جدول امتحانات السداسي الثاني
2018 - 2017

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
قسم العلوم اإلسالمية
التوقيت

األحد 13ماي

اإلثنين  14ماي

الثالثاء  15ماي

األربعاء 16
ماي

الخميس 17
ماي

األحد  20ماي

اإلثنين 21ماي

10:30-9:00

مدخل إلى مقارنة
األديان

فقه العبادات

مدخل إلى العلوم
القانونية

التاريخ االسالمي

علوم الحديث

مدخل الى االقتصاد
اإلسالمي

اإلعالم اآللي

14:30-13:00

مدخل إلى علم
الدعوة

12:30-11:00

المالية العامة

السنة 1
الجذع المشترك

القواعد الفقهية

السنة  2ل
شريعة

السنة  2ل
أصول الدين

14:30-13:00

التفسير والحديث التحليلي

10:30-9:00

مقارنة األديان

12:30-11:00

العقيدة

األصول المنهجية للفرق

10:30-9:00
السنة  2ل
لغة وحضارة

12:30-11:00

السنة  3ل
الفقه وأصوله

النظم اإلسالمية

السنة  3ل
عقيدة
ومقارنةاألديان

مدخل إلى الحضارة

فقه المعامالت المالية

تاريخ العلوم
والصناعات

مصادر البحث في
التاريخ اإلسالمي

الفكر اإلسالمي

منهجية البحث في
الدراسات القرآنية

منهج البحث األثري

الفقه الجنائي

14:30-13:00
12:30-11:00

فقه المعامالت المالية

أعالم الدعوة

مناهج المفسرين

مناهج المحدثين

تخريج الحديث

البالغة

14:30-13:00

10:30-9:00

تاريخ التشريع
والنظم

نظرية اإللتزام

فقه األسرة

أصول الفقه

القانون الدستوري

اليهودية

علم التخريج

المخدرات والمجتمع

المواريث

الفقه المقارن

أصول الفقه

علم النفس التربوي

االستشراق والتنصير

المخدرات والمجتمع

المواريث

العقيدة االسالمية

النصرانية

علم النفس التربوي

السنة  3ل
اللغة والدراسات

12:30-11:00

التفسير اللغوي

آيات وأحاديث األحكام

المخدرات والمجتمع

االستشراق
والدراسات القرآنية

علم القراءات

األدب اإلسالمي

علم النفس التربوي

12:30-11:00

أصول الفقه

حاضر العالم اإلسالمي

فقه المستجدات
المعاصرة

الفقه المالكي

التقنين الفقهي

القواعد الفقهية

الخالف العالي في
المذهب المالكي

ماستر 1
فقه مالكي

ماستر 1
الفقه المقارن

14:30-13:00

مصطلحات الفقه
المالكي
أصول الفقه

14:30-13:00

علم الخالف

12:30-11:00

10:30-9:00
ماستر 1عقيدة

14:30-13:00

حاضر العالم اإلسالمي

الفقه المقارن

دراسات مقاصدية

التقنين الفقهي

علم التخريج
األصولي

النظريات الفقهية

علم الجدل والمناظرة
التجديد في علم
الكالم

10:30-9:00

الفكر اإلصالحي في الجزائر

اإلعجاز القرآني

علم االجتماع
المعرفة

العقيدة في
الدراسات
االستشراقية

الرؤية الكونية
اإلسالمية

مناهج االستدالل

علم الرسم والضبط

ماستر  1تفسير
14:30-13:00

مشكل القرآن
وغريبه

أعالم التفسير في الجزائر

علم توجيه القراءات

التفسير المقارن
للقرآن الكريم

دراسات لغوية في
القرآن

دراسات معمقة في
التفسير التحليلي

القرآن في الدراسات
االستشراقي

