
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 )بن يوسف بن خدة( -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 
 امتحانات الدورة رزنامة 

 لطلبة العادية األولى

             -01-ماستر

 لسنة الجامعيةل

 م 2220/2023
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 العلوم اإلسالميةكلية 

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 الشريعةالقســــــم : 

 الفقه المقارن وأصولهالتخصص: 

      -الفوج األول  -              األولى  مــــــاســــــترالسنـــــــة:    

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 شايشي محمد العربي  10:00 -8:30 فقه مقارن )معامالت( 07/01/2023السبت 

 عقيلة حسين 16:00  -  14:30 المصطلحات الفقهية واألصولية 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 مزياني محمد 12:00  -  10:30 دراسة مقاصدية 10/01/2023الثالثاء 

 معبوط أحمد 14:00  -  12:30 فرعيعلم التخريج األصولي وال 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 كركار جمال  10:00 -8:30 نظريات فقهية 15/01/2023االحد 

 كركار جمال 16:00  -  14:30 الفروق الفقهية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 حمدحموش م 12:00  -  10:30 أصول الفقه المقارن 18/01/2023االربعاء 

 ليلى حداد 14:00  -  12:30 أيات األحكام 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 طيبي عبد الرحمان  10:00 -8:30 الفرق اإلسالمية 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 لعادية األولىجدول امتحانات الدورة ا

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 القســــــم : الشريعة

 الفقه المقارن وأصولهالتخصص: 

      -الفوج الثاني  -             السنـــــــة:    األولى  مــــــاســــــتر 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 ي محمد العربيشايش  10:00 -8:30 فقه مقارن )معامالت( 07/01/2023السبت 

 عقيلة حسين 16:00  -  14:30 المصطلحات الفقهية واألصولية 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 مزياني محمد 12:00  -  10:30 دراسة مقاصدية 10/01/2023الثالثاء 

 معبوط أحمد 14:00  -  12:30 علم التخريج األصولي والفرعي 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 كركار جمال  10:00 -8:30 نظريات فقهية 15/01/2023االحد 

 كركار جمال 16:00  -  14:30 الفروق الفقهية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 حموش محمد 12:00  -  10:30 أصول الفقه المقارن 18/01/2023االربعاء 

 ليلى حداد 14:00  -  12:30 أيات األحكام 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 طيبي عبد الرحمان  10:00 -8:30 الفرق اإلسالمية 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 القســــــم : الشريعة

 الفقه المقارن وأصولهالتخصص: 

      -الفوج الثالث  -             السنـــــــة:    األولى  مــــــاســــــتر 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 شايشي محمد العربي  10:00 -8:30 فقه مقارن )معامالت( 07/01/2023السبت 

 عقيلة حسين 16:00  -  14:30 ت الفقهية واألصوليةالمصطلحا 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 مزياني محمد 12:00  -  10:30 دراسة مقاصدية 10/01/2023الثالثاء 

 معبوط أحمد 14:00  -  12:30 علم التخريج األصولي والفرعي 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 كركار جمال  10:00 -8:30 قهيةنظريات ف 15/01/2023االحد 

 كركار جمال 16:00  -  14:30 الفروق الفقهية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 حموش محمد 12:00  -  10:30 أصول الفقه المقارن 18/01/2023االربعاء 

 ليلى حداد 14:00  -  12:30 أيات األحكام 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 طيبي عبد الرحمان  10:00 -8:30 الفرق اإلسالمية 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 الشريعة  القســــــم :

 قانونشريعة و التخصص:

      -الفوج األول  -             السنـــــــة:    األولى  مــــــاســــــتر 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 هديبل السبتي  10:00 -8:30 نظريات فقهية وقانونية 07/01/2023السبت 

 عقيلة حسين 16:00  -  14:30 المدارس الفقهية والقانونية 08/01/2023االحد 

    09/01/2023ثنين اال

 شودار يمينة 12:00  -  10:30 مناهج البحث في الشريعة و القانون 10/01/2023الثالثاء 

 سليمان ولد خسال 14:00  -  12:30 النظم السياسية المقارنة 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 بوزيدي كمال  10:00 -8:30 أصول الفقه "ٌاإلجتهاد والتقليد" 15/01/2023االحد 

 لعطاوي فتحي 16:00  -  14:30 بنوك ومؤسسات مالية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 سعودي مناد 12:00  -  10:30 نظام الدعوى والمرافعات 18/01/2023االربعاء 

 غماري كلثوم 14:00  -  12:30 مقاصد الشريعة 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 رباج أحمد  10:00 -8:30 الحماية القانونية لحقوق اإلنسان 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 القســــــم : الشريعة 

