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 0200-0202:  لسنة الجامعيةا      الدفعة الثانية/السداسي األول       ماستر األولىقسم أصول الدين      التوزيع األسبوعي لطلبة السنة 

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

  األنجليزية الدراسة سوف تكون عن بعدبالنسبة لمقياس : مالحظة         20/20/0202 إلى 02/22/0202: منالثانية المرحلة 

  21/22/0200 إلى 20/22/0200: منالثالثة المرحلة 
 

 

 التفسير وعلوم القرآن 2م التوقيت *

 

 الحديث وعلومه  2م

 

 الدعوة واإلعالم  2م

 

 العقيدة اإلسالمية  2م

 (02) (11) 0الفوج (11) 2الفوج (00) 0الفوج (02) 2الفوج (02) 0الفوج (02) 2الفوج

حد
أل
ا

 

دراسات معمقة في علوم  2282 – 2282

 القرآن ت 

 221زغيشي 8 د

 دراسات معمقة في مصطلح الحديث علومه    

 2مج دردوري8 د    

 منهج القرآن في عرض العقيدة 

 الخاصةشيدخ    

دراسات معمقة في علوم   2282 – 2282

 القرآن  ت

 221زغيشي 8 د

دراسات معمقة في مصطلح 

 الحديث علومه  

 021دردوري 8 د 

 دراسات معمقة في الجرح  

  توالتعديل  

 022ذويبي 8 د

 فنيات التحرير الصحفي 

 221سعيدي حمزة 8أ

منهج القرآن في عرض العقيدة 

 0مجشيدخ  8د8أ ت

 دراسات معمقة في علوم القرآن   2282 –8 22

 0مجزغيشي  8د 

 دراسات معمقة في الجرح 

 والتعديل ت

 021ذويبي  8 د 

دراسات معمقة في مصطلح الحديث 

 علومه ت 

 022 دردوري8 د

 فنيات التحرير الصحفي ت

 221 بزعي8 د

تحفيظ القرآن وترتيله 

 020بوشوشة 8أ

 قضايا عقدية معاصرة

 221قاسمي  8د

 علم توجيه القراءات 2082 – 2282

 0مجبنبري   8د8أ

 دراسات معمقة في الجرح والتعديل ت 

  2مج ذويبي8 د

تحفيظ القرآن وترتيله 

  221 بوشوشة8أ

 فنيات التحرير الصحفي ت

 020 بزعي8 د

 قضايا عقدية معاصرة ت 

 221قاسمي  8د

      

2282 – 2182  علم توجيه القراءات ت 

 221 بنبري 
 

  ن الكريم وترتيلهآحفظ القر 
 501 بلخير. د

 القراءة الحداثية للوحي والتراث   

 221العمري 8 د8أ

 علم توجيه القراءات ت  2182 – 2182

 221 بنبري 

 ن الكريم وترتيلهآحفظ القر 
 501 بلخير .د

 فقه مناهج الدعوة

 0مجزواقة 8 د8أ
القراءة الحداثية للوحي والتراث 

 221العمري 8 د8أت 

ن
ني

إلث
ا

  

 التفسير المقارن للقرآن 2282 – 2282

 2مجحيدوسي 8 د8أ

 دراسات معمقة في شروح الحديث

 221دمحمي 8 د

 قناعي تقنيات االتصال اإل

 221بولحية 8 د8أ

 

