
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 )بن يوسف بن خدة( -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 
 امتحانات الدورة رزنامة 

 لطلبة العادية األولى

             -02-ماستر

 لسنة الجامعيةل

2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 العلوم اإلسالميةكلية 

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 القســــــم : الشريعة

 الفقه المقارن وأصولهالتخصص: 

      -الفوج األول  -             مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 بوزيدي كمال 12:00  -  10:30 دراسات فقهية معاصرة 07/01/2023السبت 

 بلميهوب حفيظة 14:00  -  12:30 منهج تحقيق التراث 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 خروبي عفيفة  10:00 -8:30 أصول المذهب المالكي 10/01/2023الثالثاء 

 بوحمزة نور الدين 16:00  -  14:30 االجتهاد وأصول الفتوى 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 علواش مسعودة 12:00  -  10:30 تاريخ المذاهب الفقهية 15/01/2023األحد 

 دهينة نصيرة   14:00  -  12:30 النوازل الفقهية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 عقون توفيق  10:00 -8:30 أصول الفقه المقارن 18/01/2023األربعاء 

 بوحمزة نور الدين 16:00  -  14:30 القواعد الفقهية )عقود( 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

نظام الحكم والتشريع السياسي في  22/01/2023األحد 

 اإلسالم
 يحي سعيدي 12:00  -  10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-الجزائرجامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 القســــــم : الشريعة

 الفقه المقارن وأصولهالتخصص: 

      -الفوج الثاني  -             مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 بوزيدي كمال 12:00  -  10:30 دراسات فقهية معاصرة 07/01/2023السبت 

 بلميهوب حفيظة 14:00  -  12:30 منهج تحقيق التراث 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 خروبي عفيفة  10:00 -8:30 أصول المذهب المالكي 10/01/2023الثالثاء 

 بوحمزة نور الدين 16:00  -  14:30 االجتهاد وأصول الفتوى 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 علواش مسعودة 12:00  -  10:30 تاريخ المذاهب الفقهية 15/01/2023األحد 

 دهينة نصيرة   14:00  -  12:30 النوازل الفقهية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 عقون توفيق  10:00 -8:30 أصول الفقه المقارن 18/01/2023األربعاء 

 بوحمزة نور الدين 16:00  -  14:30 القواعد الفقهية )عقود( 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

نظام الحكم والتشريع السياسي في  22/01/2023األحد 

 اإلسالم
 يحي سعيدي 12:00  -  10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 القســــــم : الشريعة

 الفقه المقارن وأصولهالتخصص: 

      -الفوج الثالث  -             مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 بوزيدي كمال 12:00  -  10:30 دراسات فقهية معاصرة 07/01/2023السبت 

 بلميهوب حفيظة 14:00  -  12:30 منهج تحقيق التراث 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 خروبي عفيفة  10:00 -8:30 أصول المذهب المالكي 10/01/2023الثالثاء 

 بوحمزة نور الدين 16:00  -  14:30 االجتهاد وأصول الفتوى 11/01/2023 االربعاء

    14/01/2023السبت 

 علواش مسعودة 12:00  -  10:30 تاريخ المذاهب الفقهية 15/01/2023األحد 

 دهينة نصيرة   14:00  -  12:30 النوازل الفقهية 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 عقون توفيق  10:00 -8:30 أصول الفقه المقارن 18/01/2023 األربعاء

 بوحمزة نور الدين 16:00  -  14:30 القواعد الفقهية )عقود( 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

نظام الحكم والتشريع السياسي في  22/01/2023األحد 

 اإلسالم
 يحي سعيدي 12:00  -  10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 القســــــم : الشريعة 

 التخصص: شريعة وقانون

              مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 -الفوج األول  -

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 مساعيد عبد الوهاب 12:00  -  10:30 الوظيفة العامة 07/01/2023السبت 

 عفوفو عبد السالم 14:00  -  12:30 العقود غير المسماة 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 مسعودة علواش  10:00 -8:30 اإلجتهاد المقاصدي والقضائي 10/01/2023الثالثاء 

