
2019- 2018السداسي األولجدول اختباراتقسم العلوم اإلسالمية
مستوى الليسانس

17/01الخميس16/01األربعاء 15/01الثالثاء 14/01االثنين 13/01األحد 10/01الخميس09/01األربعاء 08/01الثالثاء التوقيت
1السنة 

الجذع المشترك
)2و1المدرج (

9:00-
10:30

أصول الفقه
)لخضر بن ناصر/ د(

السيرة النبوية
)بلعلياء/د(

العقيدة
)عيمر/د(

فقه العبادات
)ماحي/د(

االعالم االلي 
طاهري/ هنان 

علوم القران
)أجدير/د(

منهجية البحث
)حاج عيسى/د(

مدخل الى علم 
االتصال

)قاسمي/د(
لشريعة 2السنة 

1وق 1المدرج (
)2و

11:00-
12:30

فقه المعامالت
)بلحاجي/د(

مناهج البحث في 
الشريعة

)بلعلياء/د(

نظرية الحق
)طهراوي/ أ(

آيات وأحاديث 
األحكام

)بلعلياء/د(

حقوق االنسان
)بلختير/د(

أصول الفقه
)حاج عيسى/د(

السياسة الشرعية
)بلجياللي/أ(

الفكر اإلسالمي
)طهراوي/ أ(

أصول الدين2السنة
)5و4القاعة (

11:00-
12:30

المنطق ومناهج البحث
)منصوري/د(

العقيدة
)رحماني/أ(

حديث تحليلي
)شمالل/د(

فقه األسرة
)بلخير/د(

التفسير التحليلي
)شباب/د(

أصول الفقه
)بوزيان/د(

مناهج الدعوة
)رحماني/أ(

الفكر اإلسالمي
)طهراوي/ أ(

اللغة 2السنة 
والحضارة

)7و6القاعة (

11:00-
12:30

مناهجالتفسير و 
المفسرين

)أجدير/د(

مناهج البحث في 
بلغيث/د(الحضارة

الخالفة األموية
)قاسمي/د(

النحو والصرف
)عماري/أ(

تحليليالتفسير ال
)شباب/د(

مصادر اللغة 
)خالدي/أ(

اآلثار والفنون اإلسالمية
بن حمو/ د

تاريخ المذاهب
)حمو/أ(

الفقه وأصوله3السنة 
)1المدرج (

13:30-
15:00

أصول الفقه 
)لخضر بن ناصر/ د(

الشريعةمقاصد
)بوغفور/ د(

والتبرعاتالمواريث
)بلختير/د(

فقه المعامالت 
المعاصرة

)منصوري/د(

الفقه المقارن
)بلخير/د(

النظام القضائي
)بلعلياء/د(

تفسير وحديث موضوعي
)شمالل/د(

الحوكمة
)بومدين/د(

ل3السنة 
العقيدة ومقارنة األديان

)5و4القاعة (

13:30-
15:00

تفسير وحديث 
موضوعي

)شباب/د(

العقيدة
)خليفي/ د(

الفرق االسالمية 
)عيمر/د(

اليهودية
)دبيحي/د(

الفلسفة اليونانية
)كريب/أ(

النصرانية 
)سعيدي/أ(

دراسة في مصادر ال
األديان

)رحماني/أ(

الحوكمة
)بومدين/د(

والدراساتاللغة3السنة
)3القاعة (

13:30-
15:00

التفسير الموضوعي
)باي/د(

أصول التفسير
)شباب/ د(

علوم القرآن
)أجدير/د(

علم العروض 
)بن السيم/د(

األدب الجاهلي
)غماري/ أ(

المواريث
)باي/د(

القراءات
)بن عالل/ د(

الحوكمة
)بومدين/د(



2019-2018جدول اختبارات السداسي األول 
مستوى الماستر

/17الخميس16/01األربعاء 15/01الثالثاء 14/01االثنين 13/01األحد 10/01الخميس09/01األربعاء 08/01الثالثاء 07/01االثنينالتوقيت
01

