
 م0201-0220 :للسنة الجامعية          قسم أصول الدين                                    التوزيع األسبوعي لطلبة السنة األولى ماستر         السداسي األول

 11/20/0201 -11/21/0201: المرحلة الثانية من

 

 55(=10+5+02) التفسير وعلوم القرآن 1م التوقيت 

 15=0ف – 02=1ف

 10(=8+5+05) الحديث وعلومه 1م

 00=0ف -02=1ف

 60(=5+10+45)الدعوة واإلعالم   1م

 20=0ف– 40=1ف

 العقيدة اإلسالمية 1م

(20+1+3=)24 

ت
سب

ال
 

دراسات معمقة في علوم  28.22-25.22

 0القرآن    ت زغيشي م
علم الرسم و الضبط  ت 

 011عدوي 
 فقه مناهج الدعوة 3مأحاديث األحكام سلماني  

 1ة مزواق
 انجليزية 

 121زقادة 

 علم الرسم و الضبط  ت 25.22-12.22

 0معدوي  
دراسات معمقة في علوم 

 011القرآن  ت زغيشي 

 أحاديث األحكام 

 3سلماني  م
 لغة انجليزية  

 013زقادة  

 الدعوة والمتغيرات الدولية المعاصرة 

 0بوسجادة  م
 نظرية المعرفة 

 121زواقة   

 ات معمقة في علوم القرآن  دراس 12.22-11.22

 0مزغيشي   
 لغة انجليزية   

 3مزقادة   
دراسات معمقة في الجرح   

 013والتعديل  ذويبي 

 الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة 

 1شتيوي م
 قضايا عقدية معاصرة

 121قاسمي  

 دراسات معمقة في الجرح والتعديل 0معلم توجيه القراءات  بنبري   11.22-10.22

 3ذويبي  م 
 أحاديث األحكام 

   013سلماني

 الطوائف والمذاهب ت  

 1شتيوي م 
 قضايا عقدية معاصرة ت  105لغة انجليزية  زقادة 

 121قاسمي   

      

13.32-10.32  القراءات وتحفيظ القرآن  

 0عرابي م
 دراسات معمقة في الجرح ت

 3موالتعديل ت ذويبي  
 لغة انجليزية

 1م زقادة 
وة والمتغيرات الدولية الدع

 125المعاصرة ت بوسجادة 

 األصول العقدية للفرق اإلسالمية 

 121رقيق 

 لغة انجليزية  10.32-15.32

 0زقادة م
 علم توجيه القراءات ت

  011بنبري   
دراسات معمقة في شروح   3متحفيظ القرآن و ترتيله عرابي 

 013الحديث ت دمحمي

الدعوة والمتغيرات الدولية 

 1ممعاصرة ت بوسجادة ال
الطوائف والمذاهب ت 

 105شتيوي 

األصول العقدية  للفرق اإلسالمية  ت 

 121رقيق 

 علم توجيه القراءات ت 15.32-11.32

 0م بنبري 
 011لغة انجليزية زقادة 

 

 دراسات معمقة في شروح الحديث ت

 3مدمحمي 
 تحفيظ القرآن وترتيله 

 013عرابي 

  هتحفيظ القرآن وترتيل    

    121بوشوشة 

      

د 
ح
أل
ا

 

 أعالم التفسير في الجزائر   28.22-25.22

 0شرفة  م 
 دراسات معمقة في شروح الحديث

 3مدمحمي  
 تقنيات االتصال االقناعي 

 1بولحية   م
 منهج القرآن في عرض العقيدة

 121شيدخ    

 التفسير عند الفرق اإلسالمية 25.22-12.22
 0ديبي م  

 مقة في مصطلح الحديث علومه  دراسات مع

 3دردوري م 
 نظريات اإلعالم واالتصال 

    1ت عباس م 

تقنيات االتصال االقناعي ت  

 105بولحية 

منهج القرآن في عرض العقيدة ت 

 121شيدخ 

 قواعد التفسير  12.22-11.22

 0بن حسن م  
 دراسات معمقة في الجرح ت

  3موالتعديل ت ذويبي  
 لصحفي تفنيات التحرير ا

 1درويش م
نظريات اإلعالم واالتصال ت 

  125عباس 

 مصادر البحث في علم الكالم 

 121بوعيشة 

القراءات  و تحفيظ  القرآن  11.22-10.22

 0سكيو م  ت
 قواعد التفسير ت   

   011بن حسن 

 دراسات معمقة في الجرح والتعديل

 3ذويبي  م 

دراسات معمقة في مصطلح الحديث 

   013وريدردت علومه 
 فنيات التحرير الصحفي 

 1درويش م
 فلسفة إسالمية 

 121فرحات  

     

