
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الحاج لخضر باتنة

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية
 قسم العلوم اإلسالمية

 

 السنة األولى جذع مشترك ليسانس علوم إسالمية
 :السداسي األول - 1

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  11

          ساسياألتعليم ال ةوحد    

   01 01   01.10 00.00 11 الترتيل وحفظ القران

   01 01   01.10 01.10 11 عقيدةمدخل إلى علم ال

   01 01   01.10 01.10 11 (الصالة والصوم) فقه العبادات

   01 01   00.00 01.10 11 علوم القرانمدخل إلى 

   01 01   00.00 01.10 11 مدخل إلى أصول الفقه

   01 01   00.00 01.10 11 العلوم القانونيةمدخل إلى 

          وحدة التعليم المنهجي

منهج البحث في العلوم اإلسالمية 
 واإلنسانية

11 01.10 00.00   01 01   

          يكشافتتعليم االسال ةوحد

   01 01   00.00 01.10 11 السيرة النبوية -التاريخ اإلسالمي

   01 01   01.10 00.00 11 1 النحو-اللغة العربية

          التعليم األفقيوحدة 

   01 01   01.10 00.00 11 1جليزيةاالناللغة 

   10 10   03.10 10.10 151 1مجموع السداسي 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الحاج لخضر باتنة

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية
 قسم العلوم اإلسالمية

 

 السنة األولى جذع مشترك ليسانس علوم إسالمية
 :السداسي الثاني - 2
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  11

          ساسياألعليم تال ةوحد    

   01 01   01.10 00.00 11 الترتيل وحفظ القران

   01 01   01.10 01.10 11 أركان اإليمان –العقيدة اإلسالمية 

   01 01   01.10 01.10 11 (الزكاة والحج) فقه العبادات

   01 01   00.00 01.10 11 مدخل إلى علوم الحديث

   01 01   00.00 01.10 11 الدعوةمدخل إلى أصول 

   01 01   00.00 01.10 11 علم االقتصادمدخل إلى 

          وحدة التعليم المنهجي

تقنيات التعبير والتلخيص الشفهي 
 والكتابي

11 01.10 00.00   01 01   

          يكشافتتعليم االسال ةوحد

   01 01   00.00 01.10 11 تاريخ الخلفاء -التاريخ اإلسالمي

   01 01   01.10 00.00 11 1 النحو-اللغة العربية

          التعليم األفقيوحدة 

   01 01   01.10 00.00 11 1االنجليزيةاللغة 

   10 10   03.10 10.10 151 1مجموع السداسي 

 
 
 
 