1ماستر 
فقه مالكي

)2المدرج (

13:30-
15:00

تاريخ المذهب 
المالكي ومصادره 

)ماحي/د(

منهج البحث في الفقه
)بلخير/د(

علم تخريج
الحديث

)شمالل/د(

أصول الفقه المالكي
)حاج عيسى/د(

القواعد الفقهية
)بلختير/د(

تاريخ المذهب في 
غربال

)يمنصور /د(

الفقه المالكي
لخضر بن / د

ناصر

التخريج الفقهي 
عند المالكية

)حاج عيسى/د(

اللغة العربية
عماري/ أ
)11:30(

1ماستر 
الفقه المقارن

)2و1القاعة (

13:30-
15:00

دراسات مقاصدية
)بلخير/د(

الفروق الفقهية
)بوغفور/ د(

علم تخريج 
الحديث

)شمالل/د(

أصول الفقه المقارن
)حاج عيسى/د(

الفقه 
)معامالت(المقارن

)بلحاجي/د(

النظريات الفقهية 
)طهراوي/ أ(

المصطلحات 
)بوغفور( الفقهية 

التخريج الفقهي
واألصولي

)حاج عيسى/د(

اللغة العربية
بن سيم/د

عقيدة1ماستر
)2المدرج (

11:00-
12:30

قضايا عقدية 
معاصرة

)دبيحي/د(

القراءة الحداثية للوحي
)خليفي/د(

ة يداألصول العق
للفرق

)عيمر/د(

مصادر البحث في علم 
الكالم

)سعيدي/أ(

نظرية المعرفة
بلغيث/د

فلسفة إسالمية
)زهواني/ أ(

التفسير عند الفرق 
اإلسالمية

)باي/ د(

منهج القرآن في 
عرض 

)عيمر/د(العقيدة

اللغة العربية
بن سيم/د
)13:30(

تفسير1ماستر
)3القاعة (

11:00-
12:30

قواعد التفسير
دايم/ د

دراسات معمقة في 
علوم القرآن

)بوسيف/د(

أعالم التفسير في 
الجزائر

)باي/ د(

التفسير عند الفرق 
اإلسالمية

رحماني/أ

علم الرسم 
والضبط 

)نعيم/أ(

التفسير المقارن 
للقرآن الكريم

)أجدير/د(

علم توجيه 
القراءات

)خالدي/أ(

منهج القرآن في 
عرض العقيدة 

)عيمر/د(

اللغة العربية
عماري/ أ

2ماستر 
فقه مالكي

)3القاعة (

9:00-
10:30

منهج إعداد 
األطروحة 

طهراوي/ أ(

تطبيقية في دراسات 
النوازل

)حاج عيسى/د(

فقه النوازل عند 
المالكية

)ماحي/د(

نظام القضاء والتوثيق 
عند المالكية

بلختير/ د

تخريج الفروع على 
األصول

غماري/أ

تاريخ المذهب 
المالكي في 

الجزائر
ممشاوي/ د

الفقه المالكي
لخضر بن / د

ناصر

مقاصد الشريعة 
)بوغفور/د

منهج تحقيق 
التراث

ماحي/د

2ماستر 
فقه مقارن

)2و1القاعة (

9:00-
10:30

منهج إعداد 
األطروحة 

طهراوي/ أ(

دراسات تطبيقية في 
النوازل

)حاج عيسى/ د(

النوازل الفقهية
)ماحي/ د(

دراسات فقهية معاصرة
بلحاجي/ د

أصول المذهب 
المالكي

منصوري/ د

االجتهاد وأصول 
الفتوى

بلختير/ د

أصول الفقه 
المقارن

أحمد بوزيان/ د

تاريخ المذاهب 
الفقهية

شمالل/ د

منهج تحقيق 
التراث

ماحي/د
تفسير2ماستر

)5القاعة (
9:00-

10:30
منهج إعداد 
األطروحة 

طهراوي/ أ(

دراسات معمقة في 
التفسير التحليلي

بوسيف/ د

أصول التفسير
دايم/ د

مقاصد القرآن الكريم
أجدير/ د

تفسير آيات 
األحكام

بلعلياء/ د

اإلعجاز في 
القرآن الكريم

دايم/ د

القرآن الكريم في 
الدراسات 
الحداثية

دبيحي/ د

اتجاهات التفسير 
في العصر 
الحديث

باي/ د

منهج تحقيق 
التراث

ماحي/د

عقيدة2ماستر
)4القاعة (

9:00-
10:30

منهج إعداد 
األطروحة 

مقاصد العقائد 
اإلسالمية

المذاهب الفلسفية 
الكبرى

التصوف والطرق 
الصوفية في الجزائر

المنهج التربوي 
عند المسلمين

المباحث الكالمية 
في علم األصول 

الفكر العقدي في 
الجزائر

تصنيف العلوم عند 
المسلمين

منهج تحقيق 
التراث



والسياسة الشرعيةحمو محمد/ أرحماني/ دكريب لطفي/أدبيحي/ دطهراوي/ أ(
حاج عيسى/ د

ماحي/دبن سالم/ أخليفي/ د


