
(قسم احلضارة اإلسالمية)قرآنيةالدراسات والغة العربيةلاللسنة أوىل ماسرت ختصصلمقرتحتوقيت

2018/2019موسم :السداسي الثاين

16:30ـ 15:0015:00ـ 13:1513:30ـ 11:3011:45ـ 10:0010:00ـ 08:30

والضبط/مالرسم القرآين االحد

توفيق منصوري.أ

الرسم القرآين والضبط/تط

منصوري.أ

الدراسة املصطلحية للقرآن 

الكرمي/ م    د.نذير

اللسانيات /ماإلثنني

أد.قاليلية العريب

اللسانيات /تط

أد.قاليلية العريب

اإلعجاز اللغوي والبياين يف 

القرآن الكرمي/م

د. فالح

اإلعجاز اللغوي والبياين يف 

القرآن الكرمي/تط

د. فالح

�ء االستشراق ومناهج الثال

املستشرقني/ م 

د.قاليلي العريب

االستشراق ومناهج 

املستشرقني/ تط

د.قاليلي العريب

القراءات القرآنية 

وتوجيهها /م

منصوري.أ

القراءات القرآنية 

وتوجيهها /تط

منصوري

البالغة القرآنيةاآلربعاء

د, سلطاين

اللساينمناهج البحث

أة. موالي مسرية

النحو وإعراب القرآن 

الكرمي 

.أ.د. بكري عبدالكرمي

حفظ القرآن الكرمياللغة االجنليزيةاخلميس



(قسم احلضارة اإلسالمية)قرآنيةالدراسات الو العربيةةغلاللسنة اوىل ماسرت مقرتح لتوقيت

2018/2019موسم السداسي األول:

16:30ـ 15:0015:00ـ 13:1513:30ـ 11:3011:45ـ 10:0010:00ـ 08:30

القراءات القرآنية وتوجيهها/ماالحد

أ, منصوري

القراءات القرآنية وتوجيهها

/ط

أ, منصوري

علم الداللة /م

 د. خالد 

علم الداللة/تط

د. خالد

أصول النحو ومذاهبه / ماإلثنني

أد.قاليلية العريب

أصول النحو ومذاهبه / تط

أد.قاليلية العريب

مصادر االحتجاج اللغوي/م 

أة.موالي

طمصادر االحتجاج اللغوي/ت

أة.موالي

�ء التفسري اللغوي والبالغي/ مالثال

ة.موصدق خدجيةد

التفسري اللغوي والبالغي/ تط

ة.موصدق خدجيةد

�ريخ املصحف

منصوري.أ

القرآنية/ممؤمترات الدراسات األربعاء

د.عبد الغفار بن نعمية

مقاصد القرآن الكرمي /تط

دة.سرير

نظرية النظم / م

الي مسريةأة. مو 

إجنليزية حفظ القرآن وترتيلهاخلميس



2018/2019السداسي األول:   ماسرت حضارة اسالمية لسنة أوىل ماسرت حضارة إسالميةمقرتح لتوقيت 

16:30ـ 15:0015:00ـ 13:1513:30ـ 11:3011:45ـ 10:0010:00ـ 08:30

�ريخ افريقيا/ ماالحد

د. مالح اهلواري

�ريخ افريقيا/ تط

د. مالح اهلواري

التاجلغرافيا وأدب الرح

دة. لعرييب 

مية �ثري احلضارة االسالاالثنني

على الغربية

د. حبري أمحد

علم املخطوطات

لعباسي حممد

�ريخ اجلزائر دراسة 

ونصوص/م

أ.د بن نعمية

�ريخ اجلزائر دراسة 

ونصوص/تط

أ.د بن نعمية

�ء �ريخ النظم اإلسالميةالثال

أة.أمال صغري

�ريخ النظم اإلسالمية

أة.أمال صغري

�ريخ احلواضر واملدن 

/ميف الغرب االسالمي

�مسني أة. زقاوي 

واملدن �ريخ احلواضر 

/تطيف الغرب االسالمي

�مسني أة. زقاوي 

�ريخ احلضارة اإلسالميةاألربعاء

سعداين حممدد.

