
    2018 / 2017استعمال الزمن الخاص بقسم العلوم اإلسالمية 
 الجذع المشترك

 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 
 منهجية البحث األحد

 حاج عيسى / د
 1مدرج 

فقو العبادات 
 ماحي/ د

 1مدرج 
 

 ......اللغة األجنية (1ق) 1ف .......اللغة العربية (1ق) 1ف 
 .......اللغة العربية (2ق) 2ف .......اللغة األجنية (2ق) 2ف
 الرتتيل ساردي (3ق) 3ف ..............الفقو (3ق) 3ف
 الفقو (4ق) 4ف الرتتيل ساردي (4ق) 4ف

 ........... إعالم آيل 4ف .............. إعالم آيل 3ف  ......... إعالم آيل2ف ....... إعالم آيل1ف االثنني
 ادلنهجية صدام (1ق) 1ف .......أصول الفقو  (1ق) 1ف ادلنهجية صدام  (3ق) 3ف ..أصول الفقو (3ق) 3ف
 .....أصول الفقو (2ق) 2ف ادلنهجية صدام (2ق) 2ف ...أصول الفقو (4ق) 4ف ادلنهجيةصدام (4ق) 4ف

 أصول الفقو الثالثاء
 بوغفور/ د

 1مدرج 

السرية 
 بلعلياء/ د

 1مدرج 

 الرتتيل غراف  (1ق)1ف .............الفقو (1ق) 1ف 
 .........الفقو (2ق) 2ف الرتتيل غراف  (2ق) 2ف
 .....اللغة األجنبية (3ق) 3ف ........اللغة العربية (3ق) 3ف
 .......اللغة العربية (4ق) 4ف .......اللغة األجنبية (4ق) 4ف

فقو العبادات     األربعاء
 ماحي/ د

 1مدرج 

عقيدة 
 عيمر/ د

 1مدرج 
عقيدة  اخلميس

 عيمر/ د
 1مدرج 

علوم القرآن 
 باي بن زيد/ أ

 1مدرج 

  واالتصالمدخل إىل اإلعالم 
...................... 

 1مدرج 

 



 
  الشريعة:السنة الثانية

 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 
 1أصول الفقو تطبيق الفوج األحد

 1القاعة طهراوي / أ
 ........1فقو ادلعامالت تطبيقالفوج

 1القاعة 
 مناىج البحث يف الشريعة 

................ 
 1مدرج 

 السياسة الشرعية
.......................... 

 ........2فقو ادلعامالت تطبيقالفوج 2مدرج 
 2القاعة / أ

 2أصول الفقو تطبيق الفوج
 2القاعة طهراوي / أ

 نظرية احلق االثنني
 طهراوي/ د

 2مدرج 

 فقو ادلعامالت
 بلحاجي/ د

 2مدرج 

 الفكر اإلسالمي 
 طهراوي/ أ

 1مدرج 

 

  ..............1اجنليزية الفوج  الثالثاء
 1القاعة 

 ..............1نظرية احلق الفوج
 1القاعة 

 تطبيقاألحكام أحاديثآيات و 
 شباب/ أ

 2مدرج 

 حقوق اإلنسان
 بلختري/ د

 ............2نظرية احلق الفوج 2مدرج 
 2القاعة 

  ................2اجنليزية الفوج 
 2القاعة 

 أصول الفقو األربعاء
 حاج عيسى/ د

 2مدرج 

  وأحاديث األحكامآيات
 بوسيف/ د

 2مدرج 

 اللغة الفرنسية
 بن يوسفي

 1القاعة الكبيرة 

  

 1الرتتيل الفوج  اخلميس
 1القاعة / أ

 1اللغة العربية الفوج 
 1القاعة كريب / أ

   

 2اللغة العربية الفوج 
 2القاعة كريب/ أ

 2الرتتيل الفوج 
 2القاعة / أ

   

 



 أصول الدين: السنة الثانية

 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 
 أصول الفقو األحد

...................... 
 2المدرج 

 فقو األسرة
 بلخري/ د

 2المدرج 

 أصول الفقو تطبيق 
..................... 

 2المدرج 

 العقيدة تطبيق 
 دبيحي/ أ

 2المدرج 

 حديث حتليلي   االثنني
 شباب/ أ

 2المدرج 

 الفكر اإلسالمي
 طهراوي/ أ

 1المدرج 

 (تطبيق)تفسري حتليلي 
 شباب/ أ

 2المدرج 
 العقيدة الثالثاء

 خليفي/ د
 2المدرج 

 (تطبيق)حديث حتليلي   
......................... 

