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 0200-0202:  لسنة الجامعيةا      الدفعة األولى/قسم أصول الدين      التوزيع األسبوعي لطلبة السنة الثانية ليسانس       السداسي األول

  02/22/0202 إلى 22/22/0202: مناألولى المرحلة  

  األنجليزية الدراسة سوف تكون عن بعدبالنسبة لمقياس : مالحظة       21/22/0202 إلى 20/22/0202: منالثانية المرحلة 

  21/20/0202 إلى 20/20/0202: منالثالثة المرحلة 

 
 

 

 
  

 (10) المجموعة الثانية : 0ل (10) المجموعة األولى: 0ل التوقيت 

 (32) 1 الفوج  (00) 0 الفوج (00) 4الفوج  (32) 3الفوج  (32) 0الفوج  (33) 2 الفوج

حد
أل
ا

 

 تفسير تحليلي ت  2.82 – 2182

 220 مشومة8 د

 ت  الفقه أصول

 221  أمداح8 د

 حديث تحليلي ت

 220 حركاتي8 د 

 حديث تحليلي

 0مجدردوري 8 د

 حديث تحليلي ت 2282 – 2.82

 220 حركاتي8 د 

 تفسير تحليلي ت 

 221 مشومة8 د

 ت  الفقه أصول

 220 أمداح8 د

 المنطق ومناهج البحث

 0مج بن عبيد 8 د8أ

 ت  الفقه أصول 2282 –8 22

  220 أمداح8 د

 حديث تحليلي ت

 221 حركاتي8 د 

  تفسير تحليلي ت

 220مشومة  8د

 فقه األسرة 

 0مج  برهاني8 د8أ

 أصول الفقه 2082 – 2282

 0برهاني مج8 د8أ

 

 

2482 – 2082      

2082 – 2182     

ن
ني

الث
ا

 

 مناهج الدعوة 2.82 – 2182

 0مج عيساوي 8 د8أ

 

  القرآن وترتيله حفيظت 2282 – 2.82

 220 بوقداح8أ 

 لغة عربية ت

 221 طراد8 د

 ت  اإلسالمية عقيدةال

 220شايب 8 د8أ

 الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر

 0مج قروف  8 أ

 ت اإلسالمية عقيدةال 2282 –8 22

 220شايب 8 د8أ

  القرآن وترتيله حفيظت

 221 بوقداح8أ 

 لغة عربية ت

 220 طراد8 د

 تفسير تحليلي

 0مج  شرفة8 د8أ

 لغة عربية ت 2082 – 2282

 220 طراد8 د

 ت اإلسالمية عقيدةال

 221 شايب8 د8أ 

 القرآن وترتيله حفيظت

 220 بوقداح8 د

 مناهج الدعوة

 0مج  بوسجادة8 د8أ

 

2482 – 2082      

2082 – 2182     



2 
 

 

 

 

 

 (10) المجموعة الثانية : 0ل (10)المجموعة األولى: 0ل التوقيت

 (32) 1 الفوج  (00) 0 الفوج (00) 4الفوج  (32) 3الفوج  (32) 0الفوج  (33) 2 الفوج

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 عقيدة إسالمية ال  2.82 – 2182

 0مج  رقيق8 د8أ

 عقيدة إسالمية  2282 – 2.82

 0مج قاسمي 8 د

 القرآن وترتيله حفيظت

 220بوقداح  8أ

 حديث تحليلي ت

  221 بن حمودة8 أ

 ت تفسير تحليلي

   220جابري 8أ 

 المنطق ومناهج البحث 2282 –8 22

 0مج  فرحات 8د8أ   

 ت تفسير تحليلي

 220 جابري8أ 

 القرآن وترتيله حفيظت

   221 بوقداح 8أ

 حديث تحليلي ت

 220 بن حمودة8أ

 تفسير تحليلي 2082 – 2282

 0مج  بوعكاز8 د8أ

 حديث تحليلي ت

 220 حمودةبن 8أ

 ت تفسير تحليلي

   221جابري 8أ 

 القرآن وترتيله حفيظت

  220 بوقداح8أ 

 