 قواعد التفسير  2282 – 2282

 2مجبن حسن 8 د8أ 

 شروحالدراسات معمقة في 

 ت يةالحديث

 221دمحمي 8 د

منهجية البحث في تخريج 

 ت8الحديث 

 020غرابلي 8 د8أ

نظريات اإلعالم 

 واالتصال  ت

 021عباس 8 د 

تقنيات االتصال االقناعي 

 ت 

 022بولحية د 8أ 

 مصادر البحث في علم الكالم 

 221بوعيشة 8 د

القراءات و حفيظ   2282 –8 22

 القرآن ت

 221 عرابي8د8أ

علم الرسم و الضبط  ت 

  221 عدوي8د
منهجية البحث في تخريج الحديث 

 ت8

 221 غرابلي8 د8أ

شروح الدراسات معمقة في 

 ت يةالحديث

 020دمحمي 8 د

تقنيات االتصال االقناعي 

 ت  

  021 بولحية8 د8أ

نظريات اإلعالم 

 واالتصال ت 

  022 عباس8د

 تحفيظ القرآن وترتيله 

 0مجبوشوشة 8أ

علم الرسم و الضبط   2082 – 2282

 221 ت

 عدوي 8 د 

القراءات  و حفيظ  

   القرآن ت

 222 عرابي8د8أ

 منهجية البحث في تخريج الحديث

 2غرابلي  مج8 د8أ

 نظريات اإلعالم واالتصال 

 221عباس 8د 

 فلسفة إسالمية 

 0مج فرحات8 د8أ 

  

2282 – 2182       
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*
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 العقيدة اإلسالمية  2م الدعوة واإلعالم  2م الحديث وعلومه  2م وعلوم القرآنالتفسير  2م التوقيت

 (02) (11) 0الفوج (11) 2الفوج (00) 0الفوج (02) 2الفوج (02) 0الفوج (02) 2الفوج

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 المعاجم و الكشفات القرآنية    2282 – 2282

 2مجبوعكاز 8 د8أ 

 المعاجم و الكشفات القرآنية   

 2مجبوعكاز 8 د8أ 

 المعاجم و الكشفات القرآنية   

 2مجبوعكاز 8 د8أ 

 المعاجم و الكشفات القرآنية   

 2مجبوعكاز 8 د8أ 

 أعالم التفسير في الجزائر   2282 – 2282

  2مج شرفة8 د8أ 

 المدارس  الحديثية 

 0مجزنداقي  8د

  

  علم الرسم والضبط 2282 –8 22

 2مج  معاشي8 د 

 تاريخ الصحافة اإلصالحية 

 0مجقروف 8أ

 

 علم اجتماع التربية      2082 – 2282

 2حمادي مج8 د

 علم اجتماع التربية     

 2حمادي مج8 د

 علم اجتماع التربية     

 2مجحمادي 8 د

 علم اجتماع التربية     

 2حمادي مج8 د

     

2282 – 2182      

2182 – 2182     

ء
عا

رب
أل
ا

  

 التفسير عند الفرق اإلسالمية 2282 – 2282

 2مج روابح 8د 

 الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة   

  0مج شتيوي8 د

 نظرية المعرفة 

 221 فلوسي8 د8أ  

 القراءات وتحفيظ القرآن  2282 – 2282

 2مجعرابي 8 د8أ

 مناهج المحدثين في التصنيف

 0مجمومني   8د

 الطوائف والمذاهب ت  

 221شتيوي 8 د 

الدعوة والمتغيرات 

الدولية المعاصرة ت 

 020بوسجادة 8 د8أ

 األصول العقدية للفرق اإلسالمية 

 221رقيق 8 د8أ

 قواعد التفسير   ت   2282 –8 22

 221بن حسن 8 د8أ 

 أحاديث األحكام

 0مج  زوهير8 د

الدعوة والمتغيرات 

الدولية المعاصرة ت 

 221بوسجادة 8 د8أ

الطوائف والمذاهب ت 

 020شتيوي 8 د

 ت  األصول العقدية للفرق اإلسالمية

 2مجرقيق د 8أ

 قواعد التفسير ت    2082 – 2282

  221 بن حسن8 د8أ

 الدعوة والمتغيرات الدولية المعاصرة    

 0مجبوسجادة  8 د8أ

 فلسفة إسالمية ت 

 2مجروابح  8 د

  

2282 – 2182  تأحاديث األحكام   

 221 سلماني8 د

    

 تأحاديث األحكام     2182 – 2182

 221سلماني  8 د

   


