
 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

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

ــــ للاستعمال الزمن    الميةــقيدة إســـــ ع ختصص   رتـــــماس 1سنة ــــ
 19القاعة : دراسة ــــــــــــكان الــــــــــم 

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

  األحد
 قضايا عقدية معاصرة  

 د. ذبيحي حياة مح
 قضايا عقدية معاصرة  

 د. ذبيحي حياة تط
  

  اإلثنين 
 اللغة العربية دراسة تطبيقية

 د. نايري 
 

القراءة الحداثية 
 للوحي والتراث   

 د. خليفي.أ مح

القراءة الحداثية للوحي  
 والتراث   

 د. خليفي  أ. تط

 الثالثاء 
 حفظ القرآن وترتيله 
 د. بلختير إبراهيم 

 نظرية المعرفة 
 د. بن سالم 

 
سالمية  الفــــلسفة اإل

 نظرية الوجود 
 د.عالم مح 

الفلسفة  
 اإلسالميةنظرية الوجود

 د.عالمتط

 األربعاء 

التفسير عند الفرق  
 اإلسالمية 
 محاضرة 

 سعيديد. 

 مصادر البحث في علم الكالم  
 مح د .سعيدي

 
 اللغة اإلنجليزية

 18القاعة   أ.بلدغم
 

 الخميس
منهج القرآن في عرض  

 العقيدة  
 د. بن سالم  مح

منهج القرآن في عرض  
 العقيدة  

 د. بن سالم  تط
 

األصول العقدية 
 ق للفر

 مح د.عيمر

 األصول العقدية  للفرق   
 أ.عطار  تط

 



 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

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

 ماسرت التفسري وعلوم القرآن 1للسنة استعمال الزمن  
 18القاعة : مكان الدراسة 

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

 االحد
 القراءات وحفظ القرآن

 بن عالل حمزة .مح د
 القراءات وحفظ القرآن

 بن عالل حمزة  .د تط
 

 اللغة العربية 
 د.ضامري 

 علم توجيه القراءات
 د. بوزياني حسين    مح

 اإلثنين 
 أعالم التفسير فيالجزائر 

 د. سعيدي   مح
 التفسير عند الفرق   

 د.باي بن زيد مح
 

منهج القرآن في  
 عرض العقيدة  

 مراد بلخير د.

 علم توجيه القراءات
 د. بوزياني حسين   تط

 الثالثاء 
 قواعد التفسير 

 د. دايم  مح
 قواعد التفسير 

 . دايم د تط
 

 التفسير المقارن 
 د. أجدير مح 

 

 األربعاء 
 علم الرسم والضبط 

 مصطفى  بند. مح 
 

 علم الرسم والضبط 
 بن مصطفى .د تط

 
 اللغة اإلنجليزية

 18القاعة   أ.بلدغم
 

 الخميس
دراسات معمقة في علوم 

 القرآن الكريم 
 د. مراد بلخير   مح

دراسات معمقة في علوم 
 القرآن الكريم 

 د. مراد بلخير  تط
   

 
 

 



 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

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

 ماسرت الفقه املالكي وأصوله  1للسنة استعمال الزمن  
 02القاعة : مكان الدراسة 

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

 حداأل
 الفقه المالكي  

 خليفة محمديد.  مح
 الفقه المالكي

 خليفة محمديد.  تط

تاريخ المذهب المالكي 
 في الغرب اإلسالمي  

 د. حسناوي  مح
  

 اإلثنين 
 اللغة العربية 

 د.نايري 

التخريج الفقهي عند  
 المالكية 

 د. بن ناصر يونس مح 
 

القواعد الفقهية عند  
 المالكية  
 مح د.بوغفور 

 القواعد الفقهية عند المالكية   
 تطد.بوغفور

   الثالثاء 
التخريج الفقهي عند  

 المالكية 
 د. بن ناصر يونس تط

 حفظ القرآن وترتيله 
 د. بلختير إبراهيم 

تاريخ المذهب المالكي 
 ومصادره 

 د.بناصر يونس  

 األربعاء 
 اللغة اإلنجليزية

 2القاعة   أ.بلدغم

التخريج الفقهي عند  
 المالكية 

 تط د. بن ناصر يونس
 

 منهج البحث الفقهي 
 د. بلحاجي  مح

 منهج البحث الفقهي
 أ.زيدي رياض  تط

 الخميس
 أصول الفقه المالكي 

 حاج عيسى   .مح أ.د
 أصول الفقه المالكي 

 حاج عيسى .تطأ.د
 

علم التخريج ودراسة  
 األسانيد 

 مح د.شمالل
 

 



 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

 
 جتماعية والعلوم االلية العلوم اإلنسانية  ك  -تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد  

 2023-2022قسم العلوم اإلسالميةالسنة اجلامعية  
 

 وأصوله  املقارن  ماسرت الفقه  1للسنة استعمال الزمن  
 03قاعة  : المكان الدراسة 

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

 حداأل
 النظريات الفقهية 

 . طهراوي دمح 
 النظريات الفقهية 

 . طهراوي د تط
 

 أصول الفقه المقارن  
 محمديخليفةمح د. 

 أصول الفقه المقارن 
 محمدي  خليفةتط د. 

 اإلثنين 
 اللغة العربية
  د.ضامري 

المصطلحات الفقهية  
 واألصولية

 د. صدام   مح

علم التخريج األصولي 
 والفرعي 

 د. حاج عيسىأ.مح 

علم التخريج األصولي 
 والفرعي 

 د.حاج عيسى  أ. تط
 

   الثالثاء 
 حفظ القرآن  
 د. بن مصطفى 

 الفروق الفقهية  
 مح د.بوغفور 

-الفقه  المقارن 
 معامالت  

 أ.بلعربي نبيل تط

 األربعاء 
 اإلنجليزية 

 2القاعة   أ.بلدغم

علم التخريج ودراسة  
 األسانيد 

 أ.حمو محمد
 

 دراسات مقاصدية
 أ.زيدي رياض  طت

 مقاصديةدراسات 
 منصوري د. مح 

 الخميس
 معامالت  -الفقه المقارن 

 د.بلحاجي  مح
    

 