2482 – 2082      

2082 – 2182     

ء
عا

رب
أل
ا

 

 أصول الفقه   2.82 – 2182

 0مج  أمداح8 د

 فقه األسرة 2282 – 2.82

 0مج  أمداح8 د

 لغة عربية

 322بوجزة 8أ

 ت  الفقه أصول

 320 بوشوشة8أ

 ت اإلسالمية عقيدةال

 323 شتيوي 8د

 حديث تحليلي  2282 –8 22

 0مج مومني 8 د

 ت اإلسالمية عقيدةال

 322 شتيوي 8د

 لغة عربية

 320بوجزة 8أ

 ت  الفقه أصول

  323 بوشوشة 8 أ

 فكر إسالمي  2082 – 2282

 0مج بوسجادة  8د8أ

 ت  الفقه أصول

 322 بوشوشة8أ

 ت اإلسالمية عقيدةال

 320 شتيوي 8د

 لغة عربية

 323بوجزة 8أ

 

2482 – 2082      

2082 – 2182     
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 0200-0202: لسنة الجامعيةا      الدفعة األولى/ليسانس       السداسي األول الثالثةقسم أصول الدين      التوزيع األسبوعي لطلبة السنة 

  02/22/0202 إلى 22/22/0202: مناألولى المرحلة  

  بالنسبة لمقياس األنجليزية الدراسة سوف تكون عن بعد: مالحظة       21/22/0202 إلى 20/22/0202: منالثانية المرحلة 

  21/20/0202 إلى 20/20/0202: منالثالثة المرحلة 

 
 كتاب وسنة 3س التوقيت 

 (00) 2الفوج  

 كتاب وسنة 3س

 (34) 0الفوج  

 دعوة وثقافة إسالمية  3س

 (00) 2الفوج 

 دعوة وثقافة إسالمية  3س

 (02) 0الفوج 

 عقيدة ومقارنة  3س

 (04)2الفوج أديان  

عقيدة ومقارنة أديان   3س

 (01)0الفوج 

حد
أل
ا

 

 حفظ القرآن وترتيله  2.82 – 2182

 221 أمير8 د

 أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساتها

  024 عيساوي8 د8أ  

 المصادر اإلسالمية في دراسة األديان

 023 شتيوي 8د

 مناهج المحدثين 2282 – 2.82

 023دمحمي 8 د

 القواعد الفقهية

 024بوشوشة  8أ    

 حفظ القرآن وترتيله

 324 أمير8 د

المصادر اإلسالمية في 

 ت دراسة األديان

 الخاصةشتيوي 8 د 

 علم مختلف الحديث 2282 –8 22

 023ذويبي 8 د

 حفظ القرآن وترتيله  

 الخاصة أمير8 د

 أخالقيات المهنةالحوكمة و 2082 – 2282

 220حداد  8 أ

 أخالقيات المهنةالحوكمة و

 220حداد  8 أ

 أخالقيات المهنةالحوكمة و

 220حداد  8 أ

  

24822-20822  تاإلعالم اإلسالمي ونظريات االتصال   

 220حداد  8 أ

  ت بـــالغة

 221بنبري 8 د8أ  

 ت المصادر اإلسالمية في دراسة األديان

 220شتيوي 8 د 

 بـــالغة

 الخاصة مالل 8د 

 ت بـــالغة  20822-21822

 220بنبري 8 د8أ  

اإلعالم اإلسالمي ونظريات 

 221 حداد8أاالتصال ت 

 بـــالغة

 الخاصة مالل 8د 

 

 

ن
ني

إلث
ا

 