 1القاعة الكبيرة 

 

 (......................1ق) 1ف األربعاء
 اللغة العربية

 (1ق) 1ف
 الرتتيل

 اللغة الفرنسية
 بن يوسفي

 1القاعة الكبيرة 

 تفسري حتليلي
 بوسيف/ د

 2المدرج 

 مناىج الدعوة
 رمحاين/ أ

 (2ق) 2ف 2المدرج 
 الرتتيل

 (2ق) 1ف
 ..................اللغة العربية

 منطق ومناىج البحث يف أصول الدين اخلميس
......................... 

 2المدرج 

 اجنليزية  
........................... 

 2المدرج 

  

 



 اللغة والحضارة:السنة الثانية

 

 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 
 األحد 

 
    

 اخلالفة األموية والعباسيةاالثنني 
........................ 

 5القاعة

 مناىج البحث يف احلضارة اإلسالمية
................................. 

 5القاعة

 (تطبيق)اخلالفة األموية والعباسية 
............................. 

 5القاعة

 مناىج البحث يف احلضارة اإلسالمية 
............................ 

 5القاعة
 مصادر اللغة واألدبالثالثاء 

............................. 
 5القاعة

 (تطبيق)حنو وصرف 
............................ 

 5القاعة

 تطبيق مناىج ادلفسرين 
 قدور فوزية/ أ

 5القاعة 

 

 مناىج ادلفسريناألربعاء 
 أجدير/ د

 5القاعة 

 اآلثار والفنون اإلسالمية
............................... 

 5القاعة 

 اللغة الفرنسية
 بن يوسفي

 1القاعة الكبيرة 

 تفسري حتليلي
 بوسيف/ د

 2المدرج 

 

 تاريخ ادلذاىب والفرق اإلسالميةاخلميس 
......................... 

 5القاعة 

 حنو وصرف
.............................. 

 5القاعة 

 اجنليزية 
...................... 

 2المدرج 

 تقنيات التعبري الكتايب والشفهي
 دامي/ 

 5القاعة 

 

 

 



 الفقه وأصوله : السنة الثالثة 
 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 

 (بلخري)ادلواريث  (7ق) 1ف فقو معامالت معاصرة (7ق)1ف  ........أصول الفقو (7ق) 1ف ..........اللغة العربية (7ق) 1فاألحد 
 فقو معامالت معاصرة (8ق)2ف (بلخري)ادلواريث (8ق) 2ف .........اللغة العربية (8ق) 2ف ..........أصول الفقو (8ق) 2ف
 .........اللغة العربية (9ق) 3ف ........أصول الفقو (9ق) 3ف الرتتيل (9ق) 3ف .........الفقو ادلقارن (9ق) 3ف
 .......أصول الفقو (10ق) 4ف .......اللغة العربية (10ق) 4ف الفقو ادلقارن (10ق) 4ف الرتتيل (10ق) 4ف

 النظام القضائياالثنني 
 بلعلياء/ د

 1المدرج 

 الفقو ادلقارن
 بلخري / أ

 1المدرج 

 تفسري وحديث موضوعي
 بلعلياء/ أ

 1المدرج 

  

ادلعامالت ادلعاصرة فقو   ........الفقو ادلقارن (7ق) 1ف الرتتيل (7ق) 1فالثالثاء 
بلحاجي / د

 1المدرج 

ادلواريث 
 بلختري/ د

 1المدرج 
 الرتتيل (8ق) 2ف ..........الفقو ادلقارن (8ق) 2ف
 فقو معامالت معاصرة (9ق)3ف (باي)ادلواريث  (9ق) 3ف
 (باي)ادلواريث  (10ق) 4ف فقو معامالت معاصرة (10ق)4ف

أصول الفقو األربعاء 
 خلضر بن ناصر/ د

 1المدرج 

مقاصد الشريعة 
 بوغفور/ د

 1المدرج 

   

 ..............اللغة األجنبية اخلميس 
 2و1ف

 1القاعة الكبيرة 

 ...............اللغة األجنبية 
 4و3الفوج 

 1القاعة الكبيرة 

 أخالقيات ادلهنة
.................... 

