
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اللغة والحضارة اإلسالميةقسم          1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 0211/0202السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

  دراسات لغوية قرآنية/ماستر األولىالسنة– ولاألبرنامج امتحانات السداسي                 

 إسالميتاريخ +                                                                                   

 12.00إلى  10.30من: يومياالتوقيت 

 021القاعة + 20المدرج /قرآنيةالدراسات اللغة وال  التاريخ اليوم

023+020:القاعات.........023+023+021ةقرآني

+023 

 021+ 020 :تانالقاع/ سالمياإلتاريخ ال     
 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 وزناجي. د التفسير اللغوي 10/21/0202 اإلثنين
 غنـــــام.د عالم العربيالكتابة التاريخية في ال

 بلعــربي. د تاريخ الحركات اإلصالحية بوطهرة. د أصـــول النحو 11/21/0202 ءثالثاال

 حيـــدوسي.د السنن التاريخية في القرآن الكريم عــــروي. د مصــادر االحتجاج اللغوي 11/21/0202 ربعاءألا

 بلعربي .د تاريخ الجزائر السياسي واالقتصادي بوقفـــــــة. د تاريخ المصحف 13/21/0202 خميسال

 بن قويدر.د دراسات في تاريخ المشــرق شعبــــان. د/أ سياســـة شرعيـــة 18/21/0202 سبتال
 

 سرحان .د در التاريخيةادراسات نقدية للمص بوخالفة. د/أ نظـــرية النظـــم 11/21/0202 حداأل

 عبيـــد بن. د/أ نظـــرية المعرفة يدواد. د علم الداللــــة 02/21/0202 ثنينإلا

 رداد. د أصــول الفقه ومقاصـد الشريعة هــــــالل.د القراءات القرآنية وتوجيهها 01/21/0202 ثالثاءال

 بن دعاس .د/أ نظم الحكم في التاريخ وزناجي.د التفسير والمفسرون 00/21/0202 ربعاءألا

 رشيــد درغــال                                                                                            / األستاذ الدكتـــور: رئيس القسم                                                                    

 20المدرج 

 021: اتالقاع+ 

020-021 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اللغة والحضارة اإلسالميةقسم          1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 0211/0202السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 دراسات لغوية قرآنية /ماسترالسنةالثانية- األولبرنامج امتحانات السداسي          

 تاريخ اإلسالمي+                         

 ..120إلى28.02 من: يومياالتوقيت 

 20المدرج/ لغة عربية ودراسات قرآنية /0ماستر          التاريخ اليوم

023+020:القاعات.........023+023+021قرآنية/

+023 

 028: ةالقاع/ التاريخ اإلسالمي/ 0ماستر

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 تعليمية اللغة العربية 10/21/0202 ثنيناإل

 

 

 عــروي. د
 شرفاوي.د منهجية تحقيق التراث

 زوهـــير. د علـــوم الحديث ديــبي. د آنية حديثةردراسات ق 11/21/0202 اءثالثال

 بن قويدر. د تاريخ الحركة الوطنية بوقفة. د السياق القرآني 11/21/0202 ربعاءألا

 ميــحي.د/أ تاريخ النظم اإلسالمية بن حســن. د/أ التصوير الفني في القرآن 13/21/0202 خميسال

 حمــادي.أ سوسيولوجية المجتمع حمــــادي.أ سوسيولوجية المجتمع 18/21/0202 سبتال
 

 سيـــغة . د في الغرب إ الحضارة غنــام. د الدراسات النقدية للمصــادر 11/21/0202 حداأل

 ســرحان. د التفسير اإلسالمي للتاريخ ســرحان. د التأويالت الحداثية للقرآن 02/21/0202 ثنيناإل

 بن عبيد. د/أ تعليمية التاريخ اإلسالمي هــــــالل.د منهجيــة تحقيق التراث 01/21/0202 ثالثاءال