 علم الرواية والرواة ت   2.82 – 2182

 324 بوروبة8أ 

 ت بالغة

  323 بنبري 8د8أ

أعالم الدعوة في الجزائر 

 ت ومؤسساتها

 023بولحية 8 د8أ 

 الفرق اإلسالمية 

 024قاسمي  8د 

 ت بالغة 2282 – 2.82

324بنبري  8د8أ  

 علم الرواية والرواة ت  

 323 بوروبة 8أ

أعالم الدعوة في الجزائر  

 ت ومؤسساتها

 023بولحية 8 د8أ 

 اليهودية

 024بوعيشة 8 د

 مناهج المحدثين ت  2282 –8 22

 023 بلخير8 د

 اإلعالم اإلسالمي ونظريات االتصال

 024 بولحية8 د8أ

 ت اليهودية

 الخاصةبوعيشة 8 د

 

 مناهج المحدثين ت 2082 – 2282

 024 بلخير8 د 

 علم النفس االجتماعي 

 020 زردوم8 د 

 ت اليهودية 

 الخاصةبوعيشة 8 د

  

24822-20822        

 2082 – 2182       
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 كتاب وسنة 3س التوقيت

 (01) 2الفوج  

 كتاب وسنة 3س

 (01) 0الفوج  

 دعوة وثقافة إسالمية  3س

 (33) 2الفوج 

 دعوة وثقافة إسالمية  3س

 (33) 0الفوج 

 عقيدة ومقارنة  3س

 (04)2الفوج أديان  

عقيدة ومقارنة   3س

 (04)0الفوج أديان 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 للقرآن والسنةالدراسات االستشراقية  2.82 – 2182

 023قورداش  8د  

 الفلسفة اليونانية 

 220دمبري 8 د

 ت علم الجرح والتعديل 2282 – 2.82

 323 زوهير 8د

 ت المسيحية  

 الخاصةشايب 8 د8أ

 

 علم الرواية والرواة  2282 –8 22

 023دردوري  8د  

 القرآن وترتيلهحفيظ 

 020 مقالتي 8د8أ

 فن الخطابة و الحوار ت 

 024سعيدي حمزة 8أ

 المسيحية ت 

 الخاصةشايب 8 د8أ

 ت علم الجرح والتعديل  2082 – 2282

 221 زوهير8 د

 فن الخطابة و الحوار ت 

 023سعيدي حمزة 8أ

 القرآن وترتيلهحفيظ 

 024 مقالتي 8د8أ

 المسيحية

  020 شايب 8د8أ 

   

 علم الجرح والتعديل  2082 – 2482

 220غرابلي 8 د8أ 

 إسالميةثقافة 

 221 رداد

 التفسير والحديث الموضوعي

 220 عسكر8 د8أ

 فن الخطابة والحوار  2182 – 2082

 221 سيغة 8د  

 

 

 

 

 

 كتاب وسنة 3س التوقيت

 (01) 2الفوج  

 كتاب وسنة 3س

 (01) 0الفوج  

 دعوة وثقافة إسالمية  3س

 (33) 2الفوج 

 دعوة وثقافة إسالمية  3س

 (33) 0الفوج 

 ومقارنةعقيدة   3س

 (04)2الفوج أديان  

عقيدة ومقارنة أديان   3س

 (04)0الفوج 

ء
عا

رب
أل
ا

 

 التفسير الموضوعي  2.82 – 2182

 023 زغيشي8 د

 حاضر العالم اإٌلسالمي

 220 زنداقي 8د

 

 اتجاهات التفسير 2282 – 2.82

 023بن حسن 8 د8أ

 حاضر العالم اإٌلسالمي ت

 220 زنداقي 8د 

  اإلسالمية عقيدةال 

 220رقيق 8 د8أ

 موضوعي ت تفسير 2282 –8 22

 220زغيشي 8 د

 حاضر العالم اإٌلسالمي ت   

 221 زنداقي8 د

 اإلسالمية ت عقيدةال

 الخاصةرقيق 8 د8أ

 

 حفظ القرآن وترتيله 2082 – 2282

 220 أمير8 د 

 تفسير موضوعي ت

023 زغيشي8 د   

 اإلسالمية ت عقيدةال  

 الخاصة رقيق8 د8أ

   

