
 م0201-0220 :للسنة الجامعٌة          ثانًلسم أصول الدٌن                                    التوزٌع األسبوعً لطلبة السنة األولى ماستر         السداسً ال          

 20/20/0201 -12/20/0201من:  ولىالمرحلة األ

 (00العمٌدة اإلسالمٌة ) 1م =0ف –   23  =1ف   (=05الدعوة واإلعالم  ) 1م 32=0ف -   31 =1ف   (01) الحدٌث وعلومه 1م 30=0ف – 29 =1ف (05) التفسٌر وعلوم المرآن 1م التولٌت 

حد
أل
ا

 

 علم الرسم و الضبط  ت 20.52-25.52

 012عدوي  

 لغة انجلٌزٌة

 011زلادة 

 دراسات معممة فً شروح الحدٌث

 120دمحمي  

  الطوائف والمذاهب الدٌنٌة المعاصرة

 120 زندالً
 015دردور الجزائر فًالفكر اإلصالحً 

 لغة انجلٌزٌة  25.52-12.52

 210زلادة 

 علم الرسم و الضبط  ت
 011عدوي  

 دراسات معممة فً شروح الحدٌث ت

 120دمحمي   

 تحفٌظ المرآن وترتٌله 

 214عرابً 

 تحفٌظ المرآن وترتٌله

 120بوشوشة  

 الدٌنٌة ت الحمالت اإلعالمٌة 

 104ٌش درو

 العمٌدة فً الدراسات االستشرالٌة والحداثٌة

 015لورداش 

دراسات معممة فً شروح الحدٌث  120زلادة  لغة انجلٌزٌة    0المراءات وتحفٌظ المرآن عرابً م 12.52-11.52

 125 ت دمحمي

 الدٌنٌة تالحمالت اإلعالمٌة 

 120دروٌش    

 تحفٌظ المرآن وترتٌله

 120بوشوشة  
 خاصةشٌدخ  ت   مرآنًاإلعجاز ال

 015رلٌك   مناهج االستدالل 120دروٌش     الدٌنٌةالحمالت اإلعالمٌة   120ذوٌبً     السنة عند الفرق  0المراءات وتحفٌظ المرآن عرابً م 11.52-10.52

      
15.22-10.22 علم توجٌه المراءات ت    

 210 بنبري

المراءات و تحفٌظ  المرآن  

 011سكٌو  ت
 لغة انجلٌزٌة 120ذوٌبً      السنة عند الفرق

 120  زلادة

 الطوائف والمذاهب ت
 104 حداد

 015رلٌك   مناهج االستدالل

المراءات  و تحفٌظ  المرآن   10.22-10.22

 012سكٌو  ت

 علم توجٌه المراءات ت

 011بنبري   
 ت   الدٌنٌة الطوائف والمذاهب  0معرابً تحفٌظ المرآن وترتٌله 

 120حداد  
 015ت رلٌك   مناهج االستدالل 120لغة انجلٌزٌة  زلادة 

      

ن
نٌ
الث

ا
 

 

 نظرٌات اإلعالم واالتصال  120غرابلًدراسات معممة فً علم العلل   012بوعكاز  مشكل المرآن الكرٌم    20.52-25.52

120عباس    

 خاصةشٌدخ   اإلعجاز المرآنً

دراسات معممة فً مصطلح الحدٌث   012معاشً    علم الرسم والضبط 25.52-12.52

 120علومه ت  دردوري 

دراسات معممة فً علم العلل  ت 

    012 غرابلً
ت اإلعالم واالتصال نظرٌا  

    120ت عباس  

فنٌات التحرٌر اإلذاعً 

 120زوالة  والتلفزٌونً

 خاصةشٌدخ    اإلعجاز المرآنً

دراسات معممة فً علم العلل  ت    012شرفة   أعالم التفسٌر فً الجزائر     12.52-11.52

 120غرابلً

ت معممة فً مصطلح دراسا

   125دردوريالحدٌث علومه 

اإلذاعً فنٌات التحرٌر 

  120 زوالة والتلفزٌونً

 نظرٌات اإلعالم واالتصال ت 

  120 عباس

 العمٌدة فً الدراسات االستشرالٌة والحداثٌة

 015لورداش 

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً والتلفزٌونً 120دراسات معممة فً مصطلح الحدٌث علومه دردوري 012بن حسن    دراسات لغوٌة فً المرآن الكرٌم 11.52-10.52

     120  زوالة

 العمٌدة فً الدراسات االستشرالٌة والحداثٌة

 015لورداش 

     
15.22-10.22 دراسات لغوٌة فً المرآن  

 012بن حسن  ت   الكرٌم

دراسات معممة فً التفسٌر 

 011ت زغٌشً   التحلٌلً
 015 شتٌوي   علم الجدل والمناظرة   120  عٌساوي  مناهج البحث فً االتصال الدعوي 120مٌحً   االتجاهات الفمهٌة عند المحدثٌن