 صص: شريعة وقانونالتخ

      -الفوج الثاني  -             السنـــــــة:    األولى  مــــــاســــــتر 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 هديبل السبتي  10:00 -8:30 نظريات فقهية وقانونية 07/01/2023السبت 

 لة حسينعقي 16:00  -  14:30 المدارس الفقهية والقانونية 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 شودار يمينة 12:00  -  10:30 مناهج البحث في الشريعة و القانون 10/01/2023الثالثاء 

 سليمان ولد خسال 14:00  -  12:30 النظم السياسية المقارنة 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 بوزيدي كمال  10:00 -8:30 ليد"أصول الفقه "ٌاإلجتهاد والتق 15/01/2023االحد 

 لعطاوي فتحي 16:00  -  14:30 بنوك ومؤسسات مالية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 سعودي مناد 12:00  -  10:30 نظام الدعوى والمرافعات 18/01/2023االربعاء 

 غماري كلثوم 14:00  -  12:30 مقاصد الشريعة 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023سبت ال

 رباج أحمد  10:00 -8:30 الحماية القانونية لحقوق اإلنسان 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 شريعة الالقســــــم : 

 فقه األحوال الشخصيةالتخصص: 

 األولى مـــــــــاســــــــتر السنــــــة :

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 حداد ليلى  10:00 -8:30 مقاصد الشريعة في أحكام األسرة 07/01/2023السبت 

 روابحية محمد 16:00  -  14:30 التخريج الفقهي و األصولي 08/01/2023االحد 

    09/01/2023ثنين اال

فقه النوازل المعاصرة في  10/01/2023الثالثاء 

 األحوال الشخصية
 بلميهوب حفيظة 12:00  -  10:30

 رحال عبد القادر 14:00  -  12:30 قانون األسرة 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 السعيد خنوش  10:00 -8:30 حماية األمومة والطفولة 15/01/2023االحد 

 بن محمد حفيظة 16:00  -  14:30 علم اإلجتماع األسري 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 سعودي مناد 12:00  -  10:30 قواعد اإلسناد في األحوال الشخصية 18/01/2023االربعاء 

 ليةقرناش العا 14:00  -  12:30 فقه األسرة المقارن بالقانون 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 بن شيخ يوسف  10:00 -8:30 قسمة التركات 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 ديانالقســــــم : العقائد واأل

 التفسير وعلوم القرآنالتخصص: 

      -الفوج األول  -             السنـــــــة:    األولى  مــــــاســــــتر 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 طيبي عبد الرحمان  10:00 -8:30 التفسير عند الفرق 07/01/2023السبت 

 بشير باي محمد 16:00  -  14:30 المصطلح القرآني 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 بن صفية سليمان 12:00  -  10:30 قواعد التفسير 10/01/2023الثالثاء 

 خبزي دليلة 14:00  -  12:30 أعالم التفسير في الجزائر 11/01/2023االربعاء 

 زروق موسى 14:00  -  12:30 القراءات وحفظ القران 14/01/2023السبت 

 سعدودي عبد الكريم  10:00 -8:30 دراسات معمقة في علوم القرآن 15/01/2023االحد 

 تمزغين محمد 16:00  -  14:30 التفسير المقارن للقرآن الكريم 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 عيالن أحمد رضا 12:00  -  10:30 علم الرسم والضبط 18/01/2023االربعاء 

 قاضي محمد 14:00  -  12:30 م توجيه القراءاتعل 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 خبزي دليلة  10:00 -8:30 التفسير الفقهي 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : العقائد واألديان

 التفسير وعلوم القرآنالتخصص: 

      -الفوج الثاني  -             السنـــــــة:    األولى  مــــــاســــــتر 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 طيبي عبد الرحمان  10:00 -8:30 التفسير عند الفرق 07/01/2023السبت 

 بشير باي محمد 16:00  -  14:30 المصطلح القرآني 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 بن صفية سليمان 12:00  -  10:30 قواعد التفسير 10/01/2023الثالثاء 

 خبزي دليلة 14:00  -  12:30 أعالم التفسير في الجزائر 11/01/2023االربعاء 

 زروق موسى 14:00  -  12:30 نالقراءات وحفظ القرا 14/01/2023السبت 

 سعدودي عبد الكريم  10:00 -8:30 دراسات معمقة في علوم القرآن 15/01/2023االحد 

 تمزغين محمد 16:00  -  14:30 التفسير المقارن للقرآن الكريم 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 عيالن أحمد رضا 12:00  -  10:30 علم الرسم والضبط 18/01/2023االربعاء 

 قاضي محمد 14:00  -  12:30 علم توجيه القراءات 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 خبزي دليلة  10:00 -8:30 التفسير الفقهي 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 القســــــم : العقائد واألديان

