
 2023-2022لسنة الجامعية:  ا   السداسي األول     التوزيع األسبوعي لطلبة السنة الثانية ليسانس          قسم أصول الدين    
 

 

 ( 93المجموعة الثانية )  : 2ل ( 94) المجموعة األولى: 2ل التوقيت 

 ( 31) 6 الفوج  (25) 5 الفوج ( 27) 4الفوج  ( 31) 3الفوج  ( 31) 2الفوج  ( 33) 1 الفوج

حد 
أل
ا

 

 ت اإلسالمية عقيدةال 307إنجليزية أ. زقادة  303 حركاتيد.   حديث تحليلي ت 302د.عابد   ت  الفقه أصول 301 مشومةد. تفسير تحليلي ت  09.30  –  08.00

 308د. منصوري 

 ت   الفقه أصول

 106 رحمانيد.

 ت   الفقه أصول 303د.عابد   ت  الفقه أصول 302 مشومةد. تفسير تحليلي ت  301 حركاتيد.   حديث تحليلي ت 11.00  –  09.30

 307 رحمانيد.

 لغة عربية 308إنجليزية أ. زقادة 

 106 بوجزةأ.

 1مج  أمداحد. أصول الفقه  303مشومة  د. تفسير تحليلي ت 302 حركاتيد. حديث تحليلي ت  301د.عابد   ت  الفقه أصول 12.30 –11.00

 

14.00  –  15.30  1د. دردوري مج حديث تحليلي   301إنجليزية أ. زقادة  

   302إنجليزية أ. زقادة   17.00  –  15.30

ن
ني

الث
ا

 

 2الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر أ.قروف. مج  09.30  –  08.00

 1فقه األسرة أ.د. برهاني   مج 303شايب  أ.د.  ت  اإلسالمية عقيدةال 302عربية ت د. سايحي لغة  301 بوقداحأ.   القرآن وترتيله حفيظت 11.00  –  09.30

 1مج شرفةأ.د.  تفسير تحليلي 303لغة عربية ت د. سايحي  302 أ.بوقداح  القرآن وترتيله حفيظت 301شايب  أ.د.   ت اإلسالمية عقيدةال 12.30 –11.00

 

14.00  –  15.30  1أ. د. بوسجادة مج مناهج الدعوة  303إنجليزية أ. زقادة  302  شايبأ.د.   ت اإلسالمية عقيدةال 301سايحي لغة عربية ت د.   

 304إنجليزية أ. زقادة    303 د. بوقداحالقرآن وترتيله  حفيظت   17.00  –  15.30

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 ت تفسير تحليلي 1مجبوسجادة  الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر أ.د. 09.30  –  08.00

 304  جابريد.  

 القرآن وترتيله حفيظت

 305 بوقداح أ.

 حديث تحليلي ت

 306 أ.بن حمودة

 القرآن وترتيله حفيظت 1أصول الفقه أ.د. برهاني مج 11.00  –  09.30

 301بوقداح  أ.

 حديث تحليلي ت

 302 أ. بن حمودة

 ت تفسير تحليلي

 303جابري د.  

 منهجي قاعة المناقشاتنشاط  علمي  1مج قاسمي د. عقيدة إسالمية  12.30 –11.00
 

14.00  –  15.30  حديث تحليلي ت 2مج  عيساويأ.د.   مناهج الدعوة  

 301 أ.بن حمودة

 ت تفسير تحليلي

 302جابري د.  

 القرآن وترتيله حفيظت

 303 أ.بوقداح 

15.30  –  17.00     

ء
عا

رب
أل
ا

 

   1مجبن عبيد أ.د.  المنطق ومناهج البحث 1مج فرحات أ.د.     ومناهج البحثالمنطق  09.30  –  08.00

 لغة عربية 1مج  أمداحد.  فقه األسرة 11.00  –  09.30

 301بوجزة أ.

 ت   الفقه أصول

 302 بوشوشةد.

