
 2022سبتمرب  18واألعمال املوجهة يوم تبدأ الدروس 

 جتماعية لية العلوم اإلنسانية والعلوم االك   -   تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد  
 2023-2022قسم العلوم اإلسالميةالسنة اجلامعية  

 شعبة الشريعة –الثانيةليسانس للــــــــسنة استعمال الزمن  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 

 حد األ
 الفكر اإلسالمي المعاصر

   أ.بن احمد فايزة
 12القاعة 

 ن نسامدخل لحقوق اإل 
   د غريبي مح

 12القاعة 

 
 

 اإلنجليزية 
  19القاعة  

 15فرنسية القاعة 

  اإلثنين 

منهجية البحث في 
 الشريعة والقانون 

  دبلعلياءأ.مح 
 12القاعة 

 حفظ القرآن وترتيله 
 2المدرج  حسين بوزيانيد. 

 آيات وأحاديث األحكام 
 د . بلعلياءأ.مح 
 12القاعة  

 

 الثالثاء  
 نظرية الحق

 2المدرجد.طهراوي مح 
 نظرية الحق

 2المدرج د.طهراوي تط
 نحو وصرف

 2المدرج  أ.مغني
   

 ربعاء األ 
 أصول الفقه  

  أد. حاج عيسىمح 
 2المدرج

 أصول الفقه  
   أد. حاج عيسىتط

 2المدرج

 فقه المعامالت
 تط أ.حاج عبد القادر 

 2المدرج 
 

 آيات وأحاديث األحكام 
 2المدرج د. بلعلياءأ.تط

  الخميس 
 السياسة الشرعية 
 مح د . شمالل 

 12القاعة  

 فقه المعامالت
 12القاعة  بلحاجي.د مح

  



 2022سبتمرب  18واألعمال املوجهة يوم تبدأ الدروس 

 جتماعية اإلنسانية والعلوم االلية العلوم  ك   -   تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد  
 2023-2022السنة اجلامعية     -  قسم العلوم اإلسالمية 

 
 العربية واحلضارة اإلسالمية لغة شعبة ال ليسانس انية للسنة الثاستعمال الزمن  

 14:القاعة مــــــــــكان الــــــــــــدراسة 
 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 

 حداأل
 مصادر اللغة واألدب 

 مح  د. بن سيم 
 حفظ القرآن وترتيله 

 حسين  د. بوزيانيتط
 

منهجية البحث تقنيات التعبير 
 الكتابي والشفوي 

 د. دايم  مح

 اإلنجليزية 
 15القاعة 

 14فرنسية القاعة 

 اإلثنين 
 تاريخ المذاهب والفرق 

 د.سعيدي 
 

 التفسير التحليلي  
 د.بلخير مراد

 نحو وصرف
 د.بلختير ابراهيم مح 

 نحو وصرف
 إبراهيم بلختير  د تط

 الثالثاء 
 اآلثار والفنون اإلسالمية  

 حمو د.بن مح
 الخالفة األموية والعباسية  

 بختاوي .مح د
 

 الخالفة األموية والعباسية  
 بختاوي .تطد

 
 

 األربعاء 
التفسير ومناهج 

 المفسرين
 د. أجدير   مح

 التفسير ومناهج المفسرين 
 تط د. أجدير  

 
 مناهج البحث في الحضارة  

 د.جنان مح 
 مناهج البحث في الحضارة  

 تط د. جنان

      الخميس

 
 
 



 2022سبتمرب  18واألعمال املوجهة يوم تبدأ الدروس 

 
 

 جتماعية لية العلوم اإلنسانية والعلوم االك   -   تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد  
 2023-2022السنة اجلامعية    -    قسم العلوم اإلسالمية 

 
 أصول الدين ليسانس شعبة  نية للسنة الثااستعمال الزمن  
 15قاعة : الة ــــــــــــان الدراســـــــــــــــ مك

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 

 حد األ
 حفظ القرآن وترتيله 

  حسين د.بوزياني
   

 
 15القاعة  اإلنجليزية 

 14فرنسية  القاعة 

 اإلثنين 
 أصول الفقه

 -دالالت األلفاظ-
 مح د. موالي

 أصول الفقه
 -دالالت األلفاظ-

 د. موالي  تط

الفكر اإلسالمي الحديث   
 والمعاصر 

 د. موالي مح

 فقه األسرة  
 د.موالي

 الثالثاء 
 اللغة العربية  

 مغني   .أ
 مناهج الدعوة 

 سالم مح د. بن 
 التفسير التحليلي 

 مراد بلخير مح د.   
 التفسير التحليلي 

 مراد بلخيرتط  د. 

 ربعاء األ 
ج هالمنطق ومنا
 البحث 

  مح د. منصوري 

 العقيدة 
 أ. رحماني مح

 الحديث التحليلي   
 د. شمالل  مح

 الحديث التحليلي 
 د. شمالل تط

 الخميس
 العقيدة  

 أ. رحماني  تط
   

 


