
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 لسم أصول الدٌن                                      جامعة الحاج لخضرباتنة

 م 0202/0202السنة الجامعٌة:                                                 كلٌة العلوم اإلسالمٌة            

 

 الثالثة لٌسانس  السنة: المرحلة األولى الثانًبرنامج امتحانات السداسً 

 03.00إلى غاية  03.00من الساعة : الفترة األولى
 03.12إلى غاية  03.11من الساعة : الفترة الثانية

 إسالمٌةدعوة وثمافة  3 وممارنة األدٌان عمٌدة 3 كتاب وسنة 3 التارٌخ الٌوم

 األستاذ الممٌاس األستاذ الممٌاس األستاذ الممٌاس

 زوالةأ.د/  اإلعالم اإلسالمً ونظرٌات االتصال فرحاتأ.د/  التصوف غرابلًأ.د/  أحادٌث األحكام 20/20/0202 السبت

 برهانًأ.د/  الموارٌث برهانًأ.د/  الموارٌث برهانًأ.د/  الموارٌث 20/20/0202 األحد

 أ.د/ بوسجادة المذاهب الفكرٌة المعاصرة بوعٌشةد.  الٌهودٌة دمحميد.  الموضوعًالحدٌث  20/20/0202 اإلثنٌن

 أ.د/ عسكر التفسٌر والحدٌث الموضوعً أ.د/ شٌدخ إسالمٌة عمٌدة أ.د/ بن حسن علوم المرآن 20/20/0202 الثالثاء

 20/20/0202 األربعاء
 

 الفترة الثانٌة

 زردومد.  علم النفس التربوي زردومد.  التربويعلم النفس  زردومد.  علم النفس التربوي

 بولحٌة. أ.د/ المخدرات والمجتمع بولحٌةأ.د/  المخدرات والمجتمع أ.د/ بولحٌة المخدرات والمجتمع

 أ./ لروف الثمافة اإلسالمٌة شاٌب أ.د/  المسٌحٌة ذوٌبًد.  علل الحدٌث 22/20/0202 الخمٌس

 

 رئٌس المسم



 الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌةالجمهورٌة 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 لسم أصول الدٌن                              باتنة  الحاج لخضر جامعة

 م 0202/0202السنة الجامعٌة:                                        كلٌة العلوم اإلسالمٌة            

 السنة األولى ماستر : السداسً الثانً المرحلة األولىبرنامج امتحانات 

 03.00إلى غاية  03.00من الساعة : الفترة األولى
 03.12إلى غاية  03.11من الساعة : الفترة الثانية

 اإلعالمدعوة وال-2ماستر اإلسالمٌة عمٌدةال-2ماستر الحدٌث وعلومه - 2ماستر علوم المرآنالتفسٌر و-2ماستر التارٌخ الٌوم

 األستاذ الممٌاس األستاذ الممٌاس األستاذ الممٌاس األستاذ الممٌاس

 20/20/0202 السبت
 

 الفترة الثانٌة

دراسات لغوٌة فً 
 المرآن الكرٌم

 دراسات معممة فً علم العلل أ.د/ بن حسن
 

مناهج البحث فً االتصال  أ.د/ شٌدخ اإلعجاز المرآنً أ.د/ غرابلً
 الدعوي

 أ.د/ عٌساوي

 بن عبٌدأ.د.  أصول ومماصد الشرٌعة أ.د/ برهانً أصول ومماصد الشرٌعة أ.د/ بن عبٌد أصول ومماصد الشرٌعة أ.د/ بن عبٌد أصول ومماصد الشرٌعة

التفسٌر الممارن للمرآن  20/20/0202 األحد
 الكرٌم

دراسات معممة فً مصطلح  حٌدوسًأ.د. 
 الحدٌث وعلومه

 
 

 عباسد.  نظرٌات اإلعالم واالتصال أ.د/ العمري الكالمالتجدٌد فً علم  دردوريد. 

 20/20/0202 اإلثنٌن
 

 الفترة الثانٌة

أعالم التفسٌر فً 
 الجزائر

 االتجاهات الفمهٌة عند المحدثٌن أ.د/ شرفة
 

الفكر اإلصالحً فً  مٌحًأ.د. 
 الجزائر

 دروٌشد.  الحمالت اإلعالمٌة الدٌنٌة دردورد. 

 أ.د /بوسجادة تارٌخ التشرٌع أ.د/ ممالتً تارٌخ التشرٌع أ.د. ممالتً تارٌخ التشرٌع ممالتًأ.د.  تارٌخ التشرٌع

 20/20/0202 الثالثاء
 

 الفترة الثانٌة

مشكل المرآن الكرٌم 
 وغرٌبه

دراسات معممة فً شروح  أ.د/ بوعكاز
 الحدٌث

فنٌات التحرٌر اإلذاعً  لاسمًد.  الرؤٌة الكونٌة اإلسالمٌة دمحميد. 
 والتلفزٌونً

 أ.د. زوالة

 معاشًد.  علم الرسم والضبط

 

 األربعاء

20/20/0202 

 
 

 الفترة الثانٌة

 مماصد السنة النبوٌة أ.د/ العرابً المراءات وحفظ المرآن
 

 بولحٌةد.  منهجٌة تحلٌل الخطاب أ.د/ رلٌك مناهج االستدالل مومنًد. 

دراسات معممة فً 
 التفسٌر التحلٌلً

 أحادٌث األحكام زغٌشًد. 
 

العمٌدة فً الدراسات  د.سلمانً
 االستشرالٌة والحداثٌة

 أ.د. ممالتً األخاللٌات المهنٌة أ. لورداش

 السنة عند الفرق أ.د. بنبري علم توجٌه المراءات 22/20/0202 الخمٌس
 

الطوائف والمذاهب الدٌنٌة  د.شتٌوي علم الجدل والمناظرة ذوٌبًد. 
 المعاصرة

 د.زندالً

 رئٌس المسم


