
 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

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

 الفقه وأصوله  ختصص -ليسانس  الثالثة  للــــــــسنة استعمال الزمن  
 01:القاعة مــــــــــكان الــــــــــــدراسة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  حد األ
 مقاصد الشريعة 

 ا.د ماحي  مح
 حفظ القرآن وترتيله 

  حسين تط د. بوزياني
 مواريث   

 أ.د بلخير عثمان    مح
 مواريث 

 أ.د بلخير عثمان  تط

   اإلثنين 
 لـــــغــة عربية

 معط للا  تط
 

النظام القضائي في   11القاعة الفرنسية 
 اإلسالم  

 1إنجليزية القاعة  بلعلياء أ.د

  الثالثاء 
 الفقه المقارن 

 د.بنناصر يونس  مح 
 

   الفقه المقارن 
 أ.بلعربي نبيل تط

الحوكمة وأخالقيات  
 عن بعدالمهنة 

 أ.بن غربي 

     األربعاء 
 فـــــقه المعامالت  

منصوري  .د مح
 محمد 

 فـــــقه المعامالت  
 أ.حنفي تط

 الخميس 
 أصول الفقه 

 مح مهدي بن ناصر
 أصول الفقه

 تط مهدي بن ناصر 

التفسير والحديث  
 الموضوعي 

 سالم  د.بن
  



 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

 
 
 

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

 
 لغة العربية والدراسات القرآنية ال  ختصص -ليسانس  الثالثة  للــــــــسنة استعمال الزمن  

 16:القاعة مــــــــــكان الــــــــــــدراسة 

 16.00-14.30 14.30-13.00 13.00-11.30 11.30-10.00 00ا.08.30-10 

 حداأل
 المواريث   

 
 علم العروض

 بن سيم  مح  د.
 

 علم العروض 
 تط د. بن سيم

 
 

 اإلثنين 
 التفسير الموضوعي  

 د.باي بن زيد 

الحوكمة وأخالقيات المهنة 
 عن بعد 
 أ.وحياني

 
 حفظ القرآن وترتيله 

 حسين  تطد. بوزياني

 17القاعة الفرنسية 

 16إنجليزية القاعة 

 الثالثاء 
 األدب الجاهلي

 د. بن عزوز  مح
 لغة عربية 

 بلختير ابراهيم  .تطد
 

 القراءات القرآنية 
 بن مصطفى . مح د

 القراءات القرآنية 
 بن مصطفى .د تط

 األربعاء 
 أصول التفسير 

 أ.ديش مح
 أصول التفسير 

 أ.ديش  تط
 

 علوم القرآن 
 د. أجدير  مح

 علوم القرآن 
 د. أجدير  تط

      الخميس

 



 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

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

 عقيدة ومقارنة األداين ال ختصص -ليسانس  الثالثة  للــــــــسنة استعمال الزمن  
 17:القاعة مــــــــــكان الــــــــــــدراسة 

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

 حد األ
الحوكمة وأخالقيات   

 عن بعدالمهنة 
 أ.وحياني

 حفظ القرآن ترتيله  
 حسين د. بوزياني

 

 ثنين اإل 
 المسيحية    

 د. سعيدي زكرياء  مح
 الفلسفة اليونانية

  أ.سعيدي
 البالغة العربية 
 تط د معط هللا

 

 17القاعة الفرنسية 

 16إنجليزية القاعة 

 الثالثاء 
 المسيحية    

 زكرياء  تطد.سعيدي
 اليهودية  

 د. ذبيحي حياة مح
 اليهودية 

 بيحي حياةدد.  تط

 ربعاء األ 
 العقيدة   

 أ.د خليفي الشيخ   مح
 العقيدة   

 أ.د خليفي الشيخ  تط
التفسير والحديث  

 الموضوعي
 شمالل ربيع .د

  

 الخميس
المصادر اإلسالمية في دراسة  

 األديان
 أ. رحماني مح

 الفرق اإلسالمية  
 د.عيمر مح

 
 

المصادر اإلسالمية  
 في دراسة األديان 

 أ. رحماني  تط

 

 


