
 :األسبوع األول
 م0202-0220 :األول     للسنة الجامعية السداسي                ثانية ماسترالالتوزيع األسبوعي لطلبة السنة               قسم أصول الدين                          

 إلسالمية العقيدة ا 0م الدعوة واإلعالم    0م الحديث وعلومه   0م التفسير وعلوم قرآن 0م التوقيت 

ت
سب

ال
 

 النبوية ضوابط فهم السنة   20.22-20.22
 501 دمحمي

 501 جرادي  لغة انجليزية 501  زواقة  إدارة العمل الدعوي

 لغة  انجليزية  20.22-22.22
 210جرادي 

دراسات معمقة في 
ت  التفسير التحليلي

 213  عدوي 

 منهجية تحقيق التراث
 501  ذويبي

ا اإلعالم الديني وقضاي
 501حداد   المجتمع ت

ت  تقنيات البحث ومناهجه
   155بوزيد
 

 الفكر العقدي في الجزائر
 501العمري 

دراسات معمقة في  22.22-22.22
ت  التفسير التحليلي

 150  عدوي 

 لغة  انجليزية 
 152جرادي 

 501فنون الخطابة والحوار عيساوي
 

 تقنيات البحث ومناهجه
 501بوزيد

 المجتمع تضايا اإلعالم الديني وق
 155حداد

 ت الفكر العقدي في الجزائر
 501العمري 

 ةالقرآن الكريم في الدراسات الحداثي 22.22-20.22
 150 بوسجادة

 ن الكريم وترتيلهآحفظ القر
 501  عرابي

 501ذويبي    منهجية تحقيق التراث 501بوشوشة    قضايا فقهية معاصرة 102لغة انجليزية جرادي 
 

     

2...2-23..2   حفظ القرآن الكريم وترتيله 501جرادي   لغة انجليزية 501  معنصر قضايا فقهية معاصرة 150ذويبي  منهجية تحقيق التراث 
 211سكيو 

  حفظ القرآن الكريم وترتيله
 501عرابي 

 قضايا فقهية معاصرة   2..2-23..23
 1م عنصر 

 لغة انجليزية 
 501جرادي 

 رتيلهن الكريم وتآحفظ القر
 102   عرابي

 حفظ القرآن الكريم وترتيله
    501سكيو 

 تصنيف العلوم عند المسلمين 
 501دمبري   

  حفظ القرآن الكريم وترتيله 2..2-23..23
 1م عرابي

  211جرادي  لغة انجليزية    

     

حد
أل
ا

 

  أصول التفسير 20.22-20.22
 150 بن حسن

 دراسات في فقه السيرة النبوية
 105ة شرف

 فنون الخطابة والحوار 
 501عيساوي

 المباحث الكالمية في علم األصول والسياسة الشرعية
 501مقالتي  

 دراسات معمقة في التفسير التحليلي 20.22-22.22
 150شرفة  

 ت  منهج النقد الحديثي
 501 غرابلي

 اإلعجاز في السنة النبوية
 102ت عدوي  

 إعداد وإخراج البرامج الدينية
 501اسعب

ت  المباحث الكالمية في علم األصول والسياسة الشرعية
   501    مقالتي

ت بن  أصول التفسير 22.22-22.22
 150  حسن

التراث منهجية تحقيق 
 152نويوة   ت

ت   اإلعجاز في السنة النبوية
 501عدوي 

ت  منهج النقد الحديثي
  102غرابلي

 إعداد وإخراج البرامج الدينية
 501  ت عباس

ت  االلكتروني فنيات التحرير
  102   بولحية

 501قضايا فقهية معاصرة    برهاني 

التراث         منهجية تحقيق 22.22-20.22
 150ت نويوة  

ت بن  أصول التفسير
  152حسن 

  والحداثية السنة في الدراسات االستشراقية
 501قورداش 

ت     االلكتروني فنيات التحرير
 501بولحية

ت   راج البرامج الدينيةإعداد وإخ
 102عباس

 501زردوم   المنهج التربوي عند المسلمين
   

03.21-00.11     

2...2-23..2  ت منهجية تحقيق التراث 150 فنون الخطابة والحوار    قروف 
 501نويوة  

 501 مقالتي   الرأي العام والدعوة 
 

 التصوف والطرق الصوفية في الجزائر
 501دردور   

 اتجاهات التفسير في العصر الحديث 2..2-23..23
 150حيدوسي 

ت  منهجية تحقيق التراث 
   105نويوة 

 الرأي العام والدعوة  ت 
 501مقالتي     

 501فنون الخطابة والحوار قروف  
 

 الرأي العام والدعوة  ت     2..2-23..23
 155مقالتي

 