�ريخ احلضارة اإلسالمية

سعداين حممدد.

نظرية املعرفة

أ.رميل بن علي

إجنليزيةحفظ القرآن الكرمياخلميس



2018/2019ماسرت حضارة اسالمية توقيت مقرتح :السداسي الثاين

16:30ـ 15:0015:00ـ 13:1513:30ـ 11:3011:45ـ 10:0010:00ـ 08:30

احلركة الوطنية اجلزائريةاالحد

أ.د بن نعمية

احلركة الوطنية اجلزائرية/ط

أ.د بن نعمية

�ر يف اجلزائر األ

أ.رضا توايت

بية�ريخ احلروب الصلياالثنني

أ.مقادمي

منهجية اعداد الرسائل 

اجلامعية

أد.بوركبة حممد

استخدام وسائل 

تكنولوجيا حديثة

�ص رأ, 

�ريخ إفريقيا اإلسالمية

أ.مالح

�ء �ريخ النظم اإلسالميةالثال

أة.صغري أمال

�ريخ النظم اإلسالمية

أة.صغري أمال

منهجية البحث 

التارخيي/م

د.بلحاج حممد

منهجية البحث 

/تطالتارخيي

د.بلحاج حممد

�ريخ احلضارة اإلسالميةاألربعاء

سعداين حممدد.

�ريخ احلضارة اإلسالمية

سعداين حممدد.

�ريخ احلواضر واملدن 

/ميف الغرب االسالمي

�مسني أة.زقاوي 

�ريخ احلواضر واملدن 

/تطيف الغرب االسالمي

�مسني أة.زقاوي 

إجنليزيةحفظ القرآن الكرمياخلميس



�ر وفنون إسالميةالثانيةلسنة مقرتح لتوقيت  (قسم احلضارة اإلسالمية)ماسرت آ

2018/2019الموسم  السداسي الثالث:

16:30ـ 15:0015:00ـ 11:3013:30ـ 10:0010:00ـ 08:30

�ريخ احلواضر واملدن يف االحد

املغرب االسالمي/م

�مسني أة. زقاوي 

�ريخ احلواضر واملدن يف املغرب 

االسالمي/تط

�مسني أة. زقاوي 

 التصوير االسالمي

 أ.بلفرح عبدالرمحن

 فن اخلط

 أ.بلفرح عبدالرمحن

�ر وفنون املغرب القدمي/ماالثنني أ

د.بن عبد املومن 

�ر وفنون املغرب  القدمي/تطأ

د.بن عبد املومن

علم املخطوطات

لعباسي حممد

�ء العلوم والفنون عند الثال

اجلزائريني/م

أ.موالي حممد

العلوم والفنون عند اجلزائريني/تط

أ.موالي حممد

�ر والفنون يف  العمارة واآل

إفريقيا /م

أ. عبد احلميد مقادمي

�ر والفنون يف  العمارة واآل

إفريقيا /تط

أ. عبد احلميد مقادمي

الثورة التحريرية اجلزائريةاألربعاء

�يد بن نعمية أد. عبد ا

جغرافية اجلزائر االقتصادية والسكانية

د. مالح

منهج حتقيق الرتاث/تطمنهج حتقيق الرتاث/م 

حفظ القرآن الكرمياالجنليزيةاخلميس



�ر توقيت مقرتح ل (قسم احلضارة اإلسالمية)والفنون اإلسالميةلسنة اوىل ماسرت اآل

2018/2019موسم: السداسي الثاين

16:30ـ 15:0015:00ـ 13:1513:30ـ 11:3011:45ـ 10:0010:00ـ 08:30

�ريخ املغرب القدمياالحد

املومن حممدد.عبد

القدميغرب�ريخ امل

د.عبد املومن حممد

املواقع اآلثرية يف اجلزائر/م

أ.توايت رضا

املواقع اآلثرية يف اجلزائر/م

أ.توايت رضا

علم الو�ئق/ماإلثنني

د.لعباسي حممد

علم الو�ئق/تط

د.لعباسي حممد

الفن املعاصر والعاملية/م

أة. امال صغري

والعاملية/تطالفن املعاصر 

 أة. امال صغري

�ء �ريج املغرب اإلسالميم/مالثال

أ.د.بن معمر حممد

السياسة الفرنسية يف اجلزائر

�يد بن نعمية أ.د.عبد ا

صيانة وترميم املخطوطات

بلفرح عبد الرمحن

احلركة الوطنية اجلزائرية/ماألربعاء

�يد بن نعمية أد. عبد ا

اجلزائرية/تطاحلركة الوطنية 

�يد بن نعمية أد. عبد ا

علم املتاحف

توايت رضا.أ

حفظ القرآن الكرميإجنليزية اخلميس



�ر والفنون اإلسالميةمقرتح لتوقيت (قسم احلضارة اإلسالمية)لسنة اوىل ماسرت اآل

2018/2019موسم -السداسي األول

16:30ـ 15:0015:00ـ 13:1513:30ـ 11:3011:45ـ 10:0010:00ـ 08:30

االحد
�ريخ احلضارات القدمية

د.عبد املومن حممد

�ريخ احلضارات القدمية

د.عبد املومن حممد

�ريخ اجلزائر العثماين

د.لعباسي حممد

اإلثنني
االستكشافات اجلغرافية عند 

املسلمني ......د.هواري مالح

االستكشافات اجلغرافية عند 

املسلمني ...د.هواري مالح

فنون احلصارة االسالمية 

ووظائفها/ م

د.سعداين حممد

فنون احلصارة االسالمية 

تطووظائفها /

د.سعداين حممد

�ء �ريج املغرب اإلسالمي/مالثال

أ.د.بن معمر حممد

�ر صيانة وترميم اآل

بلفرح عبد الرمحن

منهجية البحث األثري .أ

وتطبيقاته/ م

موالي حممد

منهجية البحث األثري 

وتطبيقاته/تط

موالي حممد

�ر يف اجلزائر/ماألربعاء اآل

أ.توايت رضا

�ر يف اجلزائر/تط اآل

أ.توايت رضا

ا استخدام وسائل تكنولوجي

حديثة

.أ �صربلهزيل أ.

حفظ القرآن الكرميإجنليزية اخلميس



(قسم احلضارة اإلسالمية)لسنة اوىل ماسرت اإلعجاز القرآين والدراسات البيانيةتوقيت مقرتح ل

2018/2019موسم: -السداسي األول

16:30ـ 15:0015:00ـ 13:1513:30ـ 11:3011:45ـ 10:0010:00ـ 08:30

االحد
إعجاز القرآن الكرمي عند 

القدامي / م

د.فالح

إعجاز القرآن الكرمي عند 

القدامي / تط

د.فالح

مؤمترات الدراسات القرآنية

د. عبد الغفار

مناهج املفسرين

أ.بودر�لة

الدراسات البيانية للقرآن الكرمي/ اإلثنني

أد.سلطاين

الدراسات البيانية للقرآن الكرمي/ 

أد.سلطاين

التفكري البالغي عند العرب/م 

د. نذير

التفكري البالغي عند العرب/تط 

نذيرد.   

�ء حنو اللغة العربية وصرفهاالثال

أ.د. العريب قاليلية

حنو اللغة العربية وصرفها

أ.د. العريب قاليلية

مقاصد القرآن الكرمي

دة. سرير

الدراسات البيانية لألحاديث األربعاء

النبوية/م

أد. زعراط

الدراسات البيانية لألحاديث 

النبوية/تط

أد. زعراط

واملناهجعلم الداللة 

د.خالد

إجنليزية حفظ القرآن الكرمياخلميس



(قسم احلضارة اإلسالمية)لسنة اوىل ماسرت اإلعجاز القرآين والدراسات البيانيةتوقيت مقرتح ل