 ت اإلسالمية عقيدةال

 303 د. منصوري

 ت اإلسالمية عقيدةال 1مج   أ.د. بوعكاز تفسير تحليلي 12.30 –11.00

 301 منصوريد. 

 لغة عربية

 302بوجزة أ.

 

 

14.00  –  15.30  2مج رقيقأ.د. عقيدة إسالمية ال 1مج مومني د.  حديث تحليلي  

15.30  –  17.00   

س 
مي

خ
ال

 

08.00  –  09.30     

09.30  –  11.00     

11.00– 12.30     

     

14.00  –  15.30     



 2023-2022لسنة الجامعية:  ا   السداسي األول   ليسانس       الثالثةالتوزيع األسبوعي لطلبة السنة     قسم أصول الدين      
 

 ( 36)  عقيدة ومقارنة أديان  3س ( 37)  دعوة وثقافة إسالمية 3س ( 90)  كتاب وسنة 3س التوقيت 

 ( 30) 1الفوج  ( 30) 1الفوج  ( 30) 1الفوج 

حد 
أل
ا

 

 214 شتيوي د.  المصادر اإلسالمية في دراسة األديان 213 عيساويأ.د.    أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساتها 2مجذويبي د.   علم مختلف الحديث  09.30  –  08.00

 214شتيوي د.  ت   المصادر اإلسالمية في دراسة األديان 213 ت درويشاإلعالم اإلسالمي ونظريات االتصال  2مج  بن حسنأ.د.  اتجاهات التفسير 11.00  –  09.30

 214 مالل د. بـــالغة 108 بواللي أ.  ت   أعالم الدعوة في الجزائر ومؤسساتها   304 عبد الحميد إنجليزية أ. 12.30 –11.00

  
 214القرآن وترتيله د. أوسيف.  حفظ   213بوشوشة   أ.  القواعد الفقهية  304إنجليزية أ. عبد الحميد   15.30  –  14.00

305إنجليزية أ. عبد الحميد    17.00  –  15.30    

ن
ني

إلث
ا

 

 علم الرواية والرواة ت    09.30  –  08.00

 301 أ.بوروبة 

 ت مناهج المحدثين

 302د.   

303 بنبري أ.د.ت  بالغة  214 الفرق اإلسالمية 213 زردومد.   علم النفس االجتماعي 

 قاسمي  د. 
  علم الرواية والرواة ت   304بنبري  أ.د.ت  بالغة 11.00  –  09.30

 305 بوروبة أ.

 مناهج المحدثين ت

 306د.   

 ت  والحوارفن الخطابة 

 213 عروسي.أ

 214بوعيشة  د.  اليهودية

بنبري   أ.د.ت  بالغة 304د.   مناهج المحدثين ت 12.30  –11.00

305 

  أ. علم الرواية والرواة ت  

 306 بوروبة

 اإلعالم اإلسالمي ونظريات االتصال 

 108د. سيغة   

 214بوعيشة د. ت  اليهودية

  
   214رقيق أ.د.   اإلسالمية عقيدةال 213بنبري أ.د.   ت  بـــالغة  15.30  –  14.00

ء
ثا

ال
لث

ا
 

   التفسير والحديث الموضوعي القرآن وترتيله .د.أوسيفحفيظ  2مجدردوري   د.    علم الرواية والرواة  09.30  –  08.00

 214د. عسكر 

   زغيشيد. التفسير الموضوعي  11.00  –  09.30

 2مج

  فن الخطابة والحوار

 213 أ.د.عيساوي

 214شايب أ.د.  المسيحية ت

 214 شايب  أ.د.  المسيحية  2مجغرابلي أ.د.   علم الجرح والتعديل  12.30 –11.00

   

14.00  –  15.30    

15.30  –  17.00     

ء
عا

رب
أل
ا

 

حفظ القرآن وترتيله د.   09.30  –  08.00 

 301 حسيني

 ت  علم الجرح والتعديل

 302 د. بلخير

 موضوعي ت تفسير

 303أ. عبد العزيز 

  213إنجليزية أ. عبد الحميد 

 ت  علم الجرح والتعديل 11.00  –  09.30

 304 د. بلخير

 موضوعي ت تفسير

 305أ. عبد العزيز 

 حسينيد.  حفظ القرآن وترتيله 

306 

 214إنجليزية أ. عبد الحميد  213 زنداقي د. حاضر العالم اإٌلسالمي

 موضوعي ت تفسير 12.30 –11.00

 305أ. عبد العزيز 

 تحفظ القرآن وترتيله 

 307  حسينيد.  