13.32-10.32  قواعد التفسير   ت  

 0مبن حسن  
القراءات و تحفيظ  القرآن 

 011سكيو  ت

دراسات معمقة في مصطلح الحديث   

 3م دردوري    علومه ت
دراسات معمقة في الجرح 

 013والتعديل ذويبي  

تصال االقناعي ت  تقنيات اال

 1مبولحية 
فنيات التحرير الصحفي ت    

 125درويش 

 فلسفة إسالمية ت 

  121روابح  

 تحفيظ القرآن وترتيله      10.32-15.32

 125 بوشوشة

 

 

تحفيظ القرآن وترتيله     15.32-11.32

 1م بوشوشة
  

         

ن
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ا
 

 المعاجم و الكشفات القرآنية    28.22-25.22

 1بوعكاز م 
 المعاجم و الكشفات القرآنية 

  1بوعكاز  م
 المعاجم و الكشفات القرآنية   

 1مبوعكاز  
 المعاجم و الكشفات القرآنية 

 1بوعكاز  م

 التفسير المقارن للقرآن 25.22-12.22

 0محيدوسي 
 المدارس  الحديثية 

 3مزنداقي  
 تاريخ الصحافة اإلصالحية

 1قروف م
للوحي والتراث  القراءة الحداثية

 121العمري  

  علم الرسم والضبط 12.22-11.22

 2معاشي م 
 مناهج المحدثين في التصنيف

 3مومني  م 
 نظريات اإلعالم واالتصال 

 1عباس م 
القراءة الحداثية للوحي والتراث ت 

 121العمري 

 علم اجتماع التربية      11.22-10.22

 1زردوم  م
 علم اجتماع التربية     

 1زردوم  م
 علم اجتماع التربية    

 1زردوم  م
 علم اجتماع التربية    

 1زردوم  م 

     



 

 

       

ء
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ا

 

دراسات معمقة في علوم  28.22-25.22

 0القرآن    ت زغيشي م
علم الرسم و الضبط  ت 

 011عدوي 

 دراسات معمقة في مصطلح الحديث علومه  

 3دردوري م 
 فقه مناهج الدعوة

 1قة مزوا
 انجليزية 

 121زقادة 

 علم الرسم و الضبط  ت 25.22-12.22

 0معدوي  
دراسات معمقة في علوم 

 011القرآن  ت زغيشي 

دراسات معمقة في مصطلح الحديث    

 3م دردوري    علومه ت
 

 لغة انجليزية  

 013زقادة  

 الدعوة والمتغيرات الدولية المعاصرة 

 0بوسجادة  م
 نظرية المعرفة 

 121زواقة   

 دراسات معمقة في علوم القرآن   12.22-11.22

 0مزغيشي   
 لغة انجليزية   

 3مزقادة   
منهجية البحث في تخريج الحديث 

 013ت غرابلي 

 الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة 

 1شتيوي م
 قضايا عقدية معاصرة

 121قاسمي  

 علم توجيه القراءات  11.22-10.22

 0مبنبري   
جية البحث في تخريج الحديث ت منه

 3م غرابلي 

دراسات معمقة في مصطلح الحديث 

 013دردوريت علومه 
 الطوائف والمذاهب ت  

 1شتيوي م 
 لغة انجليزية

 105زقادة   

 قضايا عقدية معاصرة ت 

 121قاسمي   

      