     

   مقاصد القرآن الكريم 20.22-20.22 
 150 كازبوع

 اإلعجاز في السنة النبوية
 501عسكر

  فنيات التحرير االلكتروني
 501 بولحية

 ت التصوف والطرق الصوفية في الجزائر
 501دردور 

ن
ني
ألث

ا
 

حفظ القرآن الكريم  20.22-22.22
 ت وترتيله

 213150   اوسيف 

القرآن الكريم في 
ت   الدراسات الحداثية

 152 بوسجادة

 الحديث مشكل 
 105ي مومن 

    دراسات الجمهور
 501 درويش

  التراث  تمنهجية تحقيق 
 501 بوعيشة

القرآن الكريم في  22.22-22.22
 ت   الدراسات الحداثية

 150 بوسجادة

حفظ القرآن الكريم 
 ت وترتيله

 213   اوسيف 

 ت مشكل الحديث
 501مومني 

السنة في الدراسات 
 والحداثية االستشراقية

 102قورداش 

  البحث ومناهجه تقنيات
 501 دردور 

   مقاصد العقائد اإلسالمية
 الخاصةشيدخ  

 اإلعجاز في القرآن الكريم 22.22-20.22
 150عسكر

 السنة في الدراسات االستشراقية
 501قورداش    والحداثية

 ت  مشكل الحديث
 102مومني 

   اإلعالم الديني وقضايا المجتمع
 501سيغة  

  ت مقاصد العقائد اإلسالمية
 الخاصة  شيدخ

     

2...2-23..2       

23..2-23..2     

23..2-23..2     



 :األسبوع الثاني
 م0202-0220 :األول     للسنة الجامعية السداسي                ثانية ماسترالالتوزيع األسبوعي لطلبة السنة               قسم أصول الدين                  

 العقيدة اإلسالمية  0م الدعوة واإلعالم    0م الحديث وعلومه   0م التفسير وعلوم قرآن 0م التوقيت   

اء
الث

لث
ا

 

 النبوية ضوابط فهم السنة   20.22-20.22
 501 دمحمي

 501 جرادي  لغة انجليزية 501بوشوشة   قضايا فقهية معاصرة

 لغة  انجليزية  20.22-22.22
 210جرادي 

دراسات معمقة في 
ت  تفسير التحليليال

 213  عدوي 

 منهجية تحقيق التراث
 501  ذويبي

اإلعالم الديني وقضايا 
 501حداد   المجتمع ت

ت  تقنيات البحث ومناهجه
   155بوزيد
 

 الفكر العقدي في الجزائر
 501العمري 

دراسات معمقة في  22.22-22.22
ت  التفسير التحليلي

 150  عدوي 

 لغة  انجليزية 
 152جرادي 

 501فنون الخطابة والحوار عيساوي
 

 تقنيات البحث ومناهجه
 501بوزيد

 المجتمع تاإلعالم الديني وقضايا 
 155حداد

 ت الفكر العقدي في الجزائر
 501العمري 

 ةالقرآن الكريم في الدراسات الحداثي 22.22-20.22
 150 بوسجادة

 ن الكريم وترتيلهآحفظ القر
 501  عرابي

 إدارة العمل الدعوي 102لغة انجليزية جرادي 
 501زواقة    

 501ذويبي    منهجية تحقيق التراث
 

     

2...2-23..2   حفظ القرآن الكريم وترتيله 501جرادي   لغة انجليزية 501  معنصر قضايا فقهية معاصرة 150ذويبي  منهجية تحقيق التراث 
 211سكيو 