 ت  علم الجرح والتعديل

 306 د. بلخير

 

  213 زنداقي د.   حاضر العالم اإٌلسالمي ت 

   

 213اإلسالمية ت.د شتيوي.  عقيدةال   15.30  –  14.00

15.30  –  17.00    

س 
مي

خ
ال

 

 1د.جبارة مج  أخالقيات المهنةالحوكمة و 1د.جبارة مج  أخالقيات المهنةالحوكمة و 1د.جبارة مج  أخالقيات المهنةالحوكمة و 09.30  –  08.00

 214 دمبري د.  الفلسفة اليونانية 213أ.د. دردور    ثقافة إسالمية 1مج قورداش  د.   الدراسات االستشراقية للقرآن والسنة 11.00  –  09.30

     2د. زوهير. مج مناهج المحدثين 12.30 –11.00

 



 2023-2022لسنة الجامعية:  ا   السداسي األول     ماستر التوزيع األسبوعي لطلبة السنة الثانية     قسم أصول الدين       
 

 

 ( 25)العقيدة اإلسالمية  2م    (50)الدعوة واإلعالم  2م ( 50)الحديث وعلومه    2م ( 50)التفسير وعلوم قرآن  2م التوقيت 

 ( 25) 2الفوج  ( 25) 1الفوج  ( 30) 2الفوج  ( 24) 1الفوج  ( 25) 2الفوج  ( 26) 1الفوج 

حد 
أل
ا

 

منهجية تحقيق   09.30- 08.00

  التراث ت 

 306بوروبة  د.

دراسات معمقة في التفسير التحليلي 

 108د. أوسيف ت 

اإلعالم الديني وقضايا   105  أ.د. شرفة دراسات في فقه السيرة النبوية

  أ.د. بولحية  المجتمع ت

304 

 تقنيات البحث ومناهجه ت 

 305أ.بواللي. 

 

 مقاصد العقائد اإلسالمية   

 خاصةشيدخ أ.د.  

دراسات معمقة في   11.00- 09.30

التفسير التحليلي  

 108 د. أوسيف ت

   منهجية تحقيق التراث ت 

 306بوروبة  د.

 تقنيات البحث ومناهجه ت   105إنجليزية أ. حداد 

 304أ.بواللي 

   الديني وقضايا المجتمع تاإلعالم 

 305 أ.د. بولحية

 مقاصد العقائد اإلسالمية

 خاصة شيدخ  أ.د. ت  

  107 د. درويش فنيات التحرير االلكتروني  105إنجليزية أ. حداد     12.30- 11.00
     

 108د. دمبري   تصنيف العلوم عند المسلمين 305إنجليزية أ. حداد    1مج ذويبي د. منهجية تحقيق التراث   1مج ذويبي د. منهجية تحقيق التراث   15.30- 14.00

 108زواقة  أ.د. المنهج التربوي عند المسلمين   304إنجليزية أ. حداد    17.00- 15.30

ن
ني

الث
ا

 

 النقد الحديثي منهج  105 أ.د. شرفة دراسات معمقة في التفسير التحليلي 09.30- 08.00

 106أ.د. غرابلي 

 التصوف والطرق الصوفية في الجزائر  107أ.عباس  إعداد وإخراج البرامج الدينية
 108دردور 