 رباح ف.زهراء 16:00  -  14:30 تحليل النصوص القانونية 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 حبريح فتيحة 12:00  -  10:30 القانون الدولي اإلنساني 15/01/2023األحد 

 يحي سعيدي 14:00  -  12:30 تفسير النصوص 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 الغات ربيحة  10:00 -8:30 قانون األسرة المقارن 18/01/2023األربعاء 

 عفوفو عبد السالم 16:00  -  14:30 العالقات الدولية اإلقتصادية 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 عبدوني حسيبة 12:00  -  10:30 تاريخ الجزائر 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 القســــــم : الشريعة 

 التخصص: شريعة وقانون

       مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 -الفوج الثاني  -

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 مساعيد عبد الوهاب 12:00  -  10:30 الوظيفة العامة 07/01/2023السبت 

 عفوفو عبد السالم 14:00  -  12:30 العقود غير المسماة 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 علواش مسعودة  10:00 -8:30 االجتهاد المقاصدي والقضائي 10/01/2023الثالثاء 

 رباح ف.زهراء 16:00  -  14:30 تحليل النصوص القانونية 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 حبريح فتيحة 12:00  -  10:30 القانون الدولي اإلنساني 15/01/2023األحد 

 يحي سعيدي 14:00  -  12:30 تفسير النصوص 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 الغات ربيحة  10:00 -8:30 قانون األسرة المقارن 18/01/2023األربعاء 

 عفوفو عبد السالم 16:00  -  14:30 العالقات الدولية االقتصادية 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 عبدوني حسيبة 12:00  -  10:30 تاريخ الجزائر 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 القســــــم : الشريعة 

 التخصص: فقه األحوال الشخصية

              مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 شهبوب حكيمة 12:00  -  10:30 النيابة الشرعية في قضايا األسرة 07/01/2023السبت 

مناهج البحث في الشريعة  08/01/2023االحد 

 والقانون
 صحراوي فريد 14:00  -  12:30

    09/01/2023االثنين 

اإلجتهاد القضائي في األحوال  10/01/2023الثالثاء 

 الشخصية
 منادسعودي   10:00 -8:30

الحماية الجزائية لألسرة في  11/01/2023االربعاء 

 القانون الجزائري
 بالطيب فاطمة 16:00  -  14:30

    14/01/2023السبت 

 دحمون عبد الرزاق 12:00  -  10:30 تفسير وحديث موضوعي 15/01/2023األحد 

 يحي سعيدي 14:00  -  12:30 تفسير النصوص 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 الغات ربيحة  10:00 -8:30 الحريات العامة وحقوق اإلنسان 18/01/2023األربعاء 

 بن محمد حفيظة 16:00  -  14:30 علم النفس األسري 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 القادررحال عبد  12:00  -  10:30 القانون الدولي اإلنساني 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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: 

            مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 -الفوج األول  -

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

القرآن الكريم في الدراسات  07/01/2023السبت 

 الحداثية
 قاضي خليل 12:00  -  10:30

 سيد علي غبريد 14:00  -  12:30 فن الخطابة 08/01/2023االحد 

 

    09/01/2023االثنين 

 مغراوي محمود  10:00 -8:30 منهجية تحقيق التراث 10/01/2023الثالثاء 

دراسات معمقة في  11/01/2023االربعاء 

 التفسير التحليلي
 ساردي محمد 16:00  -  14:30

 قويدري عمر 12:00  -  10:30 قراءات وحفظ القران 14/01/2023السبت 

اتجاهات التفسير في العصر  15/01/2023األحد 

 الحديث
 بوكو جمال 12:00  -  10:30

 لخضر حداد 14:00  -  12:30 اإلعجاز في القرآن الكريم 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 مادن سهام  10:00 -8:30 أساليب القرآن البيانية 18/01/2023األربعاء 