13.32-10.32  القراءات وتحفيظ القرآن  

 0عرابي م
 ديث  منهجية البحث في تخريج الح

 3غرابلي م
 لغة انجليزية

 1م زقادة 
الدعوة والمتغيرات الدولية 

 125المعاصرة ت بوسجادة 

 األصول العقدية للفرق اإلسالمية 

 121رقيق 

 لغة انجليزية  10.32-15.32

 0زقادة م
القراءات و تحفيظ  القرآن 

 011سكيو  ت

 تحفيظ القرآن وترتيله

  3معرابي  
لحديث دراسات معمقة في شروح ا

 013ت دمحمي

الدعوة والمتغيرات الدولية 

 1مالمعاصرة ت بوسجادة 
الطوائف والمذاهب ت 

 105شتيوي 

األصول العقدية  للفرق اإلسالمية  ت 

 121رقيق 

 القراءات  و تحفيظ  القرآن ت 15.32-11.32

 0سكيو م
 لغة انجليزية

 011زقادة  

 دراسات معمقة في شروح الحديث ت

 3مدمحمي 
 القرآن وترتيله  تحفيظ

 013عرابي 

 تحفيظ القرآن وترتيله  

   121بوشوشة 

      

اء
بع
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 أعالم التفسير في الجزائر   28.22-25.22

 0شرفة  م 
 دراسات معمقة في شروح الحديث

 3مدمحمي  
 تقنيات االتصال االقناعي 

 1بولحية   م
 منهج القرآن في عرض العقيدة

 121شيدخ    

 التفسير عند الفرق اإلسالمية 25.22-12.22
 0ديبي م  

 أحاديث األحكام
 3مسلماني   

 نظريات اإلعالم واالتصال 

 1ت عباس م 
تقنيات االتصال االقناعي ت  

 105بولحية 

منهج القرآن في عرض العقيدة ت 

 121شيدخ 

 قواعد التفسير  12.22-11.22

 0بن حسن م  
 منهجية البحث في تخريج الحديث  

 3ي مغرابل
 فنيات التحرير الصحفي ت

 1درويش م
نظريات اإلعالم واالتصال ت 

125عباس    

 مصادر البحث في علم الكالم 

 121بوعيشة 

 علم توجيه القراءات ت 11.22-10.22

 0مبنبري  
 قواعد التفسير ت   

   011بن حسن 

 منهجية البحث في تخريج الحديث ت

 3غرابلي  م
 أحاديث األحكام ت

 013سلماني 

 فنيات التحرير الصحفي 

 1درويش م
 فلسفة إسالمية 

 121فرحات  

      

13.32-10.32  قواعد التفسير   ت  

 0مبن حسن  
 علم توجيه القراءات ت  

 011بنبري 

 أحاديث األحكام ت

 3سلماني  م
منهجية البحث في تخريج الحديث 

 013ت غرابلي 

تقنيات االتصال االقناعي ت  

 1مبولحية 
التحرير الصحفي ت     فنيات

 125درويش 

 فلسفة إسالمية ت 

  121روابح  

تحفيظ القرآن وترتيله       10.32-15.32

 125بوشوشة 

 

 

تحفيظ القرآن وترتيله      15.32-11.32
 بوشوشة    

  

         

س
مي

خ
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 المعاجم و الكشفات القرآنية    28.22-25.22

 1بوعكاز م 
 رآنية المعاجم و الكشفات الق

  1بوعكاز  م
 المعاجم و الكشفات القرآنية   

 1مبوعكاز   
 المعاجم و الكشفات القرآنية 

 1بوعكاز  م

 التفسير المقارن للقرآن 25.22-12.22

 0محيدوسي 
 المدارس  الحديثية 

 3مزنداقي   
 تاريخ الصحافة اإلصالحية

 1قروف  م
القراءة الحداثية للوحي والتراث 

 121العمري  

  علم الرسم والضبط 12.22-11.22

 2معاشي م 
 مناهج المحدثين في التصنيف

 3مومني  م 
 نظريات اإلعالم واالتصال 

 1عباس م 
القراءة الحداثية للوحي والتراث ت 

 121العمري 

 علم اجتماع التربية      11.22-10.22

 1زردوم  م
 علم اجتماع التربية     

 1زردوم  م
 ية علم اجتماع الترب   

 1زردوم  م
 علم اجتماع التربية    

 1زردوم  م 

     


