
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسم اللغة والحضارة اإلسالمية                     1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 0202/0201السنة الجامعية                      كلية العلوم اإلسالمية            

 الثالثة ليسانسالسنة  – ولبرنامج امتحانات السداسي األ
 التاريخ اإلسالمي +  دراسات لغوية قرآنية

  0201مارس  02إلى  01من  : األولىالدفعة 

 22:11إلى الساعة  12:22يوميا من الساعة 

 اليوم
 

 التاريخ

 
 التوقيت

 0+0 انالمدرج: التاريخ اإلسالمي 702+011+012+022:القاعات ق.د. اللغة

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 األحد
 

 كافي .د.أ تاريخ الحضارات القديمة حيدوسي.د.أ اإلعجاز القرآني 01011-0011 01/20/0201

 بن الشيخ .د.أ تاريخ األنبياء والرسل ديبي .د أصول التفسير 0011-01011 00/20/0201 االثنين

 
 الثالثاء

 
 بن دعاس.د.أ الحوكمة وأخالقيات المهنة بن دعاس.د.أ الحوكمة وأخالقيات المهنة 01011-0011 00/20/0201

 بروال.د.أ مصادر الحضارة االسالمية معاشي.د.أ علم القراءات 0011-01011 02/20/0201 االربعاء

 
 األحد

 
 سيغة .د تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر دوادي .د علم العروض والقافية 01011-0011 02/20/0201

 بلعربي.د تاريخ المغرب واألندلس بوطهرة .د األدب الجاهلي 0011-01011 02/20/0201 األثنين

  

 قسم اللغــة والحضــارة اإلســـالمية                                                      012+022 الفوج األول ::اللغة والدراسات القرآنية 

 702+011 الفوج الثاني ::القرآنيةاللغة والدراسات  

 :0المدرج  :الفوج الثاني  *** :0المدرج  الفوج األول :التاريخ اإلســالمي

  ناالمدرج

2 +3  
 



                                                                                                              

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية                                                                                                         
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلسالميةاللغة والحضارة قسم         1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 0202/0201السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 نية ماسترالسنة الثا – ولبرنامج امتحانات السداسي األ
 التاريخ اإلسالمي +  دراسات لغوية قرآنية

 0201أفريل  27مارس إلى  02من //  الثانية الدفعة

 اليوم
 

 التاريخ

 
 التوقيت

 0 لمدرجا      : التاريخ اإلسالمي 1 لمدرجا    القرآنية اللغة والدراسات

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 الثالثاء
 الث

 بروال. د.أ مصادر وأعالم تاريخ الجزائر عروي.د تعليمية اللغة العربية 01001-00001 02/20/0201

 بن عبيد. د.أ تعليمية التاريخ اإلسالمي ديبي.د دراسات قرآنية حديثة 00001-01001 01/20/0201 األربعاء

 
 

 األحد
 

 بن قويدر. د تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية زوهير. د التصوير الفني في القرآن 00011-00011 22/22/0201

 حمــادي.أ 022+027 سوسيولوجيا المجتمع حمــادي.أ 0+0مدرج سوسيولوجيا المجتمع 03001-00001 22/22/0201

 سيغة.د الحضارة اإلسالمية في الغرب اإلسالمي دوادي.د األسلوبية وتحليل الخطاب 00001-01001 20/22/0201 االثنين 

 بن خميس. د.أ التفسير اإلسالمي للتاريخ بن خميس. د.أ التأويالت الحداثية للقرآن 00001-01001 20/22/0201 الثالثاء

 ميحي. د.أ تاريخ النظم اإلسالمية بوقفة.د السياق في القرآن 00001-01001 27/22/0201 األربعاء 
 

 قسم اللغــة والحضــارة اإلســـالمية                                                  0+0المدرجان : الثالثاء مساء  اللغة والدراسات القرآنية

     022+027  :الثالثاء مساء   :التاريخ اإلســالمي

                                                                                                              

  انالمدرج
1+0 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية                                                                                     

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

 م 0202/0201السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 الثانية ليسانسالسنة  – ولبرنامج امتحانات السداسي األ

 0201أفريل  27مارس إلى  02من   //الدفعة الثانية  

 اليوم
 

 التاريخ

 
 التوقيت

 القاعات  السنة الثانية ليسانس

  األستاذ المقياس

 
 الثالثاء

 
02/20/0201 

  بلعربي.د الخالفة األموية والعباسية 01001-00001

  بن الشيخ.د.أ المذاهب والفرق اإلسالميةتاريخ  00031-01031

 عروي. د مصادر اللغة واألدب 00001-01001 01/20/0201 األربعاء

 

 

  
 00001-01001 22/22/0201 األحد

 
  زردوم. د مناهج البحث في الحضارة

 
 االثنين

 

20/22/0201 
  بوساحة.أ اآلثار والفنون اإلسالمية 01001-00001

 022+027+020+020 ميحي. د.أ تاريخ التشريع اإلسالمي 03001-00001

  
  د كافي.أ التفسير ومناهج المفسرين 00001-01001 20/22/0201 الثالثاء

  بوطهرة. د نحو وصرف 00001-01001 27/22/0201 األربعاء

   

 والحضــارة اإلســـالميةقسم اللغــة                                                                                                                    

                                          1المدرج  :الثاني الفوج+ الفوج األول

 0المدرج: الفوج الرابع -0المدرج: الفوج الثالث

  

 تاالمدرج

1+0+0  
020-020-027-022 



 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 اللغة والحضارة اإلسالميةقسم         1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 0202/0201السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 األولى ماسترالسنة  – ولبرنامج امتحانات السداسي األ
 التاريخ اإلسالمي +  دراسات لغوية قرآنية

 0201أفريل  27مارس إلى  02من  // الدفعة الثانية 

 اليوم
 

 التاريخ

 
 التوقيت

 022-027-012: التاريخ اإلسالمي 020-020اللغة والدراسات القرآنية 

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 بلعربي.د السياسي واالقتصاديتاريخ الجزائر  هالل.د القراءات القرآنية وتوجيهها 00001-01001 02/20/0201 الثالثاء

 بن دعاس.د.أ نظم الحكم في التاريخ اإلسالمي بوخالفة.د.أ نظرية النظم 00001-01001 01/20/0201 األربعاء

  
 األحد

 

22/22/0201 
 سيغة.د تاريخ الحركات االصالحية في العالم االسالمي زوهير.د مصادر االحتجاج اللغوي 01001-00001

 غنام.د 020+020م الكتابة التاريخية في العال بوقفة.د 012+012 تاريخ المصحف 03001-00001
 

 بن قويدر. د دراسات في تاريخ المشرق االسالمي وزناجي.د.أ التفسير اللغوي والبالغي 00001-01001 20/22/0201 االثنين

 بن عبيد. د.أ المعرفة نظرية بوطهرة.د أصول النحو العربي 00001-01001 20/22/0201 الثالثاء

 بن خميس.د.أ دراسات نقدية للمصادر التاريخية دوادي.د علم الداللة 00001-01001 27/22/0201 األربعاء 

 اإلســـالمية قسم اللغــة والحضــارة                                                                                                                

 020:الفوج الثاني *020: الفوج األول: اللغة والدراسات القرآنية

 022+027:الفوج الثاني 012:القاعة: الفوج األول: التاريخ اإلســالمي 

 

  القاعات
020+020 

012+027+022 

 

 