دراسات معممة فً التفسٌر  10.22-10.22

 012ت زغٌشً   التحلٌلً
ٌة فً المرآن دراسات لغو

 011ت   بن حسن  الكرٌم
 015 شتٌوي    علم الجدل والمناظرة 120  بوسجادة   تارٌخ التشرٌع 120أحادٌث األحكام   سلمانً  

         

اء
الث

لث
ا

 

 015لاسمً     الرؤٌة الكونٌة اإلسالمٌة 120 رة   زندالً وائف والمذاهب الدٌنٌة المعاصالط 120دمحمي  دراسات معممة فً شروح الحدٌثٌة     012زغٌشً   دراسات معممة فً التفسٌر التحلٌلً 20.52-25.52

 015  ت لاسمً   الرؤٌة الكونٌة اإلسالمٌة 120ممالتً  خاللٌات المهنٌةاأل 120دراسات معممة فً علم العلل غرابلً  012زغٌشً   دراسات معممة فً التفسٌر التحلٌلً 25.52-12.52

 015بوشوشة تحفٌظ المرآن وترتٌله   120دروٌش     الدٌنٌةالحمالت اإلعالمٌة  120مومنً   مماصد السنة النبوٌة    012بن حسن   الكرٌم دراسات لغوٌة فً المرآن 12.52-11.52

 015العمري  التجدٌد فً علم الكالم 120 بن عبٌد  أصول و مماصد الشرٌعة 120مومنً   مماصد السنة النبوٌة    012بوعكاز مشكل المرآن الكرٌم    11.52-10.52

      

15.22-10.22  0تارٌخ التشرٌع  ممالتً   م    1م بن عبٌد  أصول و مماصد الشرٌعة 
 

ت   مناهج البحث فً االتصال الدعوي

 120 عٌساوي
 تحفٌظ المرآن وترتٌله

 011 بوشوشة
 015العمري     التجدٌد فً علم الكالم

 تحفٌظ المرآن وترتٌله 0م ن عبٌدب أصول و مماصد الشرٌعة 1تارٌخ التشرٌع  ممالتً    م 10.22-10.22

 120بوشوشة  

مناهج البحث فً االتصال 

 011ت عٌساوي  الدعوي

 015العمري   ت التجدٌد فً علم الكالم

      

اء
بع

ألر
ا

 

   التفسٌر الممارن للمرآن 20.52-25.52

   012حٌدوسً  
 أحادٌث األحكام  

 120سلمانً  

 نظرٌات اإلعالم واالتصال 

120عباس   

  الرؤٌة الكونٌة اإلسالمٌة

 015لاسمً   

 التفسٌر الممارن للمرآن     25.52-12.52

 012حٌدوسً 

 أحادٌث األحكام ت 

 120سلمانً   

الفمهٌة عند االتجاهات 

 520مٌحً    المحدثٌن

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً والتلفزٌونً

     120 زوالة
 015ممالتً   تارٌخ التشرٌع 

    االتجاهات الفمهٌة عند المحدثٌن 012معاشً    ضبطعلم الرسم وال 12.52-11.52

     120مٌحً 

 أحادٌث األحكام ت

 520سلمانً   

120بولحٌة      منهجٌة تحلٌل الخطاب   أصول و مماصد الشرٌعة 

 015  برهانً



 

 015دردور  الفكر اإلصالحً فً الجزائر 120ممالتً     خاللٌات المهنٌةاأل   120مٌحً     االتجاهات الفمهٌة عند المحدثٌن 012شرفة   أعالم التفسٌر فً الجزائر   11.52-10.52

      

 

15.22-10.22  دراسات معممة فً مصطلح الحدٌث علومه   012بنبري    علم توجٌه المراءات  

 0مدردوري  
 015انجلٌزٌة   زلادة  120بولحٌة      منهجٌة تحلٌل الخطاب

 

 تحفٌظ المرآن و ترتٌله  0معلم توجٌه المراءات  بنبري  10.22-10.22

 0معرابً 
 015بوشوشة تٌله  تحفٌظ المرآن وتر 120 عٌساوي  مناهج البحث فً االتصال الدعوي 120زلادة  لغة انجلٌزٌة  

       



 م0201-0220السنة الجامعٌة:               ثانًاألسبوعً لطلبة السنة الثالثة           لٌسانس السداسً اللسم أصول الدٌن         التوزٌع 

 20/20/0201 -12/20/0201من:  ولىالمرحلة األ
العمٌدة وممارنة   5س (05الدعوة والثمافة اإلسالمٌة ) 5س (100الكتاب و السنة  )   5س التولٌت 

 (51)0الفوج (50)1الفوج (50)0الفوج  (50)3الفوج  (55)0الفوج  (05)1 الفوج (  02األدٌان )

حد
أل
ا

 