2482 – 2082      

2082 – 2182     
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 0200-0202:  لسنة الجامعيةا      الدفعة األولى/السداسي األول       ماسترقسم أصول الدين      التوزيع األسبوعي لطلبة السنة الثانية 

  02/22/0202 إلى 22/22/0202: مناألولى المرحلة  

  بالنسبة لمقياس األنجليزية الدراسة سوف تكون عن بعد: مالحظة       21/22/0202 إلى 20/22/0202: منالثانية المرحلة 

  21/20/0202 إلى 20/20/0202: منالثالثة المرحلة 

 

  

 التوقيت

 (00)العقيدة اإلسالمية  0م   (02)الدعوة واإلعالم  0م (02)الحديث وعلومه   0م (02)التفسير وعلوم قرآن  0م

  (00) 0الفوج  (00) 2الفوج  (32) 0الفوج  (04) 2الفوج  (02) 0الفوج  (01) 2الفوج 

ن
ثي

إلن
ا

 

 فنون الخطابة والحوار   2.82 – 2182
ف. أ  220  قرو

 المباحث الكالمية في علم األصول والسياسة الشرعية  

 221مقالتي  8د8أ
دراسات معمقة في   2282 – 2.82

التفسير التحليلي ت 

    322 عدوي8 د

 ضوابط فهم السنة النبوية 

 320دمحمي 8 د

اإلعالم الديني وقضايا 

 المجتمع ت

 321حداد 8أ 

 تقنيات البحث ومناهجه ت 

 320بوزيد 8 د8أ

 

 الفكر العقدي في الجزائر

 221العمري 8 د8أ

دراسات معمقة في  2282 –8 22

 التفسير التحليلي ت

  302 عدوي8 د

 منهجية تحقيق التراث 

 320ذويبي 8 د

تقنيات البحث ومناهجه 

 321 بوزيد8 د8أ

 تاإلعالم الديني وقضايا المجتمع 

 320 حداد8أ

 الفكر العقدي في الجزائر ت

 221العمري 8 د8أ

 منهجية تحقيق التراث 2082 – 2282

 320 ذويبي8 د

 دراسات في فقه السيرة النبوية

 320شرفة 

 الرأي العام والدعوة

 020مقالتي 8 د8أ

 

 فنون الخطابة والحوار 
ف .أ  801قرو

 
 

2482 – 2082 ف العلوم عند المسلمين     صني  ت
ي . د   801دمبر

2082 – 2182      

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 أصول التفسير  2.82 – 2182

 220بن حسن 8 د8أ

 منهج النقد الحديثي  

 221 غرابلي8 د8أ

صوفية في الجزائر  ف والطرق ال صو  الت
    501 دردور

منهجية تحقيق  2282 – 2.82

 التراث ت 

 221نويوة  8أ

 أصول التفسير ت 

  320 بن حسن8 د8أ

 منهج النقد الحديثي ت 

  322غرابلي8 د8أ

اإلعجاز في السنة النبوية 

   320 عسكر8د8أت 

 فنون الخطابة والحوار 

 024 عيساوي8 د8أ

المباحث الكالمية في علم األصول 

 والسياسة الشرعية ت

  320 مقالتي 8د8أ

أصول التفسير  2282 –8 22

 ت 

 حسنبن 8 د8أ

221   

منهجية تحقيق 

 التراث ت 

 320نويوة 8أ 

اإلعجاز في السنة النبوية 

 322عسكر 8 د8أت  

 منهج النقد الحديثي ت 

 320 غرابلي8 د8أ

إعداد وإخراج 

البرامج الدينية ت 

  323 عباس

 فنيات التحرير االلكتروني ت

  304  بزعي 

 المنهج التربوي عند المسلمين 

 320 بروال أحمد 8د8أ

 دراسات معمقة في التفسير التحليلي 2082 – 2282

 320 شرفة8 د8أ

 فنون الخطابة والحوار

 321 عيساوي8 د8أ

 فنيات التحرير 

 االلكتروني ت

   303 بزعي

 إعداد وإخراج البرامج الدينية ت  

 324 عباس

 