 التخصص: الحديث وعلومه

 السنــــــة : األولى  مـــــــاســـــتر

 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

دراسات معمقة في  07/01/2023السبت 

 الشروح الحديثية
 ة الزهراء سواقفاطم  10:00 -8:30

 فاطمة الزهراء سواق 16:00  -  14:30 مناهج المحدثين في التصنيف 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 بن صفية سليمان 12:00  -  10:30 أحاديث األحكام 10/01/2023الثالثاء 

 جنان صالح لخضر 14:00  -  12:30 المدارس الحديثية 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023سبت ال

دراسات معمقة في علم  15/01/2023االحد 

 الجرح والتعديل
 بوشامة رضا  10:00 -8:30

منهجية البحث في تخريج  16/01/2023االثنين 

 الحديث الشريف
 طبري بالل 16:00  -  14:30

    17/01/2023الثالثاء 

دراسات معمقة في مصطلح  18/01/2023االربعاء 

 الحديث
 عبد النبي محمد 12:00  -  10:30

 تيطواح يوسف 14:00  -  12:30 فقه الدعوة 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

دراسة نحوية وبالغية  22/01/2023االحد 

 في الحديث النبوي
 قويدري ربيعة  10:00 -8:30

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 م اإلسالميةكلية العلو

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 

 القســــــم : العقائد واألديان

 التخصص: عقيدة

 السنــــــة : األولى  مـــــــاســـــتر

 

      -الفوج األول  - 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 سعيداني ف.زهراء  10:00 -8:30 الوجود" فلسفة إسالمية "نظرية 07/01/2023السبت 

 عبدوني حسيبة 16:00  -  14:30 تاريخ الجزائر 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 زهير بن عمر 12:00  -  10:30 األصول العقدية للفرق اإلسالمية 10/01/2023الثالثاء 

 تيطواح يوسف 14:00  -  12:30 منهج القرآن في عرض العقيدة 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 روابح رشا  10:00 -8:30 القراءة الحداثية للوحي والنراث 15/01/2023االحد 

 بودقزدام عمران 16:00  -  14:30 نظرية المعرفة 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 محجوب خالد 12:00  -  10:30 قضايا عقدية معاصرة 18/01/2023االربعاء 

 جوادة خديجة 14:00  -  12:30 منهج دراسة األديان عند المسلمين والغرب 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 عكاك عبد الغني  10:00 -8:30 مصادر البحث في علم الكالم 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 ية العلوم اإلسالميةكل

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 

 القســــــم : العقائد واألديان

 التخصص: عقيدة

 السنــــــة : األولى  مـــــــاســـــتر

      -الفوج الثاني  -

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 سعيداني ف.زهراء  10:00 -8:30 "نظرية الوجود" فلسفة إسالمية 07/01/2023السبت 

 عبدوني حسيبة 16:00  -  14:30 تاريخ الجزائر 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 زهير بن عمر 12:00  -  10:30 األصول العقدية للفرق اإلسالمية 10/01/2023الثالثاء 

 تيطواح يوسف 14:00  -  12:30 منهج القرآن في عرض العقيدة 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 روابح رشا  10:00 -8:30 القراءة الحداثية للوحي والنراث 15/01/2023االحد 

 بودقزدام عمران 16:00  -  14:30 نظرية المعرفة 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 محجوب خالد 12:00  -  10:30 قضايا عقدية معاصرة 18/01/2023االربعاء 

 جوادة خديجة 14:00  -  12:30 منهج دراسة األديان عند المسلمين والغرب 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 عكاك عبد الغني  10:00 -8:30 مصادر البحث في علم الكالم 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 

 القســــــم : العقائد واألديان

 التخصص: مقارنة األديان

             السنـــــــة:    األولى  مــــــاســــــتر 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 قاصب مصعب  10:00 -8:30 نات في شمال إفريقياالديا 07/01/2023السبت 

 جوادة خديجة 16:00  -  14:30 مناهج البحث في األديان 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 جوادة خديجة 12:00  -  10:30 الفرق المسيحية 10/01/2023الثالثاء 

 عمار جيدل 14:00  -  12:30 علوم الدين 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 ليليا شنتوح  10:00 -8:30 الفرق اليهودية 15/01/2023االحد 

 بورنان يوسف 16:00  -  14:30 األديان في القرآن والسنة 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 شافية صديق 12:00  -  10:30 فلسفة الدين 18/01/2023االربعاء 

أصول اإلستدالل في العقيدة  19/01/2023الخميس 

 اإلسالمية
 محجوب خالد 14:00  -  12:30

    21/01/2023السبت 

 بويحي محمد  10:00 -8:30 األديان القديمة في آسيا وأمريكا 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية
 