2018/2019موسم -السداسي الثاين

16:30ـ 15:0015:00ـ 13:1513:30ـ 11:3011:45ـ 10:0010:00ـ 08:30

التوجيه البالغي للقراءات القرآنيةاالحد

منصوري

التوجيه البالغي للقراءات القرآنية

منصوري.أ

االسرائيليات واملوضوعات يف  

كتب التفسري

د. عبد الغفار

الدراسات البيانية للقرآن الكرمي/ اإلثنني

أد.سلطاين

الدراسات البيانية للقرآن الكرمي/ 

أد.سلطاين

االبالغة والعلوم العربية

أة. موالي مسرية

ة استخدام وسائل تكنولوجي

حديثة

�ء وصرفهاحنو اللغة العربية الثال

أ.د. العريب قاليلية

حنو اللغة العربية وصرفها

أ.د. العريب قاليلية

التحليل البالغي عند املفسرين

أة.بوكروشة

التحليل البالغي عند املفسرين

أة.بوكروشة

الدراسات البيانية لألحاديث األربعاء

النبوية/م

أد. زعراط

الدراسات البيانية لألحاديث 

النبوية/تط

زعراطأد. 

الوقف واالبتداء والفواصل

أ . منصوري

اللغة االجنليزيةحفظ القرآن الكرمياخلميس



موقع العمادة01إسالمية القـاعة  فنونلسنة الثالثة آثار و مقترح لقسم الحضارة اإلسالمية                          جدول توقيت

2017/2018السنة الجامعیة السداسي الخامس

16:30ـ 14:4515:00ـ 11:4513:15ـ 10:0010:15ـ 08:30

تاریخ الفن العاماالحد

أة.خروبي  /م

العمارة العثمانیة في الجزائر

د لعریبي /م

////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

///////////////// //////////////////////////

البالغةاإلثنین

أ.زعراط

مواریث

دة. سریر

مدخل إلى علم اآلثار

أ.بلفرح /م

مدخل إلى علم اآلثار

أ بلفرح /ط

مصادر اآلثار والفنونالثالثاء

أة. زقاوي /م

والفنونمصادر اآلثار 

أة. زقاوي /ط

////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////

آثار  الحضارات القدیمة /ماألربعاء

د بن عبد المومن/م

آثار  الحضارات   القدیمة /ط

د بن عبد المومن /ط

مدخل العمارة والعمارة والعمران

د لعریبي /م

مدخل العمارة والعمارة والعمران

د لعریبي /ط

02إنجلیزیة/قاعة 02حفظ القرآن/قاعة الخمیس

أ.ة أب ریكسي

الحكومة وأخالقیات المھنة

موالي محمد.أ



إسالمية  فنونلسنة الثالثة آثار و مقترح لجدول توقيتقسم الحضارة اإلسالمية  

2018/2019السنة الجامعیة السداسي السادس

16:30ـ 14:4515:00ـ 11:4513:15ـ 10:0010:15ـ 08:30

علم النفس التربوي االحد

د.سھیل/م  

فقھ اللغة

أ.ةبوكروشة

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////

التأصیل الفقھي للفنون/ماإلثنین

أة. موصدق

التأصیل الفقھي للفنون/ط

أة. موصدق

تاریخ الفن اإلسالمي /م

لعریبي 

تاریخ الفن اإلسالمي /ط

لعریبي

المخطوطات اإلسالمیةالثالثاء

أ.بلفرح عبد الرحمن

المخدرات والمجتمع

معزة سھامبوأة.