 1المدرج 

  

 



العقيدة ومقارنة األديان :السنة الثالثة 
 
 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 

 النصرانية األحد 
.................... 

 1القاعة الكبيرة 

دراسة األديان اإلسالمية يف صادر امل
................................. 

 1القاعة الكبيرة 

 (تطبيق)األدياناإلسالميةيفصادر امل 
.......................... 

 1القاعة الكبيرة 

 االجنليزية
............................ 

 1القاعة الكبيرة 
 اليهوديةاالثنني 

 دبيحي/ أ
 1القاعة الكبيرة 

  
 

 (تطبيق)النصرانية  
...................... 

 1القاعة الكبيرة 
 (تطبيق)اليهودية الثالثاء 

......................... 
 1القاعة الكبيرة 

 تفسري وحديث موضوعي
 شباب/ أ

 1القاعة الكبيرة 

 الرتتيل (7ق) 2ف 
 / أ

 البالغة (7ق) 2ف 
........................ 

 البالغة (8ق)1ف
........................ 

 الرتتيل (8ق)1ف
 قدور

العقيدة األربعاء 
 رمحاين/ أ

 1القاعة الكبيرة 

 (تطبيق)العقيدة
 رمحاين/ أ

 1القاعة الكبيرة 

الفلسفة اليونانية  
.............................. 

 1القاعة الكبيرة 

 

 الفرق االسالمية اخلميس 
 عيمر/د

 2المدرج 

 أخالقيات ادلهنة
................... 

 1المدرج 

  

 



 
اللغة والدراسات القرآنية :السنة الثالثة 

 
 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 

األدب اجلاىلي  األحد 
............................. 

 6القاعة 

 االجنليزية  
......................... 

 6القاعة 
 تطبيقالقراءات  االثنني 

 زكراوي
 6القاعة 

أصول التفسري  
 بوسيف/ أ

 6القاعة 

 تطبيقأصول التفسري
 بوسيف/ أ

 6القاعة 
 التفسري ادلوضوعيالثالثاء 

 بلعلياء/ د
 6القاعة 

 الرتتيل
 ديش
 6القاعة 

 ادلواريث 
 باي/ أ

 6القاعة 

 

القراءات األربعاء 
 بوزياين
 6القاعة 

 علوم القرآن
 أجدير/ أ

 6القاعة 

  تطبيقعلوم القرآن 
 أجدير/ د

 6القاعة 

 البالغة
........................ 

 6القاعة 
علم العروض والقافية اخلميس 

...................... 
 6القاعة 

 تطبيقعلم العروض والقافية  
........................... 

 6القاعة 

 

 



  فقه مالكي1ماستر 
 
 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 

 الرتتيل األحد
               بن جعفر

 2القاعة الكبيرة 

 أصول الفقو
 حاج عيسى/ د

 2القاعة الكبيرة 

 التخريج الفقهي 
 حاج عيسى/ د

 2القاعة الكبيرة 

 منهج البحث يف الفقو 
 تطبيق

.................... 
 14القاعة

 تطبيقأصول الفقو  االثنني
 حاج عيسى/ د

 2القاعة الكبيرة 

 تطبيقالتخريج الفقهي
 حاج عيسى/ د

 2القاعة الكبيرة 

 تطبيقالقواعد الفقهية  
.......................... 

 14القاعة

 منهج البحث يف الفقو 
 بلخري/ د

 14القاعة
 الفقو ادلالكي الثالثاء

 بن ناصر/ د
 14القاعة

 القواعد الفقهية 
 بوغفور/ د

 14القاعة

   

 تاريخ ادلذىب ادلالكي ومصادره األربعاء
 ماحي/ د

 14القاعة

 تطبيقالفقو ادلالكي 
 بن ناصر/ د

 14القاعة

 ختريج احلديث  
......................... 

 2القاعة الكبيرة 

 اللغة األجنليزية
................... 

 2القاعة الكبيرة
 تاريخ ادلذىب ادلالكي يف ادلغرب اخلميس

 ماحي/ د
 14القاعة

 اللغة العربية 
.......................... 