     

2482 – 2082 ت و   حفظ القرآن الكريم القراءا
 0مج عرابي . د.أ

 

 

 اإلعالم الديني وقضايا المجتمع  

 020سيغة  

 

 إدارة العمل الدعوي   2182 – 2082

  020زواقة 8 د8أ

  حفظ القرآن الكريم وترتيله
 801عرابي .د.أ
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 التوقيت

 (00)العقيدة اإلسالمية  0م   (02)الدعوة واإلعالم  0م (02)الحديث وعلومه   0م (02)التفسير وعلوم قرآن  0م

  (00) 0الفوج  (00) 2الفوج  (00) 0الفوج  (00) 2الفوج  (00) 0الفوج  (00) 2 الفوج

 

 مقاصد القرآن الكريم   2.82 – 2182

  220 بوعكاز8 د8أ

 اإلعجاز في السنة النبوية

 221 عسكر8 د8أ

 فنيات التحرير االلكتروني 

 024بولحية 8 د8أ

 مقاصد العقائد اإلسالمية  

 الخاصةشيدخ 8 د8أ 

ء
عا

رب
أل
ا

 

القراءات وحفظ  2282 – 2.82

 القرآن الكريم ت

    320أمير 8 د 

القرآن الكريم في 

الدراسات الحداثية  

 221قورداش 8أت 

 مشكل الحديث 

 221مومني  8د

 تقنيات البحث ومناهجه 

 024دردور  8د

 مقاصد العقائد اإلسالمية ت 

 الخاصةشيدخ  8 د8أ

القراءات وحفظ   2282 –8 22

 القرآن الكريم ت

    023أمير 8 د 

 مشكل الحديث ت

 324مومني 8 د

السنة في الدراسات 

 االستشراقية والحداثية

 320قورداش 8أ

 دراسات الجمهور   

 024 زواقة8 د8أ

 منهجية تحقيق التراث  ت 

 220بوعيشة 8 د

 اإلعجاز في القرآن الكريم 2082 – 2282

 221 عسكر8 د8أ

السنة في الدراسات 

 االستشراقية والحداثية  

 324قورداش 8أ

 مشكل الحديث ت 

 320مومني 8 د

 منهجية تحقيق التراث  

 220بوعيشة  8د

     

2482 – 2082 القرآن الكريم في  

الدراسات الحداثية  ت 

 221قورداش 

 قضايا فقهية معاصرة     

 220بوشوشة 8أ

 

2082 – 2182      

س
مي

خ
ال

 

صرة   2.82 – 2182 ضايا فقهية معا  ق
صر. د   0مج معن

 قضايا فقهية معاصرة

 0مج  معنصر8 د 

 إعداد وإخراج البرامج الدينية
س. د  801 عبا

 الصوفية في الجزائر تالتصوف والطرق 

 220دردور 8 د

القرآن الكريم في الدراسات  2282 – 2.82

 الحداثية

 220 بوسجادة8 د8أ

  والحداثية السنة في الدراسات االستشراقية
ش.أ  0مج قوردا

حفظ القرآن الكريم 
  وترتيله

 801 عرابي.د.أ

الرأي العام والدعوة  
 ت 

 801مقالتي د .أ    

صرة   ضايا فقهية معا  ق
 801برهاني . د.أ  

ت التفسير في  2282 –8 22 اتجاها
صر الحديث  الع

 221سهام عبد الرزاق . د

ث  ت   منهجية تحقيق الترا
 801نويوة . أ

ن الكريم آحفظ القر
 ت وترتيله

 385  بلخير. د 

الرأي العام والدعوة  
 ت 

 801 مقالتي.د.أ

حفظ القرآن الكريم 
 وترتيله

 801 عرابي.د.أ 

 

  ن الكريم وترتيلهآحفظ القر  2082 – 2282
 105 بلخير.د

منهجية تحقيق 
ث  ت  الترا

 385نويوة .أ

  

     