/////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////

علم المسكوكات/ماألربعاء

أ.ة خناني

علم المسكوكات/ط                                                              

أ.ة خناني

العمارة الغرب اإلسالمي

أ.مقادیم

إنجلیزیةحفظ القرآن الكریمالخمیس

أ .ة بریكسي



لسنة الثالثة تاريخ وحضارة إسالمية  مقترح لجدول توقيت  قسم الحضارة اإلسالمية                           

2018/2019السنة الجامعیة السداسي السادس

16:30ـ 14:4515:00ـ 11:4513:15ـ 10:0010:15ـ 08:30

الدولة العثمانیةاالحد

الدولة العثمانیةد بحري  / م

د. بحري  / ط

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

حاضر العالم اإلسالمياإلثنین

أ.ةزقاوي  / م

حاضر العالم اإلسالمي

أ.ةزقاوي/ ط

فقھ اللغة

أ.ةبوكروشة  / م

علم النفس التربوي

د. سھیل / م

تاریخ الجزائر الحدیث الثالثاء

والمعاصر

د. لعباسي  / م

المخدرات والمجتمع

أ.بومعزة سھام

//////////////////////////////////

//////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

الحضارة اإلسالمیة األربعاء

ومؤسساتھا

د. سعداني محمد / م

الحضارة اإلسالمیة ومؤسساتھا

د. سعداني / ط

اإلسالم في إقریقیا وآسیا

مالح  / م

إنجلیزیةحفظ القرآنالخمیس

أ.ة. بریكسي



قسم الحضارة اإلسالمية

2018/2019السنة الجامعیة السداسي الخامسلسنة الثالثة تاريخ وحضارة إسالمية  لمقترحجدول توقيت  

16:30ـ 14:4515:00ـ 13:1513:15-11:3511:45ـ 10:0010:05ـ 08:30

تاریخ المغرب واألندلساالحد

/ مسعدانيد. 

تاریخ المغرب واألندلس

/ طسعدانيد . 

تاریخ األنبیاء والرسل/م

أ.د.مالح/ط

تاریخ األنبیاء والرسل/ تط

أ.د.مالح/

البالغة العربیةاإلثنین

أ.د. زعراط محمد

المواریث

د. سریر

////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

مصادر الحضارةاإلسالمیة

أ.د.ة. بوجمعة/م 

الحضارةاإلسالمیةمصادر 

أ.د.ة. بوجمعة/ط   

تاریخ الجزائر الحدیث الثالثاء

والمعاصر د. لعباسي  / م

الحوكمة وأخالقیات المھنة

أة.بومعزة سھام

////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////

الحروب الصلیبیةاألربعاء

مقادیم  / م

الحروب الصلیبیة

مقادیم  / ط 

////////////////////////////////

//////////////////////////////

تاریخ المشرق 

اإلسالمي الوسیط

د.بلحاج محمد

إنجلیزیةحفظ القرآنالخمیس

أ.ةبریكسي

////////////////////////////////

/////////////////////////////



لسنة الثالثة لغة ودراسات قرآنية  مقترح لجدول توقيتقسم الحضارة اإلسالمية

2018/2019السنة الجامعیة السداسي الخامس

16:30ـ 14:4515:00ـ 11:4513:15ـ 10:0010:15ـ 08:30

أصول التفسیراالحد

خالد. / م

مواریث

د. ة سریر  

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

البالغة العربیةاإلثنین

د. سلطاني  / م  

علم العروض والقافیة

د. سلطاني / م

أصول التفسیر 

أ.ةبوكروشة / ط  

حفظ القرآن

األدب الجاھليالثالثاء

د. عبد الغفار  / م

الحوكمة واخالقیات المھنة

د.بحري

///////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

علم القراءات القرآنیةاألربعاء

منصوري / م.أ

علم القراءات القرآنیة

منصوري  .أ

التفسیر الموضوعي

موالي سمیرةأ.ة 

اإلعجاز القرآني

أ.ة موالي/ ط

إنجلیزیةالخمیس

أ.ةبریكسي

اإلعجاز القرآني

د. فالح    



لسنة الثانية ماسرت ختصص لغة ودراسات قرآنيةمقرتح لتوقيت قسم الحضارة اإلسالمية

2018/2019السنة الجامعیة 

السداسي الثالث:

ـ 11:3011:45ـ 10:0010:00ـ 08:30

13:15

16:30ـ 15:0015:00ـ 13:30

التصوير الفين يف القرآن االحد

الكرمي/م

رآن التصوير الفين يف الق

 الكرمي/تط

/ممنهجية حتقيق الرتاث

أد.بوركبة حممد

/تطمنهجية حتقيق الرتاث

أد.بوركبة حممد

األسلوبية وحتليل اخلطاب/ماإلثنني

امساعيلد.خالد

األسلوبية وحتليل اخلطاب/تط

د.خالد امساعيل

استخدام وسائل تكنولوجية تعليمية اللغة العربية

حديثة

�ء التأويالت احلداثية للقرآن الثال

الكرمي/م

التأويالت احلداثية 

للقرآن الكرمي/تط

ترمجة معاين القرآن الكرمي

الدراسات النقدية للمصادر طقرآنية حديثة/تدراسات دراسات قرآنية حديثة/ماألربعاء

واملراجع

االجنليزيةحفظ القرآن الكرمياخلميس



حضارة إسالمية لسنة الثانية ماسرت ختصص مقرتح لتوقيت قسم الحضارة اإلسالمية

2018/2019السنة الجامعیة السداسي الثالث                                                                                  

16:30ـ 15:0015:00ـ 11:3013:30ـ 10:0010:00ـ 08:30

حركات اإلصالح يف االحد

العامل اإلسالمي/م

أ.د. بن نعمية  

حركات اإلصالح يف العامل اإلسالمي/تط

أ.د. بن نعمية 

االستشراق

أدة. جهيدة بومجعة

اإلقتصاد اإلسالمي 

د.شوالني

الثورة اجلزائرية/ماإلثنني

أ.د. بن نعمية  

الثورة اجلزائرية/تط

أ.د. بن نعمية  

�ريخ احلواضر واملدن يف الغرب

االسالمي

�مسني أة. زقاوي 

�ء �ريخ املغرب الثال

واالندلس/م

أد.بن معمر حممد

�ريخ املغرب واالندلس/تط

أد.بن معمر حممد

منهج حتقيق الرتاث/م

أد.بوركبة حممد

منهج حتقيق الرتاث/تط

أد.بوركبة حممد

العلوم والفنون عند األربعاء

اجلزائريني/م

موالي حممد.أ

/تطالعلوم والفنون عند اجلزائريني

موالي حممد

حفظ وصيانة وترميم املخطوطات

بلفرح عبد الرمحن.أ

االجنليزيةحفظ القرآن الكرمي اخلميس



قسم احلضارة اإلسالمية

2018/2019لسنة الثانية شعبة اللغة واحلضارة اإلسالمية/ القاعة      / / السداسي الثالث/ السنة اجلامعية/ جدول استعمال الزمن مقرتحـ ل

ـ 11:4511:45ـ 10:0010:15ـ 08:30

13:15

16:30ـ 14:4515:00ـ 13:15

ةاإلسالمياآل�ر والفنون األحد

 د. بن عبد املومن

مية �ريخ املذاهب والفرق اإلسال

 أ.د زعراط حممد

سرينالتفسري ومناهج املفاإلثنني

بودر�لةد.

اخلالفة األموية والعباسية

 د. ة بومجعة

اخلالفة األموية

1أ.موالي حممد    ف 

سرينالتفسري ومناهج املف

1بودر�لة  فد.

2املفسرين فالتفسري ومناهج 

بودر�لةد.