 عبد الرزاق دحمون 16:00  -  14:30 مقاصد القرآن الكريم 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 ساردي محمد 12:00  -  10:30 أصول التفسير 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 العقائد واألديانالقســــــم : 

 التفسير وعلوم القرآنالتخصص: 

            مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 -الفوج الثاني  -

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

القرآن الكريم في الدراسات  07/01/2023السبت 

 الحداثية
 قاضي خليل 12:00  -  10:30

 سيد علي غبريد 14:00  -  12:30 الخطابةفن  08/01/2023االحد 

 

    09/01/2023االثنين 

 مغراوي محمود  10:00 -8:30 منهجية تحقيق التراث 10/01/2023الثالثاء 

دراسات معمقة في  11/01/2023االربعاء 

 التفسير التحليلي
 ساردي محمد 16:00  -  14:30

 قويدري عمر 12:00  -  10:30 قراءات وحفظ القران 14/01/2023السبت 

اتجاهات التفسير في العصر  15/01/2023األحد 

 الحديث
 بوكو جمال 12:00  -  10:30

 لخضر حداد 14:00  -  12:30 اإلعجاز في القرآن الكريم 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 مادن سهام  10:00 -8:30 أساليب القرآن البيانية 18/01/2023األربعاء 

 دحمون عبد الرزاق 16:00  -  14:30 مقاصد القرآن الكريم 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 ساردي محمد 12:00  -  10:30 أصول التفسير 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 العادية األولىجدول امتحانات الدورة 

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : العقائد واألديان

 التخصص: الحديث وعلومه

              مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 بن صفية سليمان 12:00  -  10:30 مشكل الحديث 07/01/2023السبت 

 سيد علي غبريد 14:00  -  12:30 فن الخطابة 08/01/2023 االحد

    09/01/2023االثنين 

السنة في الدراسات  10/01/2023الثالثاء 

 اإلستشراقية والحداثية
 دلهوم لخضر  10:00 -8:30

 يحي محمد توفيق 16:00  -  14:30 ضوابط فهم السنة النبوية 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 بوصافي خالد 12:00  -  10:30 اإلعجاز في السنة النبوية 15/01/2023األحد 

 بوشامة رضا 14:00  -  12:30 منهجية تحقيق التراث 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 روان عزالدين  10:00 -8:30 منهج النقد الحديثي 18/01/2023األربعاء 

أدبية في دراسات  19/01/2023الخميس 

 الحديث النبوي
 خالد بوصافي 16:00  -  14:30

    21/01/2023السبت 

 تيطواح يوسف 12:00  -  10:30 دراسات في فقه السيرة النبوية 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 العادية األولىجدول امتحانات الدورة 

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : العقائد واألديان

 التخصص: عقيدة

              مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 -01الفوج -                                                   

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 قاسم الشيخ بلحاج 12:00  -  10:30 مقاصد العقائد اإلسالمية 07/01/2023السبت 

 لعقاب ع.الهادي 14:00  -  12:30 منهجية تحقيق التراث 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 محجوب خالد  10:00 -8:30 الفكر العقدي في الجزائر 10/01/2023الثالثاء 

 عزيز سالمي 16:00  -  14:30 التربوي عند المسلمين المنهج 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

المباحث الكالمية في علم األصول  15/01/2023األحد 

 والسياسة الشرعية
 عدار يوسف 12:00  -  10:30

 شباطة سامية 14:00  -  12:30 تصنيف العلوم عند المسلمين 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

التصوف والطرق الصوفية  18/01/2023األربعاء 

 في الجزائر
 روابح رشا  10:00 -8:30

 غماري كلثوم 16:00  -  14:30 مصادر الفقه اإلسالمي 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 سباغ عبد الكريم 12:00  -  10:30 المذاهب الفكرية المعاصرة 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : العقائد واألديان

 التخصص: عقيدة

              مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 -02الفوج -                                                           

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 قاسم الشيخ بلحاج 12:00  -  10:30 مقاصد العقائد اإلسالمية 07/01/2023السبت 

