
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اللغة والحضارة اإلسالميةقسم         1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 0220/2021السنة الجامعية         كلية العلوم اإلسالمية            

 السنة الثالثة                    0  ثانيال برنامج امتحانات السداسي

 التاريخ اإلسالمي +  دراسات لغوية قرآنية

 11.00إلى 00:12:الساعة من: يومياالتوقيت                        

  121+121 قاعتانلا اللغة والدراسات القرآنية التاريخ اليوم

120:القاعات.........121+123+121قرآنيةالمد

+123+121 

 012+022القاعتان+ 1المدرج: التاريخ اإلسالمي

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 كــــــافي. د/أ التفسير اللغوي 20/23/0201 سبتال
 بن قويدر.د تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر

 بلعربي .د الحضـارة اإلسالمية ومؤسساتها دوادي. د اإلســـالمي األدب 23/23/0201 األحد

 سيغــة.د اإلسـالم في إفريقيا وآسـيا معاشي.د/أ علــم القراءات 21/23/0201 االثنين

 بوسـاحة.أ الدولــة العثمــانية زوهــير. د تخريج الحديث 21/23/0201 الثالثاء

 األربعاء

 ألربعاء

 حيدوسي.د/أ فلسفـة الحضارة اإلسالمية بوقفـــــة. د والدراسات القرآنية االستشراق 22/23/0201

 حمادي. أ المخدرات والمجتمع حمادي. أ المخدرات والمجتمع 12/23/0201 الخميس

 قسم اللغــة والحضــارة اإلســـالمية                                                                                                                

 التاريخ اإلسالمي
  21 المدرج

 012+022: والقاعتان

 اللغة والدراسات

 121+121: القاعتان



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اللغة والحضارة اإلسالميةقسم          1الحاج لخضرباتنة  جامعة

 م 0202/0201لسنة الجامعية ا                 كلية العلوم اإلسالمية            

 السنةاألولى ماستر                       0 الثاني برنامج امتحانات السداسي

 دراسات لغوية قرآنية

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 11إلى  12: من الساعة الصباحيةالفترة  يخالتــــار ماليـــو

القاعا.........121+123+121قرآنية/االاللفترةصباحا

 121+123+120:ت

 11إلى   11:من الساعة المسائيةالفترة  

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 مناهج البحث اللساني 20/23/0201 السبت

 

 بروال. د/أ فقــه األســـرة عــروي. د

 ///////////// وزنــاجي/ د.أ اإلعجــاز اللغوي والبياني 23/23/0201 األحد

 االثنين

 األربعاء
 

 زوهــير. د االستشراق ومناهج المستشرقين حيدوسي/ د.أ دراسات مصطلحية قرآنية 21/23/0201

 ///////////// بن عبــيد. د/أ أصول الفقة ومقاصد الشريعة 21/23/0201 الثالثاء

 دوادي. د اللســانيات هــــــالل.د القراءات القرآنية وتوجيهها    22/23/0201 ألربعاءا

 /////////////  معاشي.د/أ والضبط الرســم القرآني 12/23/0201 الخميس  

 اللغة والدراسات
 21: المدرج

 



 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

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

 م 0202/0201لسنة الجامعية ا                 كلية العلوم اإلسالمية            

 السنةاألولى ماستر              2 الثاني برنامج امتحانات السداسي         

 اإلســالمي لتاريخا

             ـــاءمس                                                                    صبــــاحا                                                  

 11إلى  12 :الساعة من الصباحيةالفترة  التاريخ اليوم

القاعا.........121+123+121قرآنية/االاللفترةصباحا

 121+123+120:ت

 11إلى  11: الساعة من لمسائيةالفترة ا

 األستاذ المقياس األستاذ المقياس

 رداد. د/أ فقــه األســـرة بن الشيخ.د/أ تاريخ الحركة االستشراقية 20/23/0201 السبت

  /////////////// زوهـــير. د مناهج المحدثين في كتابة التاريخ 23/23/0201 األحد

 اإلثنين

 الثالثاء

 األربعاء
 

 حيدوسي. د/أ فلســفة التاريخ بن قويدر. د تاريخ الجزائر الثقافي واالجتماعي 21/23/0201

  /////////////// بن دعــاس.د/أ اإلسالميةتاريخ النظم  21/23/0201 الثالثاء

 عومري. د دراسات في تاريخ المغرب  اإلسالمي سيغة. د في الجزائر تاريخ الحركات اإلصالحية 22/23/0201 ألربعاءا

 12/23/0201 الخميس 
دراسات في التاريخ اإلسالمي 

 االجتماعي والثقافي
  /////////////// بلعربي. د

 

 التاريخ اإلسـالمي
 20: المدرج

 