  حفظ القرآن الكريم وترتيله
 501عرابي 

 قضايا فقهية معاصرة   2..2-23..23
 1م عنصر 

 لغة انجليزية 
 501جرادي 

 ن الكريم وترتيلهآحفظ القر
 102   عرابي

 حفظ القرآن الكريم وترتيله
    501سكيو 

 تصنيف العلوم عند المسلمين 
 501دمبري   

  حفظ القرآن الكريم وترتيله 2..2-23..23
 1م عرابي

  211جرادي  لغة انجليزية    

     

اء
بع

ألر
ا

 

  أصول التفسير 20.22-20.22
 150 بن حسن

 دراسات في فقه السيرة النبوية
 105شرفة 

 فنون الخطابة والحوار 
 501عيساوي

 المباحث الكالمية في علم األصول والسياسة الشرعية
 501مقالتي  

 دراسات معمقة في التفسير التحليلي 20.22-22.22
 150شرفة  

 ت  منهج النقد الحديثي
 501 غرابلي

 اإلعجاز في السنة النبوية
 102ت عدوي  

 إعداد وإخراج البرامج الدينية
 501عباس

ت  المباحث الكالمية في علم األصول والسياسة الشرعية
   501    مقالتي

ت بن  أصول التفسير 22.22-22.22
 150  حسن

التراث منهجية تحقيق 
 152نويوة   ت

ت   اإلعجاز في السنة النبوية
 501عدوي 

ت  منهج النقد الحديثي
  102غرابلي

 إعداد وإخراج البرامج الدينية
 501  ت عباس

ت  االلكتروني فنيات التحرير
  102   بولحية

 501قضايا فقهية معاصرة    برهاني 

التراث         منهجية تحقيق 22.22-20.22
 150ت نويوة  

ت بن  أصول التفسير
  152حسن 

  والحداثية الستشراقيةالسنة في الدراسات ا
 501قورداش 

ت     االلكتروني فنيات التحرير
 501بولحية

ت   إعداد وإخراج البرامج الدينية
 102عباس

 501زردوم   المنهج التربوي عند المسلمين
   

03.21-00.11     

2...2-23..2  ت منهجية تحقيق التراث 150 فنون الخطابة والحوار    قروف 
 501نويوة  

 501 مقالتي   رأي العام والدعوةال 
 

 التصوف والطرق الصوفية في الجزائر
 501دردور   

 اتجاهات التفسير في العصر الحديث 2..2-23..23
 150حيدوسي 

ت  منهجية تحقيق التراث 
   105نويوة 

 الرأي العام والدعوة  ت 
 501مقالتي     

 فنون الخطابة والحوار  
 501قروف 

 الرأي العام والدعوة  ت     2..2-23..23
 155مقالتي

 

     

   مقاصد القرآن الكريم 20.22-20.22 
 150 بوعكاز

 اإلعجاز في السنة النبوية
    501عسكر

  فنيات التحرير االلكتروني
 501 بولحية

 ت التصوف والطرق الصوفية في الجزائر
 501دردور 

س
مي

خ
ال

 

حفظ القرآن الكريم  20.22-22.22
 ت وترتيله

 213150   اوسيف 

القرآن الكريم في 
ت   الدراسات الحداثية

 152 بوسجادة

 الحديث مشكل 
 105مومني  

    دراسات الجمهور
 501 درويش

  التراث  تمنهجية تحقيق 
 501 بوعيشة

القرآن الكريم في  22.22-22.22
 ت   الدراسات الحداثية

 150 بوسجادة

حفظ القرآن الكريم 
 ت وترتيله

 213   اوسيف 

 ت مشكل الحديث
 501مومني 

السنة في الدراسات 
 والحداثية االستشراقية

 102قورداش 

  تقنيات البحث ومناهجه
 501 دردور 

   مقاصد العقائد اإلسالمية
 الخاصةشيدخ  

 اإلعجاز في القرآن الكريم 22.22-20.22
 150عسكر

 السنة في الدراسات االستشراقية
 501قورداش    والحداثية

 ت  لحديثمشكل ا
 102مومني 

   اإلعالم الديني وقضايا المجتمع
 501سيغة  

  ت مقاصد العقائد اإلسالمية
 الخاصة  شيدخ

     

2...2-23..2       

23..2-23..2     

23..2-23..2     