 منهج النقد الحديثي ت  105أصول التفسير أ.د. بن حسن  11.00- 09.30

 خاصة أ.د. غرابلي 

 اإلعجاز في السنة النبوية ت 

 308أ.د. عسكر 

إعداد وإخراج البرامج  

 107عا محمدي الدينية ت 

د.  االلكتروني  فنيات التحرير 

 106 درويش

المباحث الكالمية في علم األصول والسياسة 

 107  فرحات أ.د.الشرعية 

 أصول التفسير ت  12.30- 11.00

 307 أ.د. بن حسن

اإلعجاز في السنة النبوية ت   

 308أ.د. عسكر 

 منهج النقد الحديثي ت 

 107أ.د. غرابلي 

  االلكتروني  فنيات التحرير 

 105 د. درويش

 إعداد وإخراج البرامج الدينية ت 

 105عائشة محمدي 

المباحث الكالمية في علم األصول والسياسة 

 107 فرحات أ.د.  الشرعية ت
     

 107فنون الخطابة والحوار  أ.درويش  308. أ.قروففنون الخطابة والحوار   108  أصول التفسير ت أ.د. بن حسن  15.30- 14.00

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 108قضايا فقهية معاصرة    أ.د. برهاني  107  أ.د. بولحية اإلعالم الديني وقضايا المجتمع 106ضوابط فهم السنة النبوية د. محمدي  105 مقاصد القرآن الكريم  أ.د. بوعكاز 09.30- 08.00

القراءات وحفظ   11.00- 09.30

   القرآن الكريم ت

 304د. أمير 

 إنجليزية  

 308أ. حداد 

   مشكل الحديث ت 

 305مومني د. 

السنة في الدراسات  

أ.  االستشراقية والحداثية

 108قورداش 

 تقنيات البحث ومناهجه  

 107 زنداقي د.

 الجزائر الفكر العقدي في 

 خاصة أ.د. العمري  

 إنجليزية  12.30- 11.00

 304أ. حداد  

 القراءات وحفظ القرآن الكريم ت 

 308أمير د. 

السنة في الدراسات  

أ.  االستشراقية والحداثية

 305قورداش 

 مشكل الحديث ت  

 306مومني د. 

 قضايا فقهية معاصرة    

 307بوشوشة أ.

 ت الفكر العقدي في الجزائر

 107 خاصةد. منصوري  

     

القرآن في الدراسات الحداثية  ت   15.30- 14.00

 108قورداش 

 107إنجليزية أ. حداد  105أ.د. زواقة  إدارة العمل الدعوي   305مومني  د.   مشكل الحديث 

القرآن في الدراسات   17.00- 15.30

 108أ.قورداش الحداثية  ت 

  105 أ.د. زواقةدراسات الجمهور  106. د.جابريفنون الخطابة والحوار  

ء
عا

رب
أل
ا

 

  108أ.نويوة. حفظ القرآن الكريم    105 د. معنصر  قضايا فقهية معاصرة   09.30- 08.00

  القرآن الكريم في الدراسات الحداثية 11.00- 09.30

 105أ.د. بوسجادة 

  حفظ القرآن الكريم وترتيله 106  د. معنصر   قضايا فقهية معاصرة
 108أ.نويوة. 

 الرأي العام والدعوة  ت 
 307أ.د مقالتي     

 منهجية تحقيق التراث  ت  

 خاصة بوعيشة د. 

 اتجاهات التفسير في العصر الحديث 12.30- 11.00
 105د. عبد الرزاق 

 ت   منهجية تحقيق التراث
 304أ. نويوة 

 ن الكريم وترتيلهآحفظ القر
 305  عماريد.  ت

 الرأي العام والدعوة  ت  
 306أ.د.مقالتي 

 منهجية تحقيق التراث  

 خاصة بوعيشة  د.
       

 

  ن الكريم وترتيلهآحفظ القر 105 فنون الخطابة والحوار أ. قروف 15.30- 14.00
 304  عماريد.

