
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسم اللغة والحضارة اإلسالمية           1جامعة باتنة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            
 

 :تينالسن -برنامج الدورة االستدراكية للسداسي األول 
 تاريخ إسالمي ماستراألولى      الثانية ليسانس + 

 التوقيت  

 التاريخ 

09.45 ......................... 11:15  13.00 .................................... 14:30 14.30 .................... 16:00 

 ستا األ المادة ستا األ المادة  ستا األ المادة

 األحد

 مارس 03

 صاولي تحفيظ سيغة الخالفة األموية والعباسية  بن الشيخ المذاهب والفرقتاريخ 

  سرحان دراسات نقدية للمصادر

 سليم تحفيظ لبعل انجليزية 

 االثنين

 مارس 04

 زردوم مناهج البحث بوطهرة عربية   زوهير تقنيات التعبير 

  بن عبيد نظرية المعرفة

تاريخ الجزائر السياسي 

 واالقتصادي

   بلعربي

 الثالثاء

 مارس 05
  ميحي تاريخ التشريع

التفسير ومناهج  بوطهرة مصادر اللغة واألدب

 كافي المفسرين

دراسات في تاريخ المشرق 

  بن قويدر اإلسالمي

 حيدوسي السنن التاريخية في القرآن

 بوساحة الكتابة التاريخية 

 األربعاء

 مارس 06
  بن قويدر آثار وفنون

نظم الحكم في التاريخ  لعالونة انجليزية 

 االسالمي

 بن دعاس

  رداد أصول الفقه ومقاصد الشريعة

   عيساوي تاريخ الحركات االصالحية

 

 ئيس القسمر



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسم اللغة والحضارة اإلسالمية           1جامعة باتنة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            
 

 :السنوات -برنامج الدورة االستدراكية للسداسي األول 
  القاعة 308  لغة ودراسات قرآنية 1ماستر +  (تاريخ إسالمي)لغة ودراسات قرآنية+  ليسانس الثالثة 

 التوقيت  

 التاريخ 

09.45 ......................... 11:15 

 

13.00 ............................................ 14:30 14.30 .................... 16:00 

 ستا األ المادة ستا األ المادة ستا األ المادة

 األحد 

 مارس 03

 صاولي تحفيظ بوخالفة أصول النحو وزناجي التفسير اللغوي

 صاولي تحفيظ وزناجي التفسير الموضوعي بوطهرة أدب جاهلي

   وناسي تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر بروال مصادر الحضارة
 

  االثنين

 مارس 04
 شعبان سياسة شرعية

 

القراءات القرآنية  لبعل انجليزية

 هالل وتوجيهها

 عروي بالغة 2لعالونة+عشاب ف انجليزية هالل علم القراءات

 عروي بالغة عشاب انجليزية بن الشيخ تاريخ األنبياء
 

 الثالثاء

 مارس 05

 حيدوسي التفسير والمفسرون

 

 بوقفة تاريخ المصحف زوهير    مصادر االحتجاج
 سليم تحفيظ حيدوسي االعجاز القرآني ديبي/روابح أصول التفسير

 سليم  تحفيظ كافى تاريخ الحضارات القديمة بلعربي تاريخ المغرب واألندلس
 

 االربعاء

 مارس 06

 دوادي علم الداللة

 

   بوخالفة نظرية النظم

 بن دعاس الحوكمة دوادى علم العروض بن عبيد مقاصد الشريعة 

 بن دعاس الحوكمة بن قودر تاريخ المشرق الوسيط ميحي مقاصد الشريعة إ

 

 رئيس القسم



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 قسم اللغة والحضارة اإلسالمية           1جامعة باتنة 

 م 2018/2019السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            
 

 برنامج الدورة االستدراكية للسداسي األول 

 308قاعة ( لغة ودراسات قرآنية+ تاريخ إسالمي) 2ماستر 

    

 الزمن

 اليوم

09:45 .......................... 11:15  13:00 .................................. 14:30 14:30 ............   .............. 16:00 

 األستا  المادة

 

 األستا  المادة األستا  المادة

 األحد

03 

 مارس

 التفسير اإلسالمي للتاريخ
 بوقفة حفظ القرآن وترتيله سرحان

 علوم الحديث
 زوهير

   هالل حفظ القرآن وترتيله سرحان التأويالت الحداثية للقرآن
 

 االثنين

04 

 مارس

 تاريخ النظم االسالمية
 ميحي

 

 لبعل انجليزية
 تعليمية اللغة العربية

 عروي

 بوساحة منهجية تحقيق التراث لبعل انجليزية زوهير التصوير الفني في القرآن
 

 الثالثاء

05 

 مارس

 مصادر وأعالم تاريخ الجزائر
 بروال

 

 حمادي سوسيولوجية المجتمع
 تاريخ الحركة الوطنية

 سيغة

 السياق القرآني
 حمادي سوسيولوجية المجتمع بوقفة+زوهير

 منهجية تحقيق التراث
 هالل

 

 األربعاء

06 

 مارس

 بلعربي الحضارة في الغرب 

 

 بن عبيد تعليمية التاريخ االسالمي

 الدراسات النقدية للمصادر

 بن مخلوف

 

  رئيس القسم

 


