
 الرمهورًة الرزائرًة الرًمقراظٌة الشػبٌة
Democratic and Populaire Republic of Algeria  

 

ولى / م 2022-2021امجحاهات الشراصي الداهي 
أ
الرفػة ال

 11.00 – 10.00   9.30 - 8.30    9.30 - 8.30  الجوقٌت  

 213-212-211-210-209  213-212 211-210-209الحررات  

هٌة  غربٌة لغة3س ثارًخ وحضارة إصالمٌة 3سالجذطص  
 
 لغة وحضارة إصالمٌة 2س  ودراصات قرا

 (ة) ظالب57  (ة) ظالب33 (ة) ظالب62الػرد / الجارًخ الٌوم 

حر 
أ
رداد / الفكر اإلصالمي  حمادي / المذررات والمرجمع حمادي / المذررات والمرجمع م 2022-6-05ال

بوظهرة / بالغة  كافي / الجفشٌر اللغوي حٌروصي / فلشفة الحضارة اإلصالمٌة م 2022-6-06الخوٌن 

بن قوًرر / مطادر الجارًخ اإلصالمي  زردوم / غلم الوفس الجربوي زردوم / غلم الوفس الجربوي م 2022-6-07الدالخاء 

ربػاء 
أ
شػبان / الوظم اإلصالمٌة  شرفاوي / ثذرًذ الحرًح بن قوًرر / ثارًخ الرزائر الحرًح م 2022-6-08ال

دب اإلصالمي صٌغة / اإلصالم في إفرًقٌا م 2022-6-09الذمٌس 
أ
شرفاوي / موهرٌة البحح اُلخري  دوادي / ال

      

كافي / مردل إلى الحضارة اإلصالمٌة  بوقفة / الصجشراق بروال / الحضارة ومؤصشاثها م 2022-6-11الشبت 

حر 
أ
غوام / ثارًخ الػلوم والطواغات  مػاشي / غلم القراءات بلػربي / الرولة الػدماهٌة م 2022-6-12ال

 12.00-09.00إغادة الوظر   12.00-09.00إغادة الوظر  12.00-09.00إغادة الوظر م 2022-6-13الخوٌن 
 

وزارة الجػلٌم الػالي والبحح الػلمي 
 - 1-زامػة  باثوة 

كلٌة الػلوم اإلصالمٌة 

 اللغة والحضارة اإلصالمٌة: قشم

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

BATNA University - 1 - 

Faculty of Islamic Sciences 

Department of Language and Islamic Civilization 



 الرمهورًة الرزائرًة الرًمقراظٌة الشػبٌة
Democratic and Populaire Republic of Algeria  

 

 الرفػة الدــاهـٌــة/ م 2022-2021امجحاهات الشراصي الداهي 
 11.00- 10.00 11.00- 10.00 الجوقٌت 

 214-213-212 211-210-209 الحررات 

هٌة1ماصجر  ثارًخ إصالمي1ماصجر الجذطص 
 
  لغة غربٌة ودراصات قرا

 (ة) ظالب59 (ة) ظالب57 الجارًخ الٌوم

ربػاء
أ
 مػاشي/ اإلغراز اللغوي  بلػربي/ دراصات في الجارًخ اإلصالمي  م2022-6-15 ال

 حٌروصي/ دراصات مطعلحٌة  غبر الشالم/ موهذ المحرخٌن في كـجابة الجارًخ  م2022-6-16 الذمٌس
    

 فلوصي/ الصجشراق ومواهره  صٌغة/ ثارًخ الحركة الصجشراقٌة  م2022-6-18 الشبت

حر
أ
ضول ومقاضر الشرًػة  بن دغاس/ ثارًخ الوظم  م2022-6-19 ال

أ
 بن غبٌر/ ا

 غروي/ مواهذ البحح اللشاهي  بلػربي/ ثارًخ الحركات اإلضالحٌة  م2022-6-20 الخوٌن

 دوادي/ لشاهٌات  بن دمٌس/ فلشفة الجارًخ  م2022-6-21 الدالخاء

ربػاء
أ
 مػاشي/ الرصم والضبط  بن قوًرر/ ثارًخ الرزائر الزجماغي  م2022-6-22 ال

 صكٌو/ القراءات وثوزٌهها  غومري / دراصات في ثارًخ المغرب  م2022-6-23 الذمٌس
 12.30-11.00إغادة الوظر  12.30-11.00إغادة الوظر  م2022-6-23 الذمٌس

 

وزارة الجػلٌم الػالي والبحح الػلمي 
  -1- باثوة زامػة 

كلٌة الػلوم اإلصالمٌة 
 اللغة والحضارة اإلصالمٌة: قشم

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

BATNA University - 1 - 

Faculty of Islamic Sciences 

Department of Language and Islamic Civilization 