 ت  منهجية تحقيق التراث
 305أ.نويوة 

 107مقالتي أ.د.  الرأي العام والدعوة

 

 

س 
مي

خ
ال

 

 التصوف والطرق الصوفية في الجزائر    105 عسكرأ.د.  اإلعجاز في السنة النبوية 2مج  أ.د. عرابي حفظ القرآن الكريم القراءات و 09.30- 08.00

 108دردور د.   ت

  والحداثية  السنة في الدراسات االستشراقية 105 أ.د. عسكر اإلعجاز في القرآن الكريم 11.00- 09.30
 107 أ.قورداش

  حفظ القرآن الكريم وترتيله  
 2مجأ. حرز هللا 



 2023-2022لسنة الجامعية:  ا  لسداسي األول      ماستر األولىالتوزيع األسبوعي لطلبة السنة           قسم أصول الدين      

 

الدعوة   1م ( 00الدعوة واإلعالم  )  1م ( 00الحديث وعلومه )  1م ( 00الحديث وعلومه )  1م ( 00التفسير وعلوم القرآن ) 1م ( 00التفسير وعلوم القرآن ) 1م التوقيت 

 ( 00واإلعالم  )

 ( 00العقيدة اإلسالمية ) 1م

حد 
أل
ا

 

 دراسات معمقة في مصطلح الحديث علومه   106  .د. بن حسن قواعد التفسير 09.30- 08.00

 2مج دردوريد.     

 فنيات التحرير الصحفي 

 107د. عباس  

 نظرية الوجود فلسفة إسالمية 

 فرحات خاصة  د.  أ.

 دراسات معمقة في علوم القرآن    11.00- 09.30

 106 زغيشي د. 

دراسات معمقة في مصطلح  

 107دردوري د. الحديث 

 دراسات معمقة في الجرح  

 207ذويبي د.    توالتعديل  

الصحفي فنيات التحرير 

 208 د. عباس ت

 تحفيظ القرآن وترتيله

 203 د. قليل 

 نظرية الوجود ت فلسفة إسالمية 

 203 أ. جبارة

دراسات معمقة في علوم القرآن   12.30- 11.00

 305زغيشي  د. ت 

 علم توجيه القراءات ت

 306 بنبري 

 دراسات معمقة في الجرح 

 307ذويبي  د.   والتعديل ت

دراسات معمقة في مصطلح  

 308 دردوريد. الحديث ت 

 تحفيظ القرآن وترتيله

   د. قليل 

فنيات التحرير الصحفي 

   د. عباس ت

 قضايا عقدية معاصرة   

 خاصة  قاسمي د.
      

 علم توجيه القراءات ت 15.30- 14.00

 302 بنبري 

دراسات معمقة في علوم القرآن   

 303زغيشي  د.  ت

 الصحافة اإلصالحية تاريخ  

 306 سيغة د.

 

 1مجد. حمادي علم اجتماع التربية      1مجد. حمادي علم اجتماع التربية      1مجد. حمادي علم اجتماع التربية      1مجد. حمادي علم اجتماع التربية      17.00- 15.30

ن
ني

الث
ا

 

 خاصة  إنجليزية أ. زقادة  107 ذويبيد. دراسات معمقة في الجرح والتعديل ت  307  حيدوسيأ.د.  التفسير المقارن للقرآن 09.30- 08.00

  شروحالدراسات معمقة في  2مج عرابيأ.د.   القراءات وتحفيظ القرآن  11.00- 09.30

 207محمدي د.  ت يةالحديث

منهجية البحث في تخريج  

 208 الحديث .ت أ.حرز هللا

 فقه مناهج الدعوة 

 215 أ.قروف 

 203قاسمي  د.  قضايا عقدية معاصرة ت 

منهجية البحث في تخريج   2مج   معاشيد.   علم الرسم والضبط 12.30- 11.00

 301 الحديث .ت أ.حرز هللا

شروح  الدراسات معمقة في 

 302محمدي د.  ت يةالحديث

أ.د.  الدعوة والمتغيرات الدولية المعاصرة 303 

 بوسجادة   

 تحفيظ القرآن وترتيله 

 207بوشوشة أ.
     