 لدورة العادية األولىجدول امتحانات ا

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية

 قرآنيةالدراسات الو العربية غةللاالتخصص: 

    السنـــــــة:    األولى  مــــــاســــــتر 

 -الفوج األول  -

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 مراد شاعة  10:00 -8:30 النحو ومذاهبهأصول  07/01/2023السبت 

 محجوب خالد 16:00  -  14:30 الفرق اإلسالمية 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 فراجي علي 12:00  -  10:30 مصادر اإلحتجاج اللغوي 10/01/2023الثالثاء 

 وتبشير ياق 14:00  -  12:30 علم الداللة والمناهج 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 سعدودي عبد الكريم  10:00 -8:30 القراءات القرآنية وتوجيهها 15/01/2023االحد 

 بن زهرير بالل 16:00  -  14:30 دراسة بالغية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 محمد بشير باي 12:00  -  10:30 التفسير اللغوي والبالغي 18/01/2023االربعاء 

 لعقاب عبد الهادي 14:00  -  12:30 تاريخ المصحف 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 بشير باي محمد  10:00 -8:30 نظرية النظم 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 عادية األولىجدول امتحانات الدورة ال

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية

 قرآنيةالدراسات الو العربية غةللاالتخصص: 

      -الفوج الثاني  -             السنـــــــة:    األولى  مــــــاســــــتر 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 مراد شاعة  10:00 -8:30 أصول النحو ومذاهبه 07/01/2023السبت 

 محجوب خالد 16:00  -  14:30 الفرق اإلسالمية 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 فراجي علي 12:00  -  10:30 مصادر اإلحتجاج اللغوي 10/01/2023الثالثاء 

 شير ياقوتب 14:00  -  12:30 علم الداللة والمناهج 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 سعدودي عبد الكريم  10:00 -8:30 القراءات القرآنية وتوجيهها 15/01/2023االحد 

 بن زهرير بالل 16:00  -  14:30 دراسة بالغية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 شير باي محمدب 12:00  -  10:30 التفسير اللغوي والبالغي 18/01/2023االربعاء 

 لعقاب عبد الهادي 14:00  -  12:30 تاريخ المصحف 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 بشير باي محمد  10:00 -8:30 نظرية النظم 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 دورة العادية األولىجدول امتحانات ال

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية

 التخصص: إعجاز القرآن والدراسات البيانية

 السنــــــة : األولى  مـــــــاســـــتر

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 مادن سهام  10:00 -8:30 مالدراسات البيانية للقرآن الكري 07/01/2023السبت 

 عبيب حورية 16:00  -  14:30 نحو اللغة العربية وصرفها 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 عقبان زينب 12:00  -  10:30 إعجاز القرآن عند القدامى 10/01/2023الثالثاء 

 يمحمد عبد النب 14:00  -  12:30 مناهج المفسرين 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 بشير باي محمد  10:00 -8:30 التفكير البالغي عند العرب 15/01/2023االحد 

 بشير ياقوت 16:00  -  14:30 علم األصوات 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 اممادن سه 12:00  -  10:30 الدراسات البيانية لألحاديث النبوية 18/01/2023االربعاء 

 دغبار رضا 14:00  -  12:30 علم الداللة والمناهج 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 بشير ياقوت  10:00 -8:30 علم التراكيب 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 ة األولىجدول امتحانات الدورة العادي

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : اللغة العربية والحضارة اإلسالمية

 التخصص: الحضارة اإلسالمية

 السنـــــــة:    األولى  مـــــــاســـــتر

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 تمام مهدي  10:00 -8:30 تاريخ إفريقيا اإلسالمية 07/01/2023السبت 

 لعجري زهرة 16:00  -  14:30 تاريخ الجزائر دراسة نصوص 08/01/2023 االحد

    09/01/2023االثنين 

 عواد منور 12:00  -  10:30 تاريخ النظم اإلسالمية 10/01/2023الثالثاء 

 عكاك عبد الغني 14:00  -  12:30 نظرية المعرفة 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

تاريخ الحواضر والمدن في الشرق  15/01/2023االحد 

 األوسط
 عواد منور  10:00 -8:30

 فورة عبد الكريم 16:00  -  14:30 الجغرافيا وأدب الرحالت 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 حوشي شريفة 12:00  -  10:30 تاريخ الحضارة اإلسالمية 18/01/2023االربعاء 

 مهدي خالد 14:00  -  12:30 فسير وحديث موضوعيت 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 قاضي خليل  10:00 -8:30 الفرق اإلسالمية 22/01/2023االحد 

 

 

 

 

 

 

 



 


