
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسم أصول الدين                     الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 1029/1010السنة الجامعية                            كلية العلوم اإلسالمية            

 00.12-03.20:يوميا التوقيت      أصول الدينليسانس  جذع مشترك الثانية السنة   -برنامج امتحانات السداسي األول 

 
 

 

 األستاذ المقياس التاريخ

 فرحاتد .ا + بن عبيد د .ا ومناهج البحث المنطق 23/02/1010اإلثنين

 بوعكاز د .ا +شرفة د .ا تفسير تحليلي 21/02/1010الثالثاء

 عيساويد .ا +  بوسجادةد .ا مناهج الدعوة 21/02/1010األربعاء 

 مومني.د+ دردوري . د حديث تحليلي 21/02/1010الخميس 

 قاسمي .د +رقيق د .ا العقيدة اإلسالمية 21/02/1010السبت

 أمداح .د +برهاني د .ا فقه األسرة 29/02/1010األحد

 بوسجادةد .ا +قروف .أ الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر 10/02/1010اإلثنين

 برهانيد .ا + أمداح .د أصول الفقه دالالت األلفاظ 12/02/1010الثالثاء



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم                                    باتنة  الحاج لخضر جامعة

 م 1029/1010 :السنة الجامعية                                        كلية العلوم اإلسالمية            

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

 

 سالميةاإلثقافة الدعوة وال 3 ومقارنة األديان عقيدةال 3 سنةالكتاب وال 3 التاريخ
 األستاذ المقياس األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 د .ا اتجاهات التفسير 23/02/1010اإلثنين
 بن حسن

 مقالتيد .ا الحكم الراشد وأخالقيات المهنة شايبد .ا مسيحيةال

 درويش. د والحوارفن الخطابة  رقيقد .ا إسالمية عقيدة دردوري.د علم الرواية والرواة 21/02/1010الثالثاء

التفسير والحديث  غرابليد.ا علم الجرح والتعديل 21/02/1010األربعاء 
 الموضوعي

 زنداقي. د حاضر العالم اإلسالمي عسكرد .ا

 حداد.ا اإلعالم اإلسالمي ونظريات االتصال بوعيشة. د اليهودية ذويبي.د علم مختلف الحديث 21/02/1010الخميس 

أعالم الدعوة في الجزائر  قاسمي. د اإلسالميةالفرق  عسكرد .ا التفسير الموضوعي 21/02/1010السبت
 ومؤسساته

 يعيساد.ا

الحكم الراشد  29/02/1010األحد
 وأخالقيات المهنة

الحكم الراشد  ميهوبي.ا
 وأخالقيات المهنة

 بوزيدد .ا الثقافة اإلسالمية ميهوبي.ا

المصادر اإلسالمية في  دمحمي.د مناهج المحدثين 10/02/1010اإلثنين
 األدياندراسة 

 بوعون. د علم النفس االجتماعي روابح. د

الدراسات االستشراقية  12/02/1010الثالثاء
 للقرآن والسنة

 د .ا يونانية فلسفة قورداش.أ
 الشيخبن 

 بوشوشة.أ قواعد فقهية

 

 رئيس القسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم                                         باتنة  الحاج لخضر جامعة

 م 1029/1010 :السنة الجامعية                                           كلية العلوم اإلسالمية            

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

 

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

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 د .ا قواعد التفسير 23/02/1010اإلثنين
 حسنبن 

المحدثين مناهج 
 في التصنيف

الدعوة والمتغيرات  قاسمي. د قضايا عقدية معاصرة مومني. د
 الدولية المعاصرة

 بوسجادةد.ا

التفسير المقارن للقرآن  21/02/1010الثالثاء
 الكريم

 أحاديث األحكام حيدوسي.د
 

األصول العقدية للفرق  سلماني. د
 اإلسالمية

الطوائف والمذاهب  رقيقد .ا
 المعاصرةالفكرية 

 شتيوي.د

أعالم التفسير في  21/02/1010األربعاء 
 الجزائر

دراسات معمقة في  شرفةد .ا
 مصطلح الحديث

 علومه وعلومه
 

القراءت الحداثية  دردوري.د
 للوحي والتراث

 زواقهد .ا فقه ومناهج الدعوة العمريد.ا

دراسات معمقة في  بنبري.د علم توجيه القراءات 21/02/1010الخميس 
 الجرح والتعديل

 

مصادر البحث في علم  ذويبي. د
 الكالم

فنيات التحرير  بوعيشة.د
 الصحفي

 درويش.د

 بوساحة.د علم اجتماع التربية بوساحة.د علم اجتماع التربية بوساحة.د علم اجتماع التربية بوساحة.د علم اجتماع التربية 21/02/1010السبت