 2القاعة الكبيرة 

 
 

 اللغة الفرنسية
 بن يوسفي

 1القاعة الكبيرة 

 

 



 
  فقه مقارن1ماستر 

 
 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 

 الرتتيل األحد
 جيالي بودترة
 2القاعة الكبيرة 

 أصول الفقو
 حاج عيسى/ د

 2القاعة الكبيرة 

 التخريج الفقهي 
 حاج عيسى/ د

 2القاعة الكبيرة 

 النظريات الفقهية 
 طهراوي/ أ

 2القاعةالكبيرة
 تطبيقأصول الفقو  االثنني

 حاج عيسى/ د
 2القاعة الكبيرة 

 التخريج الفقهي
 حاج عيسى/ د

 2القاعة الكبيرة 

 دراسات مقاصدية 
 بلخري/ د

 13القاعة

 النظريات الفقهية 
 طهراوي/ أ

 13القاعة
 (معامالت)الفقو ادلقارن  الثالثاء

........................... 
 13القاعة

 ادلصطلحات الفقهية واألصولية
 بن ناصر/ د

 13القاعة

 الفروق الفقهية 
 بوغفور/ د

 13القاعة

 

 تطبيقدراسات مقاصدية األربعاء
 بوغفور/ د

 13القاعة

 (معامالت)الفقهادلقارن
 بلحاجي/ د

 13القاعة

 ختريج احلديث  
........................ 

 2القاعة الكبيرة 

 اللغة األجنليزية
...................... 

 2القاعة الكبيرة
  اخلميس

 
 اللغة العربية 

.......................... 
 2القاعة الكبيرة 

 اللغة الفرنسية 
 بن يوسفي

 1القاعة الكبيرة 

 

 



  الفقه المالكي2ماستر 
 
 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 

 اخلالف العايل  األحد
 ماحي/ د

 4القاعة

 تطبيقاخلالف العايل 
......................... 

 4القاعة

 دراسة تطبيقية يف كتب ادلالكية  
 ماحي/ د

 5القاعة

 
 

 تقنيات احلوار  االثنني
.................................... 

 10القاعة

 ختريج الفروع على األصول 
 بوخلراص/د

 10القاعة

 أصول البحث العلمي
 بلعلياء/ د

 2القاعة الكبيرة 
 فقو القضاء    الثالثاء

 خلضر بن ناصر/ د
 10القاعة

 

 تطبيقختريج الفروع على األصول   األربعاء
............................... 

 10القاعة

 تطبيقفقو القضاء  
 خلضر بن ناصر/ د

 10القاعة

 

 الرتتيل اخلميس
 /أ

 2القاعة الكبيرة 

 
 
 

 اللغة االجنليزية 
.............. 
القاعة الكبيرة 

2 

اللغة 
 الفرنسية

 بن يوسفي
القاعة 
 1الكبيرة 

  

 



  فقه مقارن2ماستر 

 

 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 
 ادلدارس النحوية األحد

.......................... 
 6القاعة

    

 تطبيقأصول الفقو ادلقارن   االثنني
......................... 

 9القاعة

 عقود ادلعامالت ادلعاصرة 
 بلحاجي/ د

 9القاعة

 أصول البحث العلمي
 بلعلياء/ د

 2القاعة الكبيرة 
 توجيو القراءات الثالثاء

 شباب/ أ
 6القاعة

 حقوق اإلنسان  
 بلختري/ د

 9القاعة

 

 أصول الفقو ادلقارن  األربعاء
 حاج عيسى/ د

 9القاعة

   

 الرتتيل اخلميس
 دبدييب

 2القاعة الكبيرة 

 
 
 

 اللغة االجنليزية 
............ 

القاعة الكبيرة 
2 

 اللغة الفرنسية
 بن يوسفي

القاعة الكبيرة 
1 

  

 



  تفسير1ماستر 
 
 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 

 علم الرسم والضبط األحد
............................ 

 11القاعة

 علم توجيو القراءات  
....................... 

 11القاعة

 تطبيقعلم توجيو القراءات
..................... 

 11القاعة
 علم الرسم والضبط تطبيق االثنني

.......................... 
 11القاعة

 دراسات معمقة يف علوم القرآن
 بوخلراص/د

 11القاعة

 اللغة االجنليزية 
...................... 

 1القاعة الكبيرة 

 اللغة العربية 
...................... 

 1القاعة الكبيرة
 التفسري عند الفرق االسالمية   الثالثاء

 اجدير
 2القاعة الكبيرة 

 القراءات واحلفظ 
...................... 

 11القاعة

 القراءات واحلفظ تطبيق 
...................... 

