
 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

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

 
 ختصص الفقه املقارن وأصوله  –ماسرت الثانية للــــــــسنة استعمال الزمن  

 04القاعة : الــــــــــــدراسة مــــــــــكان 

 

 

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

    حد األ
 تاريخ المذاهب الفقهية   

 مح د. موالي

 دراسة تطبيقية  
 في فقه النوازل  

 د.موالي 

 االجتهاد وأصول الفتوى  ثنين ال 
 خليفة د. محمدي مح

 حفظ القرآن وترتيله 
 تطد. إبراهيم بلختير 

 
 النوازل الفقهية 

 خليفة مح د. محمدي
 النوازل الفقهية 

 خليفة  تطد.محمدي

 أصول الفقه المقارن   الثالثاء 
 بوغفور د. مح 

 أصول الفقه المقارن  
 بوغفورد. تط

 النجليزية 
 4القاعة    أ.بلدغم

 منهج إعداد األطروحة   
 4القاعة   أ.طهراوي 

 ةفقهية معاصر دراسات  ربعاء األ 
 محد. بلحاجي

 يأصول المذهب المالك
  مح د. منصوري 

 
 منهجية تحقيق التراث

  ماحيمحد. 
 منهجية تحقيق التراث 

 . أ. أمبوعزةتط

 ةدراسات فقهية معاصر  الخميس
 أ.غزلي  تط

 يأصول المذهب المالك
 غزلي  د. تط

   



 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

 

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

 
 ختصص الفقه املالكي وأصوله  –الثانيةماسرتللــــــــسنة استعمال الزمن  

 06قاعة :المــــــــــكان الــــــــــــدراسة 

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

 منهج تحقيق التراث  حداأل
 د.موالي 

دراسة تطبيقية في فقه  
 النوازل  

 مواليمح د. 
 

فقه النوازل عند  
 ةيالمالك

 د. ماحي أ.مح 

 ةفقه النوازل عند المالكي
 أ.صالحي  تط

 مقاصد الشريعة  ثنين ال 
 د. بوغفور  مح

 مقاصد الشريعة 
 أ. حنفي تط

 
تخريج الفروع على 

 األصول  
 اصر يونسند. ب مح

تخريج الفروع على 
 األصول  

 اصر يونس ند. ب تط

 الثالثاء 
 تاريخ المذهب المالكي 

 د. يونس بناصرمح 
 

 النجليزية  
 4القاعة   أ.بلدغم

 حفظ القرآن وترتيله 
 د. إبراهيم بلختير 

 منهج إعداد األطروحة  
 4القاعة   أ.طهراوي 

 نظام القضاء والتوثيق  ربعاء األ 
 مح د. بلعلياء

 نظام القضاء والتوثيق 
 تط د. بلعلياء 

 
 الفقه المالكي

 مح د. بناصر مهدي
 الفقه المالكي

 تط د. بناصر مهدي 
      الخميس

 
 
 



 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

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

 
 تفسري وعلوم القرآن  ختصص ال –ماسرت الثانية 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
 أصول التفسير  

 د. دايم  مح
 10القاعة 

 أصول التفسير  
 د. دايم  تط

 10القاعة 

 منهج إعداد األطروحة   
 أ.طهراوي 
 1المدرج 

 نالعجاز في القرآ
 د.دايم  مح

 16القاعة 

 ثنين ال 
 منهجية تحقيق التراث 

 د. بوزياني مح
 10القاعة 

 منهجية تحقيق التراث
 تط د. بوزياني 

 10القاعة 

اتجاهات التفسير في  
 العصر الحديث  

 11القاعة  د. باي مح

 

 الثالثاء 

القرآن في الدراسات  
 الحداثية 

 د. بن مصطفى  مح
 10القاعة 

القرآن في الدراسات  
 الحداثية 

 د. بن مصطفى تط
 10القاعة 

 مقاصد القرآن   
 د. أجدير  مح

 08القاعة 

 ألربعاء ا
 القراءات وحفظ القرآن 

 محد. بن عالل 
 10القاعة 

 القراءات وحفظ القرآن
 تط د. بن عالل 

 10القاعة 

 تفسير آيات األحكام  
 أ.دبلعلياء محمد

 10القاعة 

 
 

 الخميس

 النجليزية  
 أ.بلدغم 
 10القاعة 

دراسات معمقة في  
 التفسير 

 بلخير مرادمحد. 
 10القاعة 

دراسات معمقة في  
 التفسير 

 بلخير مرادتطد. 
 10القاعة 

 



 2022سبتمرب  18تبدأ الدروس واألعمال املوجهة يوم 

 

 جتماعية العلوم اإلنسانية والعلوم اال  ليةتلمسانك–جامعة أيب بكر بلقايد  
 2023-2022قسم العلوم اإلسالميةالسنة اجلامعية  

 ختصص العقيدة اإلسالمية  –الثانيةماسرتللــــــــسنة استعمال الزمن  

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

 حد األ

المباحث الكالمية في علم 
 األصول والسياسة الشرعية  

 محد. حاج عيسى
 11القاعة  

المباحث الكالمية في علم 
 والسياسة الشرعية  األصول

 تطد. حاج عيسى
 11القاعة 

 منهج إعداد األطروحة   
 أ.طهراوي 
 1المدرج 

 مقاصد العقائد  
 محد. دبيحي

 15القاعة 

 ثنين ال 
 فظ القرآن وترتيله ح

 تطد. ابراهيم بلختير 
 11القاعة 

 الفكر العقدي في الجزائر 
 أ.د خليفي الشيخ مح

 11القاعة 

 الفكر العقدي في الجزائر 
 أ.سجعي تط

 11القاعة 

  

 الثالثاء 
 المذاهب الفلسفية الكبرى 

 د.سعيدي 
 11القاعة 

 مقاصد العقائد   
 تطد. دبيحي

 11القاعة 

 منهج تحقيق التراث
 محد. بن سالم 

 11القاعة 

 منهج تحقيق التراث
 تطد. بن سالم 

 11القاعة 

 ربعاء األ 

 تصنيف العلوم   
 محد. شمالل

 11القاعة 

التصوف والطرق   
 الصوفية في الجزائر 

 . رحمانيأ مح
 11القاعة 

التصوف والطرق  
 الصوفية في الجزائر

 . رحماني أ تط
 11القاعة 

 الخميس

المنهج التربوي عند  
 المسلمين  
 محد. عيمر

 11القاعة 

 النجليزية 
 أ.بلدغم 
 10القاعة 

   

 