منهجية البحث في  العرابيد.ا القراءات وحفظ القرآن 29/02/1010األحد
 تخريج الحديث

 

تقنيات االتصال  زواقه .د.ا نظرية المعرفة غرابليد.ا
 اإلقناعي

 بولحية. د

المعجمية والكشافات  10/02/1010اإلثنين
 القرآنية

المعجمية  بوعكازد.ا
 والكشافات القرآنية

المعجمية والكشافات  بوعكاز.د.ا
 القرآنية

والكشافات المعجمية  بوعكاز.د.ا
 القرآنية

 بوعكازد.ا

دراسات معمقة في  12/02/1010الثالثاء
 علوم القرآن

دراسات معمقة في  زغيشي.د
 شروح الحديث

 فلسفة إسالمية دمحمي.د
 

تاريخ الصحافة  فرحاتد .ا
 اإلصالحية

 قروف.أ

التفسير عند الفرق  11/02/1010األربعاء 
 اإلسالمية

 المدارس الحديثية ديبي.د
 

منهج القرآن في  زنداقي. د
 عرض العقيدة

نظريات اإلعالم  شيدخد .ا
 واالتصال

 عباس. د
 

       عدوي.د علم الرسم والضبط 13/02/1010الخميس 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسم أصول الدين                                      باتنة  الحاج لخضر جامعة

 م 1029/1010:السنة الجامعية                                 كلية العلوم اإلسالمية            

 20...-3.01.:يوميا  التوقيت              أصول الدين ماستر الثانية السنة-برنامج امتحانات السداسي األول

 اإلعالمو دعوةال-1ماستر اإلسالمية عقيدةال-1ماستر الحديث وعلومه - 1ماستر علوم القرآنالتفسير و-1ماستر التاريخ

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس األستاذ المقياس األستاذ المقياس

د .أ قضايا فقهية معاصرة 23/02/1010اإلثنين
 برهاني

قضايا فقهية 
 معاصرة

د .أ معاصرةقضايا فقهية  برهانيد .أ
 برهاني

 قضايا فقهية معاصرة
 

 بوشوشة.ا

دراسات معمقة في  21/02/1010الثالثاء
 التفسير التحليلي

 

د .أ
 شرفة

دراسات في فقه 
 السيرة النبوية

المباحث الكالمية في  شرفةد .أ
علم األصول والسياسة 

 الشرعية

د .أ
 مقالتي

 الرأي العام والدعوة
 

 مقالتيد .أ

القرآن الكريم في  21/02/1010األربعاء 
 الدراسات الحداثية

د .أ
 العمري

اإلعجاز في السنة 
 النبوية

 

الفكر العقدي في  عسكرد .أ
 الجزائر

د .أ
 العمري

 زواقةد .أ إدارة العمل الدعوي

اتجاهات التفسير في  21/02/1010الخميس 
 العصر الحديث

 

. د
 حيدوسي

فنون الخطابة 
 والحوار

. د التراثمنهجية تحقيق  درويش. د
 بوعيشة

 درويش. د دراسات الجمهور

. د منهجية تحقيق التراث 21/02/1010السبت
 ذويبي

منهجية تحقيق 
 التراث

المنهج التربوي عند  ذويبي. د
 المسلمين

 

اإلعالم الديني وقضايا  قادرة. د
 المجتمع

 بوسجادة

د .أ القراءات وحفظ القرآن 29/02/1010األحد
 العرابي

د .أ الحديثيمنهج النقد 
 غرابلي

تصنيف العلوم عند 
 المسلمين

 

د .أ
 فلوسي

فنيات التحرير 
 االلكتروني

 

 بولحية. د

 أصول التفسير 10/02/1010اإلثنين
 

بن د .أ
 حسن

التصوف والطرق  مومني. د الحديثمشكل 
 الصوفية في الجزائر

. د
 دردور

تقنيات البحث 
 ومناهجه

 بواللي.أ

في القرآن  اإلعجاز 12/02/1010الثالثاء
 الكريم

د .أ
 عسكر

ضوابط فهم السنة 
 النبوية
 

د .أ فنون الخطابة والحوار دمحمي. د
 بوزيد

 بوزيدد .ا فنون الخطابة والحوار

د .أ مقاصد القرآن الكريم 11/02/1010األربعاء 
 بوعكاز

السنة في الدراسات 
 االستشراقية
 والحداثية

. د
 قورداش

مقاصد العقائد 
 اإلسالمية

 

د .أ
 شيدخ

البرامج إعداد وإخراج 
 الدينية

 عباس. د

       قروف.أ فنون الخطابة والحوار 13/02/1010الخميس 

 