 11القاعة
 منهج القرآن يف عرض العقيدة األربعاء

 عيمر/د
 2القاعة الكبيرة 

 قواعد التفسري
 دامي/ أ

 11القاعة

دراسات معمقة يف علوم  
 تطبيقالقرآن

 بوخلراص/ د
 11القاعة

 أعالم التفسري يف اجلزائر
 دامي/ د

 11القاعة
 

 التفسري ادلقارن للقرآن الكرمي  اخلميس
 اجدير/ د

 11القاعة

 تطبيققواعد التفسري
 دامي/ أ

 11القاعة

 اللغة الفرنسية 
 بن يوسفي

 1القاعة الكبيرة 

 

 
 



  عقيدة1ماستر 
 
 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 

  (تطبيق)قضايا عقدية معاصرة األحد
....................... 

 12القاعة

 مصادر البحث يف علم الكالم
............................ 

 12القاعة

 
 

 قضايا عقدية معاصرة 
 دبيحي/ د

 12القاعة

 األصول العقدية للفرق تطبيق
........................... 

 12القاعة
 القراءة احلداثية للوحي  االثنني

 خليفي/ د
 12القاعة

 فلسفة إسالمية 
 دبيحي/ د

 12القاعة

 اللغة االجنليزية 
........................ 

 1القاعة الكبيرة 

 اللغة العربية 
........................... 

 1القاعة الكبيرة
 التفسري عند الفرق االسالمية   الثالثاء

 أجدير
 2القاعة الكبيرة 

 األصول العقيدة للفرق  
 عيمر/ د

 12القاعة

 الرتتيل
 مدون
 12القاعة

 منهج القرآن يف عرض العقيدة األربعاء
 عيمر/د

 2القاعة الكبيرة 

تطبيق القراءة احلداثية للوحي 
 خليفي/ د 

 12القاعة

 (نظرية الوجود)فلسفة إسالمية 
 تطبيق

......................... 
 12القاعة

 

  اخلميس
 
 

 نظرية ادلعرفة
........................ 

 12القاعة

 اللغة الفرنسية 
 بن يوسفي

 1القاعة الكبيرة 

 

 
 



 تفسير  2ماستر
 
 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 

 البالغة األحد 
....................... 

 3القاعة 

 
 

   

 (تطبيق)قراءات االثنني 
 زكراوي
 7القاعة 

 مناىج ادلفسرين
 بوسيف/د

 7القاعة 

 التفسري ادلوضوعي
 باي/ أ

 3القاعة

 تطبيقالتفسري ادلوضوعي
 باي/ أ

 3القاعة

 

 الرتتيلالثالثاء 
 مدون

 2القاعة الكبيرة 

 القراءات
 بلحاجي/ د

 3القاعة

 علوم القرآن تطبيق 
 بوخلراص/ د

 5القاعة 

 مناىج ادلفسرين تطبيق
 قدور فوزية

 5القاعة 
علم التخريج األربعاء 

..................... 
 3القاعة 

 علوم القرآن 
 بوخلراص/ د

 3القاعة

 منهج حتقيق ادلخطوطات
دامي / د

 3القاعة

  

 البالغة القرآنيةاخلميس 
...................... 

 3القاعة

 إعراب القرآن 
............................ 

 3القاعة

 اللغة الفرنسية
 بن يوسفي

 1القاعة الكبيرة 

 اللغة االجنليزية
........................ 

 2القاعة الكبيرة 

 

 

 



 

  عقيدة2ماستر 

 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 
  األحد 

 
   

الفكر العقدي اجلزائري  االثنني 
 خليفي/ د

 8القاعة 

 تطبيقالفكر العقدي اجلزائري 
........................... 

 4القاعة

حلقة حبث 
 دبيحي/ أ

 4القاعة
 الرتتيلالثالثاء 

 حسناوي
 2القاعة الكبيرة 

  الكربىادلذاىب الفلسفية 
............................... 

 4القاعة 

  

 تط الكربى ادلذاىب الفلسفية   األربعاء 
.............................. 

 القاعة 

 

حاضر العامل اإلسالمي اخلميس 
 دبيحي
 القاعة 

  يف اجلزائرالطرق الصوفية
 رمحاين/ د

 القاعة 

 اللغة الفرنسية
 بن يوسفي

 1القاعة الكبيرة 

 اللغة االجنليزية
.................. 

 2القاعة الكبيرة 

 

 

 