2اخلالفة األموية ف

أ.موالي حممد    

3فاخلالفة األموية

/ أ.ة حناين فردوس

التفسري ومناهج املفسرين

أ,ة. بوكروشة3ف

نالتفسري ومناهج املفسري

4أ,ة. بوكروشة ف

اخلالفة األموية/ أ.ة حناين 

4فردوس     ف 

ارة مناهج البحث يف احلضءالثال�

 اإلسالمية/ أ,ة صغري

اللغة العربية ـ حنو وصرف

 د. نذير 

حنو وصرف

/1أ,ة صباح  ف 

مناهج البحث / أ,ة حناين

1ف



مناهج البحث / أ,ة حناين

2ف

حنو وصرف/ أ,ة صباح 

2ف 

أد. بكري عبد حنو وصرف / 

 الكرم

3ف

مناهج البحث / أ.ة صغري

3ف

4مناهج البحث /   ف

أ.ة صغري

4حنو وصرف /    ف

أد. بكري عبد الكرم

مصادر اللغة واألدباألربعاء

 د, نذر

�ريخ التشريع

 د.ة سرير

منهجية 

يات البحث تقن

تايبالتعبري الك

 والشفويب

 أ.ة مسرية 

إجنليزيةحفظ القرآناخلميس

حفظ القرآنإجنليزية

إجنليزيةحفظ القرآن

حفظ القرآنإجنليزية



لسنة الثانية  شعبة اللغة واحلضارة لمقرتحتوقيت 

2018/2019لسنة اجلامعية ااالسداسي الرابع

16.30ـ 14.4515.00ـ 11.4513.15ـ 10.0010.15ـ 08.30

منهجية البحث يف الدراسات األحد

القرآنية 

بودر�لةد.

�ريخ العلوم والصناعات

أ.موالي حممد

1فمنهجية البحث يف الدراسات 

أ.بودر�لة

أ.موالي 1ف�ريخ العلوم والصناعات 

حممد

2ف�ريخ العلوم والصناعات 

أ.موالي حممد

2فمنهجية البحث يف الدراسات 

أ.بودر�لة فريد

منهجية البحث يف الدراسات                

أة.بوكروشة3ف

�3ريخ العلوم والصناعات         ف

أة. حناين فردوس

�ريخ العلوم والصناعات                    

أة. حناين فردوس4ف

4فمنهجية البحث يف الدراسات 

أة.بوكروشة

مدخل إىل احلضارة اإلسالمية األثنني

د.ة بومجعة

مصادر التاريخ اإلسالمي 

د.ة . بومجعة

فقه املعامالت

د.ة. سرير

النظم اإلسالميةالثال�ء

أ.ة  صغري

البالغة

أ.ة موالي

أ.ة  1فالنظم اإلسالمية   

صغري

أ.ةبوكروشة1البالغة    ف

أ.ةبوكروشةأ.ة 2فالبالغة    

موالي

أ.ة  صغري2فالنظم اإلسالمية 

أة. حناين 3النظم اإلسالمية        ف

فردوس

3البالغة                ف

أد.بكري عبد الكرمي



4البالغة                            ف

أد.بكري عبد الكرمي

أة. حناين فردوس4النظم اإلسالمية        ف

1إجنليزية          ف1حفظ القرآن وترتيله      ف اخلميس

إجنليزية                          

2ف

حفظ القرآن وترتيله     

2ف

حفظ القرآن وترتيله                 

3ف

3إجنليزية             ف

إجنليزية      

4ف

4حفظ القرآن وترتيله   ف



لس�نة الثالثة  ختصص: لغة ودراسات قر�ٓنیة� مقرتح�دول توق�ت

2018/2019السنة الجامعیة السدايس السادس  

16.30ـ 14.4515.00ـ 11.4513.15ـ 10.0010.15ـ 08.30

أ�دب إالساليم��د
د.عبد الغفار

////////////النفس�مل 
/////////

//////////////////
//

�س�رشاق وا�راسات االثنني
القر�ٓنیة/م....د.نذ�ر

�س�رشاق وا�راسات 
القر�ٓنیة/ط....د.نذ�ر

�ٓ�ت �ٔ�ادیث أ�حاكم
دة. رس�ر 

�مل القراءات القر�ٓنیة/مالثال�ء
م�صوري.�ٔ 

�مل القراءات القر�ٓنیة/ط
�ٔ.م�صوري

ا�لغةفقه 
ٔ�ة. موصدق

////////////
////////

//////////////////
/

التفسري ا�لغوي/ م�ربعاء
د.نذ�ر

التفسري ا�لغوي/ ط
د.نذ�ر

ا�درات
د.سعیداين

////////////
////////

//////////////////
/

�جنلزيیةحفظ القر�ٓن الكرميامخل�س


