس الحديثية مارس 03األحد 

 قادرة (16.30-15.00التربية )منعلم اجتماع 

 دراسات معمقة في الجرح والتعديل مارس 04اإلثنني 
 

 ذويبي
 بوعكاز المعجمية والكشافات القرآنية

 منهجية البحث في تخريج الحديث سماش حفظ القرآن وترتيله مارس  05الثالاثء 
 

 غرابلي

 األحكام أحاديث مومني مناهج المحدثين في التصنيف مارس 06األربعاء 
 

 فرحات

 علومهودراسات معمقة في مصطلح الحديث  مارس 07اخلميس 
 

 محمدي دراسات معمقة في شروح الحديث دردوري

 

 رئيس القسم



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 

 اإلسالمية عقيدةال السنة:األولى ماستر -االستدراكية للسداسي األول  برنامج الدورة
 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 مارس 03األحد 
 بوعيشة مصادر البحث في علم الكالم

 جرادي إنجليزية

 قادرة (16.30-15.00علم اجتماع التربية )من

 مارس 04اإلثنني 
 بوعكاز المعجمية والكشافات القرآنية رقيق األصول العقدية للفرق اإلسالمية

 مارس  05الثالاثء 
 قاسمي قضايا عقدية معاصرة العمري القراءة الحداثية للوحي والتراث

 مارس 06األربعاء 
 سماش حفظ القرآن وترتيله شيدخ منهج القرآن في عرض العقيدة

 مارس 07اخلميس 
 فرحات فلسفة إسالمية شايب نظرية المعرفة

 

 رئيس القسم

 



 
 

 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            
 

 
 واإلعالمدعوة ال األولى ماستر السنة –برنامج الدورةاالستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 جرادي إنجليزية بوسجادة الطوائف والمذاهب الفكرية المعاصرة مارس 03األحد 

 قادرة (16.30-15.00علم اجتماع التربية )من

 مارس 04اإلثنني 
 بوعكاز المعجمية والكشافات القرآنية حداد واالتصال نظريات اإلعالم

 مارس  05الثالاثء 
 العرابي حفظ القرآن وترتيله درويش فنيات التحرير الصحفي

 مارس 06األربعاء 
 زواقة فقه ومناهج الدعوة بولحية تقنيات االتصال اإلقناعي

 مارس 07اخلميس 
 عيساوي تاريخ الصحافة اإلصالحية بوسجادة الدعوة والمتغيرات الدولية المعاصرة

 

 

 رئيس القسم



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 
 

 علوم القرآنو التفسيرالثانية ماستر السنة –االستدراكية للسداسي األول  برنامج الدورة
 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 مارس 03األحد 
 برهاني قضايا فقهية معاصرة

 ريغي+أميرة إنجليزية

 العرابي (16.30-15.00)من القراءات وحفظ القرآن

 عسكر اإلعجاز في القرآن الكريم ذويبي منهجية تحقيق التراث مارس 04اإلثنني 

 حيدوسي اتجاهات التفسير في العصر الحديث العمري القرآن الكريم في الدراسات القرآنية مارس  05الثالاثء 

 بوعكاز مقاصد القرآن الكريم بن حسن أصول التفسير مارس 06األربعاء 

 شرفة دراسات معمقة في التفسير التحليلي قروف فنون الخطابة والحوار مارس 07اخلميس 

 

 رئيس القسم

  



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الدينأصول قسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 
 

 ماستر الحديث وعلومهالثانية   السنة –االستدراكية للسداسي األول  برنامج الدورة
 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 مارس 03األحد 
 برهاني قضايا فقهية وعاصرة

 أميرة إنجليزية

 العرابي (16.30-15.00)من حفظ القرآن وترتيله

 عسكر اإلعجاز في السنة النبوية ذويبي منهجية تحقيق التراث مارس 04اإلثنني 

 غرابلي منهج النقد الحديثي قورداش ةاإلستشراقيالسنة في الدراسات  مارس  05الثالاثء 

 محمدي ضوابط فهم السنة النبوية مومني مشكل الحديث مارس 06األربعاء 

 شرفة دراسات في فقه السيرة النبوية قروف فنون الخطابة والحوار مارس 07اخلميس 

 

 رئيس القسم

 



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 
 

 اإلسالمية عقيدةالالثانيةماستر السنة –االستدراكية للسداسي األول  برنامج الدورة
 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 مارس 03األحد 
 سلماني قضايا فقهية معاصرة

 جرادي انجليزية

 قادرة (16.30-15.00المنهج التربوي عند المسلمين )من

 مقالتي تصنيف العلوم عند المسلمين شتيوي علم األصول والسياسةالمباحث الكالمية في  مارس 04اإلثنني 

 دردور التصوف والطرق الصوفية في الجزائر العمري الفكر العقدي في الجزائر مارس  05الثالاثء 

 الشافعي حفظ القرآن وترتيله شيدخ مقاصد العقائد اإلسالمية مارس 06األربعاء 

 هالل منهجية تحقيق التراث قروف والحوارفنون الخطابة  مارس 07اخلميس 

 

 

 رئيس القسم

 
 



 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم            1باتنة جامعة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 
 

 واإلعالم دعوةالالثانية ماستر السنة –االستدراكية للسداسي األول  برنامج الدورة
 

 التوقيت

 التاريخ

 45:14:إىل غاية الساعة 45:13من الساعة  11:15إىل غاية الساعة  09:45من الساعة 

 أستاذ)ة( املادة املادة أستاذ)ة( املادة املادة

 مارس 03األحد 
 دردور تقنيات البحث ومناهجه

 جرادي إنجليزية

 الشافعي (16.30-15.00)من حفظ القرآن وترتيله

 زواقة إدارة العمل الدعوي عباس إعداد وإخراج البرامج الدينية مارس 04اإلثنني 

 بوشوشة قضايا فقهية معاصرة درويش دراسات الجهور مارس  05الثالاثء 

 مقالتي والدعوةالرأي العام  بولحية فنيات التحرير اإللكتروني مارس 06األربعاء 

 عيساوي اإلعالم الديني وقضايا المجتمع قروف فنون الخطابة والحوار مارس 07اخلميس 

 

 رئيس القسم

 


