
 :سبوع األولألا
 م0202-0220 :السنة الجامعية      س السداسي األول        قسم أصول الدين         التوزيع األسبوعي لطلبة السنة الثالثة           ليسان

 
 كتاب وسنة3س التوقيت 

  2الفوج 
كتاب  3س

 0الفوج  وسنة
 كتاب وسنة 3س

 3الفوج 
 كتاب وسنة 3س

 4الفوج 
 دعوة وثقافة إسالمية  3س

 2الفوج 
 دعوة وثقافة إسالمية  3س

  0الفوج 
 عقيدة ومقارنة أديان   3س

   

ت
سب

ال
 

 024  الفرق اإلسالمية  قاسمي 0معيساوي   أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساتها 2اتجاهات التفسير     بن حسن م 20.22-20.22
 024  دمبري الفلسفة اليونانية 0م  بوشوشة     القواعد الفقهية 2م  المحدثين   دمحميمناهج  20.22-22.22
 024وأخالقيات المهنة مقالتي الحكم الراشد  0م  زواقة  م اإلسالمي ونرريات اتاتصال اإلعال 2ذويبي م  علم مختلف الحديث 22.22-22.22
 024رقيق   عقيدة 2م  حداد    وأخالقيات المهنةالحكم الراشد  2م حداد   وأخالقيات المهنةالحكم الراشد  22.22-20.22

       
23.32-24.32  اإلعالم اإلسالمي ونرريات اتاتصال      

 212ت اد حد
 024عقيدة ت رقيق  213  بنبري   بـــالغة

اإلعالم اإلسالمي ونرريات اتاتصال ت     212 بنبري  بـــالغة     24.32-23.32

    213  حداد
 024شماس  تحفير 

 

23.32-23.32     
   

 024 بنبري    بـــالغة   

 

 

      

حد
أل
ا

 

 بالغة    323 شماستحفير   20.22-20.22

  323بري بن  

 ت مناهج المحدثين

 211حركاتي 

 علم الرواية والرواة

020ت     زرور 
أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساتها ت 

 213بولحية   
 المصادر اإلسالمية في دراسة األديان 212 انجليزية حجوج

 024شتيوي  
 تحفير      323بالغة بنبري  20.22-22.22

 323 شماس
 علم الرواية والرواة

    211  ت  رزرو

ت  مناهج المحدثين

020 حركاتي  
أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساتها  211انجليزية  حجوج 

 213بولحية    ت

ت المصادر اإلسالمية في دراسة األديان

 024 شتيوي
والرواة علم الرواية  22.22-22.22

    323ت   زرور

 مناهج المحدثين

 323 حركاتيت 

 علم الجرح والتعديل

 211ير ت بلخ

انجليزية خميس 

020    
 024انجليزية  حجوج  0م  زردوم علم النفس اتاجتماعي

ت  مناهج المحدثين 22.22-20.22

      323 حركاتي

  انجليزية

  323خميس 

 بالغة 

 211بنبري  

تفسيرموضوعي ت 

   020زغيشي
 024 عسكرالتفسير والحديث الموضوعي  0مثقافة إسالمية  بوسجادة  

       
23.32-24.32 انجليزية خميس  

323    

علم الرواية 

  زرور والرواة ت
323 

 تفسير موضوعي ت

 211زغيشي 

 تعلم الجرح والتعديل 
020 بلخير      

   

علم الجرح والتعديل  24.32-23.32

     323 ت بلخيري

 موضوعي تفسير
 323 ت زغيشي

 انجليزية

 211  خميس

  تحفير

 212 أوسيف

   

 

 تفسير موضوعي ت 23.32-23.32

    323  زغيشي

 علم الجرح
 ت والتعديل

 323 بلخير 

020  بنبري  بالغة 022 أوسيفتحفير      

 

 

     

ن
ني
تاث

ا
 

 024شايب   المسيحية 0م حاضر العالم اإٌلسالمي زنداقي 2عسكر م التفسير الموضوعي  20.22-20.22

 024المسيحية  ت شايب  212دمبري  تحفير                 211حاضر العالم اإٌلسالمي ت  زنداقي 2قورداش  م   الدراسات اتاستشراقية للقرآن والسنة 20.22-22.22
 024بوعيشة اليهودية    212زنداقي حاضر العالم اإٌلسالمي ت  211فن الخطابة و الحوار ت  درويش 2غرابلي م علم الجرح والتعديل  22.22-22.22
 024بوعيشة اليهودية ت   212فن الخطابة و الحوار ت  درويش 211دمبري  تحفير                 2دردوري م    اية والرواةعلم الرو 22.22-20.22

20.32-24.22     
23.32-24.32      0م درويش   فن الخطابة والحوار     
24.32-23.32        

 23.32-23.32        

 