 بــروال. د مصادر وأعالم تاريخ الجزائر دوادي. د األسلوبية وتحليل الخطاب 00/21/0202 ربعاءألا

 
 رشيــد درغــال                                                                                            / األستاذ الدكتـــور: رئيس القسم

 

 

  20 المدرج

 028القاعة + 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 اللغة والحضارة اإلسالميةقسم                  1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 0211/0202السنة الجامعية                 علوم اإلسالمية            كلية ال

 لغة وحضارة إسالمية السنة الثانية ليسانس -ولاألبرنامج امتحانات السداسي            

   10:22إلى 12:02 من:التوقيت يوميا

 

 

                                                                                            رشيــد درغــال/ األستاذ الدكتـــور: رئيس القسم                                                                                 

 القاعة الفوج األستاذ المقياس التاريخ اليوم

 ذكور 21الفوج   بن الشيخ. د/أ تاريخ المذاهب والفرق اإلسالمية 10/21/0202 ثنيناإل

 ذكور

2101 

 

 

021 
 ذكور  زردوم.د مناهج البحث في الحضارة 11/21/0202 ءثالثاال
 1مج020 20الفوج  شرفاوي.د تقنيات التعبير الكتابي و الشفوي 11/21/0202 ربعاءاأل
 0مج021 عــروي.د واألدب مصــــادر اللغة 13/21/0202 خميسال

 1مج023 20الفوج  افي ــك.د/أ التفسير ومناهج المفسرين 18/21/0202 سبتال
 0مج023
 1مج021 21الفوج   ميـــحي. د/أ تاريخ التشريع اإلســالمي 11/21/0202 حداأل  

 02/21/0202 ثنيناإل
 بوســاحة.أ اآلثار والفنون اإلسالمية

 0مج028 
 لثالثاءا 

 

 

 بوطهــرة .د النحـــو والصرف 01/21/0202

   سيـــغة. د الفة األموية والعباسيةخال 00/21/0202 ربعاءاأل

 السنة

جذع الثانية 

 مشترك



 بيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع

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

 م 0211/0202 :السنة الجامعية                                                   لوم اإلسالمية            كلية الع

  السنة الثالثة -ولبرنامج امتحانات السداسي األ

 تاريخ إسالمي +دراسات لغوية 

   10:22إلى 12:02 من:يومياوقيت الت

 028+023:   القاعتان/ سالمياإلتاريخ ال  128 :قاعةال/  لغة عربية ودراسات قرآنية التاريخ اليوم

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 بن قويدر.د تاريخ المشرق الوسيط بوطهــرة. د أدب جاهلي 10/21/0202 إلثنينا

مصادر الحضارة  اإلس  حيدوسي.د اإلعجاز القرآني 41/14/0101 ءثالثاال

 ااإلسالمية

 بـــروال.د

.. الحوكمة وأخالقيات 11/21/0202 ربعاءاأل

 المهنة المهنة المهنة

 دعاسبن .د/أ ..الحوكمة وأخالقيات بن دعاس.د/أ

 تاريخ الحضارات القديمة وزناجي.د التفسير الموضوعي 41/14/0101 لخميسا

 والمعاصر

 كــافي. د/أ

 ميحي. د/أ  المواريث ميحي. د/أ المواريث 18/21/0202 سبتال
  

 بن الشيخ. د/أ تاريخ األنبياء والرسل  هـــالل.د علم القراءات 11/21/0202 حداأل

 بلعربي عمر.د تاريخ المغرب واألندلس دوادي. د علم العروض والقافية 02/21/0202 ثنيناإل

 سيــغة.د تاريخ الجزائر الحديث  ديبي.د أصــول التفسير 01/21/0202 ثالثاءال

  
 رشيـــد درغــــال/ األستاذ الدكتـــــور:  رئيس القسم

 

 

 الثالثة لسنةا
 القاعات

128 (+023/028) 



 

 