 لعقاب ع.الهادي 14:00  -  12:30 منهجية تحقيق التراث 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 محجوب خالد  10:00 -8:30 الفكر العقدي في الجزائر 10/01/2023الثالثاء 

 عزيز سالمي 16:00  -  14:30 المنهج التربوي عند المسلمين 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

المباحث الكالمية في علم األصول  15/01/2023األحد 

 والسياسة الشرعية
 عدار يوسف 12:00  -  10:30

 شباطة سامية 14:00  -  12:30 تصنيف العلوم عند المسلمين 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

التصوف والطرق الصوفية  18/01/2023األربعاء 

 في الجزائر
 روابح رشا  10:00 -8:30

 كلثومغماري  16:00  -  14:30 مصادر الفقه اإلسالمي 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 سباغ عبد الكريم 12:00  -  10:30 المذاهب الفكرية المعاصرة 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 

 



 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

              مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 عيواز محمد 12:00  -  10:30 التصوف في األديان 07/01/2023السبت 

 لعقاب ع. الهادي 14:00  -  12:30 منهجية تحقيق التراث 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 قجور عنتر  10:00 -8:30 ديانات الهند 10/01/2023الثالثاء 

المناهج األنتروبولوجية في  11/01/2023االربعاء 

 دراسة األديان
 لكحل سعيدة 16:00  -  14:30

    14/01/2023السبت 

الطوائف والمذاهب الدينية  15/01/2023األحد 

 المعاصرة
 شافية صديق 12:00  -  10:30

الحركات اإلصالحية في  16/01/2023االثنين 

 األديان
 قجور عنتر 14:00  -  12:30

    17/01/2023الثالثاء 

التقد الغربي للمصادر المسيحية  18/01/2023األربعاء 

 والغربية
 عيواز محمد  10:00 -8:30

 لكحل سعيدة 16:00  -  14:30 الفنون واألديان 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 سباغ عبد الكريم 12:00  -  10:30 اآلخر في األديان 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية

 قرآنيةالدراسات الو العربية غةللاالتخصص: 

             مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 -الفوج األول  -

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 جمال بوكو 12:00  -  10:30 دراسات قرآنية حديثة 07/01/2023السبت 

 لعقاب عبد الهادي 14:00  -  12:30 منهجية تحقيق التراث 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 لخضر حداد  10:00 -8:30 التصوير الفني للقرآن الكريم 10/01/2023الثالثاء 

 دغبار رضا 16:00  -  14:30 تعليمية اللغة العربية 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 بشير ياقوت 12:00  -  10:30 األسلوبية وتحليل الخطاب 15/01/2023األحد 

الدراسات النقدية للمصادر  16/01/2023االثنين 

 والمراجع
 مرزوقي مسعود 14:00  -  12:30

    17/01/2023الثالثاء 

 مزيلخ عاشور  10:00 -8:30 التأويالت الحداثية للقرآن الكريم 18/01/2023األربعاء 

 دلهوم لخضر 16:00  -  14:30 مشكالت سياسية معاصرة 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 مصادر الفقه اإلسالمي 22/01/2023األحد 

 
 علواش مسعودة 12:00  -  10:30

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 

 القســــــم : اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية

 قرآنيةالدراسات الو العربية غةللاالتخصص: 

             مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 - الثانيالفوج  -

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 بوكو جمال 12:00  -  10:30 دراسات قرآنية حديثة 07/01/2023السبت 

 لعقاب عبد الهادي 14:00  -  12:30 منهجية تحقيق التراث 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

 لخضر حداد  10:00 -8:30 التصوير الفني للقرآن الكريم 10/01/2023الثالثاء 

 دغبار رضا 16:00  -  14:30 تعليمية اللغة العربية 11/01/2023 االربعاء

    14/01/2023السبت 

 بشير ياقوت 12:00  -  10:30 األسلوبية وتحليل الخطاب 15/01/2023األحد 

الدراسات النقدية للمصادر  16/01/2023االثنين 

 والمراجع
 مرزوقي مسعود 14:00  -  12:30

    17/01/2023الثالثاء 

 مزيلخ عاشور  10:00 -8:30 التأويالت الحداثية للقرآن الكريم 18/01/2023األربعاء 

 دلهوم لخضر 16:00  -  14:30 مشكالت سياسية معاصرة 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 مصادر الفقه اإلسالمي 22/01/2023األحد 