 :األسبوع الثاني

 م0202-0220 :ن         التوزيع األسبوعي لطلبة السنة الثالثة           ليسانس السداسي األول         السنة الجامعيةسم أصول الديق
 

 كتاب وسنة3س التوقيت 

  2الفوج 
 كتاب وسنة 3س

 0الفوج 
كتاب وسنة  3س

 3الفوج 
 كتاب وسنة 3س

 4الفوج 
 دعوة وثقافة إسالمية  3س

 2الفوج 
 المية دعوة وثقافة إس 3س

  0الفوج 
 عقيدة ومقارنة أديان 3س

   

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 024  الفرق اإلسالمية  قاسمي 0معيساوي    أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساتها 2اتجاهات التفسير     بن حسن م 20.22-20.22
 024ة دمبري  الفلسفة اليوناني 0م  بوشوشة     القواعد الفقهية 2م  المحدثين   دمحميمناهج  20.22-22.22
 024وأخالقيات المهنة مقالتي الحكم الراشد  0م  زواقة  اإلعالم اإلسالمي ونرريات اتاتصال  2ذويبي م  علم مختلف الحديث 22.22-22.22
 024رقيق   عقيدة 2م  حداد    وأخالقيات المهنةالحكم الراشد  2م حداد   وأخالقيات المهنةالحكم الراشد  22.22-20.22

       
23.32-24.32  اإلعالم اإلسالمي ونرريات اتاتصال      

 212ت حداد 
 024عقيدة ت رقيق  213  بنبري   بـــالغة

اإلعالم اإلسالمي ونرريات اتاتصال ت     212 بنبري  بـــالغة     24.32-23.32

                   213  حداد
 024شماس  تحفير 

 

23.32-23.32     
   

 024 بنبري    غة بـــال  

 

 

      

ء
عا

رب
أل
ا

 

تحفير  شماس  20.22-20.22

323   

 بالغة 

  323بنبري   

 ت مناهج المحدثين

 211حركاتي 

 علم الرواية والرواة

020ت     زرور 
أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساتها ت 

 213بولحية   
 المصادر اإلسالمية في دراسة األديان 212 انجليزية حجوج

 024شتيوي  
 تحفير      323بالغة بنبري  20.22-22.22

 323شماس 

 علم الرواية والرواة

    211  ت  زرور

ت  مناهج المحدثين

020 حركاتي  
أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساتها  211انجليزية  حجوج 

 213ت بولحية 

ت المصادر اإلسالمية في دراسة األديان

 024 شتيوي
علم الرواية  22.22-22.22

ت   زروروالرواة 

323    

ت  مناهج المحدثين
 323 حركاتي

 علم الجرح والتعديل

 211ت بلخير 

انجليزية خميس 

020    
 024انجليزية  حجوج  0م  زردوم علم النفس اتاجتماعي

 مناهج المحدثين 22.22-20.22

      323 حركاتيت 

انجليزية  خميس 
323  

 بالغة 

 211بنبري  

تفسيرموضوعي ت 

   020زغيشي
 024 عسكرالتفسير والحديث الموضوعي  0مثقافة إسالمية  بوسجادة  

       
23.32-24.32  انجليزية  

    323خميس 

والرواة علم الرواية 

 323 زرور ت
 تفسير موضوعي ت

 211 زغيشي

 تعلم الجرح والتعديل 
020 بلخير      

   

علم الجرح  24.32-23.32
ت والتعديل 

     323 بلخيري

 موضوعي تفسير
 323 ت زغيشي

 انجليزية

 211  خميس

 تحفير 

 212 أوسيف

   

 

تفسير موضوعي  23.32-23.32

    323  زغيشي ت

 والتعديل علم الجرح
 ت

 323 بلخير 

020  بنبري  بالغة 022 أوسيفتحفير      

 

 

     

س
مي

خ
ال

 

 024شايب   المسيحية 0م يحاضر العالم اإٌلسالمي زنداق 2التفسير الموضوعي عسكر م 20.22-20.22
 024المسيحية  ت شايب  212دمبري  تحفير  211حاضر العالم اإٌلسالمي ت  زنداقي 2قورداش  م  الدراسات اتاستشراقية للقرآن والسنة 20.22-22.22
 024بوعيشة اليهودية    212زنداقي حاضر العالم اإٌلسالمي ت 211فن الخطابة و الحوار ت  درويش 2غرابلي معلم الجرح والتعديل  22.22-22.22
 024بوعيشة اليهودية ت   212فن الخطابة و الحوار ت  درويش      211دمبري  تحفير  2دردوري م    علم الرواية والرواة 22.22-20.22

20.32-24.22     
23.32-24.32   0م فن الخطابة والحوار درويش      
24.32-23.32        

 23.32-23.32        

 