 ةصخاعمٌدة شٌدخ    20.52-25.52
 خاصةعمٌدة  ت شٌدخ  0م   التفسٌر والحدٌث الموضوعً عسكر 1علل الحدٌث   ذوٌبً  م 25.52-12.52

               االتصال تاإلعالم اإلسالمً ونظرٌات  1علل الحدٌث   ذوٌبً  م 12.52-11.52

 520 حداد

التفسٌر والحدٌث 
 520  عسكرالموضوعً ت 

 010 لورداش تحفٌظ  

 التفسٌر والحدٌث الموضوعً ت  1الحدٌث الموضوعً  دمحمي  م 11.52-10.52

 520  عسكر

اإلعالم اإلسالمً ونظرٌات 

 305حداد  االتصال ت 
 010 لورداش تحفٌظ  

        
15.22-10.22      1متحفٌظ    أوسٌف      1مأوسٌف   تحفٌظ   520تحفٌظ  شماس  

 تحفٌظ   بولحٌة مذكرة التخرج 10.22-10.22

 520شماس  
ت علل الحدٌث 1مذوٌبً ت   علل الحدٌث  

  1م ذوٌبً

   

        

ن
نٌ
الث

ا
 

 انجلٌزٌة   20.52-25.52

     520خمٌس 

 فمه اللغة 

  520بري  بن  
 علوم المرآن  ت 211الحدٌث الموضوعً  ت حركاتً 

010 زغٌشً        
 010التصوف فرحات   1م  اإلعالم اإلسالمً ونظرٌات االتصال   زوالة

 فمه اللغة 25.52-12.52

    520بنبري  

 ت  علل الحدٌث

 520بلخٌر 

 انجلٌزٌة

   211خمٌس     

الحدٌث الموضوعً  ت 

010حركاتً   
 010التصوف فرحات   1م   التفسٌر والحدٌث الموضوعً عسكر

 ت  علل الحدٌث 12.52-11.52

    520بلخٌر 
 ت  علوم المرآن 520الحدٌث الموضوعً ت حركاتً 

  211 زغٌشً

 انجلٌزٌة 

 010خمٌس  
 عمٌدة شٌدخ  الخاصة 022تحفٌظ  دمبري  020فمه اللغة  بنبري 

 الحدٌث الموضوعً ت حركاتً   11.52-10.52

520 

 انجلٌزٌة  

 520خمٌس 
 تحفٌظ  011مذكرة التخرج  عباس

  212أوسٌف 
 010الٌهودٌة   بوعٌشة  022فمه اللغة   بنبري   020تحفٌظ  دمبري 

       
15.22-10.22  علوم المرآن ت  

    520وزناجً  

 تحفٌظ  

 520شماس  

 تحفٌظ 

 520أوسٌف 

 فمه اللغة

010بنبري      
 010بوعٌشة  الٌهودٌة   0لروف م   ثمافة إسالمٌة

 تحفٌظ  10.22-10.22

      520شماس  

 علوم المرآن ت

 520وزناجً   

 فمه اللغة 

 010بنبري  

الٌهودٌة ت  بوعٌشة  0لروف م  ثمافة إسالمٌة  

010 

       

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 010شاٌب   لمسٌحٌةا 1المذاهب الفكرٌة المعاصرة   بوسجادة  م 1بن حسن  م   علوم المرآن 20.52-25.52

 المذاهب الفكرٌة المعاصرة  ت 1بن حسن  م   علوم المرآن 25.52-12.52

 011بوسجادة    
 010شاٌب   المسٌحٌة 010تحفٌظ  دمبري 

المذاهب الفكرٌة المعاصرة  011تحفٌظ  دمبري  1غرابلً   م  أحادٌث األحكام 12.52-11.52

 010بوسجادة  ت 
 010ت  شاٌب  المسٌحٌة

 010 انجلٌزٌة حجوج 0المذاهب الفكرٌة المعاصرة   بوسجادة  م 1غرابلً   م  أحادٌث األحكام 11.52-10.52

     

15.22-10.22 022 انجلٌزٌة حجوج دردورمذكرة التخرج       520دروٌش مذكرة التخرج    010 فمه اللغة   بنبري   

  دردورمذكرة التخرج    012ج  انجلٌزٌة  حجو 010دروٌش  مذكرة التخرج    10.22-10.22

         

ء
عا

رب
أل
ا

 

  المخدرات والمجتمع 0م  اإلعالم اإلسالمً ونظرٌات االتصال   زوالة 1الموارٌث   برهانً    م     20.52-25.52

 1بولحٌة م

 010الموارٌث   برهانً  1بولحٌة  م المخدرات والمجتمع 1الحدٌث الموضوعً  دمحمي  م 25.52-12.52
علم النفس التربوي   1علم النفس التربوي زردوم  م 1م  زردومعلم النفس التربوي   12.52-11.52

 1زردوم م
مذكرة التخرج ت عسكر   0مالموارٌث   برهانً    1بولحٌة م  المخدرات والمجتمع 11.52-10.52

010   

 

 

      

 