 
 علواش مسعودة 12:00  -  10:30

 

 

 

 

 

 



 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 القســــــم : اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية

 التخصص: إعجاز القرآن والدراسات البيانية

              مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 داوي سهام 12:00  -  10:30 التوجيه البالغي للقراءات القرآنية 07/01/2023السبت 

الدرس البالغي في كتب علوم  08/01/2023االحد 

 القرآن
 عدمان عزيز 14:00  -  12:30

    09/01/2023االثنين 

 عزيز عدمان  10:00 -8:30 إعجاز القرآن عند المحدثين 10/01/2023الثالثاء 

 بوصافي خالد 16:00  -  14:30 اإلعجاز العلمي 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 نعيمة جرير 12:00  -  10:30 نظرية النظم 15/01/2023األحد 

 لخضرحداد  14:00  -  12:30 أصول النحو 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 مادن سهام  10:00 -8:30 قضايا أسلوبية 18/01/2023األربعاء 

البالغة العربية عند الدارسين  19/01/2023الخميس 

 المحدثين
 فراجي علي 16:00  -  14:30

    21/01/2023السبت 

 سعدي منير 12:00  -  10:30 المعجمية 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 القســــــم : اللغة العربية والحضارة اإلسالمية

 التخصص: الحضارة اإلسالمية

              مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 بن نعماني سيد أحمد 12:00  -  10:30 الثورة الجزائرية 07/01/2023السبت 

 بلميهوب حفيظة 14:00  -  12:30 منهج تحقيق التراث 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

تاريخ الجزائر الثقافي في العصر  10/01/2023الثالثاء 

 الحديث
 بن نعماني سيد أحمد  10:00 -8:30

 اوشان حفصة 16:00  -  14:30 تاريخ المغرب اإلسالمي 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 شافية صديق 12:00  -  10:30 اإلستشراق 15/01/2023األحد 

 حفيظة بن محمد 14:00  -  12:30 حركات اإلصالح في العالم اإلسالمي 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 بن بادة علي  10:00 -8:30 مشكالت سياسية معاصرة 18/01/2023األربعاء 

 داوي سهام 16:00  -  14:30 العلوم والفنون عند الجزائريين 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

 عقيلة حسين 12:00  -  10:30 مصادر الفقه اإلسالمي 22/01/2023األحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 الشريعة والقانونالقســــــم : 

 امامةالتخصص: 

              مــــــاســــــتر   الثانيةالسنـــــــة:    

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 زايدي كريم 12:00  -  10:30 أصول الفقه 07/01/2023السبت 

 عبد القادر بن عزوز 14:00  -  12:30 نظام الوقف 08/01/2023االحد 

    09/01/2023االثنين 

الموسسات المالية والمصرفية  10/01/2023الثالثاء 

 االسالمية
 بلعباس مراد  10:00 -8:30

 عجريد فهيم 16:00  -  14:30 منهجية اعداد البحث 11/01/2023االربعاء 

    14/01/2023السبت 

 بوحمزة نور الدين 12:00  -  10:30 أحاديث األحكام 15/01/2023األحد 

 حفيظة بن محمد 14:00  -  12:30 مباحث في علم النفس 16/01/2023االثنين 

    17/01/2023الثالثاء 

 اسماعيل موسى  10:00 -8:30 فقه النوازل وصناعة الفتوى 18/01/2023األربعاء 

 حامي ياسين 16:00  -  14:30 الفرق والطوائق المعاصرة 19/01/2023الخميس 

    21/01/2023السبت 

    22/01/2023األحد 

 