  القراءات و حفيظ  القرآن ت 15.30- 14.00

 105 أ.د.عرابي

  عدويد.علم الرسم و الضبط  ت  

304 

 ن الكريم وترتيلهآحفظ القر
 305 بلخيرد. 

 تأحاديث األحكام 

 306سلماني د. 

 مصادر البحث في علم الكالم    307 إنجليزية أ. زقادة

 خاصة  د.بوعيشة 

   علم الرسم و الضبط  ت 17.00- 15.30

 106 عدويد.  

   القراءات  و حفيظ  القرآن ت

 105 أ.د.عرابي

 تأحاديث األحكام 

 17سلماني  د. 

  ن الكريم وترتيلهآحفظ القر
 108 د. بلخير

 خاصة زواقةأ.د. نظرية المعرفة  301 إنجليزية أ. زقادة 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 أعالم التفسير في الجزائر    09.30- 08.00

 305  شرفةأ.د.  

 المدارس  الحديثية  

 306 زنداقي د.

  307 بولحيةأ.د.  قناعي تقنيات االتصال اإل 

09.30 -11.00  

 منهجي قاعة المناقشاتنشاط  علمي 

نظريات اإلعالم  307منهجية البحث في تخريج الحديث أ.د. غرابلي  

 أ.د. مقالتي واالتصال

 105ت 

تقنيات االتصال 

بولحية  أ.د االقناعي ت  

106 

 

 منهجي قاعة المناقشاتنشاط  علمي 

11.00 -12.30  

 منهجي قاعة المناقشاتنشاط  علمي 

تقنيات االتصال  105  محمديد.  دراسات معمقة في شروح الحديث

أ.د.  االقناعي ت  

 106 بولحية

نظريات اإلعالم 

ت   أ.د. مقالتي واالتصال

108 

 ت األصول العقدية للفرق اإلسالمية 

 213لعروسي 

     

  بوعكازأ.د. المعاجم و الكشفات القرآنية     1مج  بوعكازأ.د. المعاجم و الكشفات القرآنية     1مج  بوعكازأ.د. المعاجم و الكشفات القرآنية     1مج  بوعكازأ.د. المعاجم و الكشفات القرآنية     15.30- 14.00

 1مج

  214 أ.د. مقالتي نظريات اإلعالم واالتصال   17.00- 15.30

ء
عا

رب
أل
ا

 

  ت د. عبد الرزاق قواعد التفسير 09.30- 08.00

304 

  شتيويد.  الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة   305إنجليزية أ. حجوج 

214 

 منهج القرآن في عرض العقيدة 

 الخاصة شيدخ  أ.د. 

 ت  قواعد التفسير 308إنجليزية أ. حجوج  11.00- 09.30

 107 د. عبد الرزاق

 أحاديث األحكام

 2مجد. مومني 

 الطوائف والمذاهب ت   

 207شتيوي د.  

الدعوة والمتغيرات 

 208ت بركاني   الدولية

 األصول العقدية للفرق اإلسالمية

 204 أ.د. رقيق

 التفسير عند الفرق اإلسالمية  12.30- 11.00

 2عدوي مج د. 

 مناهج المحدثين في التصنيف

 106د. زوهير 

الدعوة والمتغيرات الدولية  

 303ت بركاني  

 الطوائف والمذاهب ت  

 108شتيوي د. 

 منهج القرآن في عرض العقيدة ت 

 107شيدخ   أ.د. 
     

     214 إنجليزية أ. حجوج  15.30- 14.00

    213 إنجليزية أ. حجوج    17.00- 15.30

س 
مي

خ
ال

 

العمري أ.د.  القراءة الحداثية للوحي والتراث     09.30- 08.00

 خاصة

أ.د.  القراءة الحداثية للوحي والتراث ت      11.00- 09.30

 خاصةالعمري 

11.00 -12.30      


