
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 )بن يوسف بن خدة( -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 
 امتحانات الدورة رزنامة 

 لطلبة العادية األولى

 لسنة الجامعيةالليسانس 

 م 2022/2023
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 سالميةكلية العلوم اإل

 
 األولى جدول امتحانات الدورة العادية

 م 2022/2023نة الجامعية للس

 

 القســــــم : الجذع المشترك

 التخصص: الجذع المشترك )ل.م.د(       

 (12إلى  01السنــــــة : األولــــــــــــى                   المجموعة األولى )األفواج من 

 

 ذاألستا التوقيت المواد األيام

 رضوان الواحدي 14:00  -  12:30 فقه العبادات 07/01/2023السبت 

    08/01/2023االحد

 جنان صالح لخضر 12:00  -  10:30 علوم القرآن 09/01/2023االثنين 

 داوي سهام 16:00  -  14:30 تاريخ اسالمي 10/01/2023الثالثاء 

    11/01/2023االربعاء 

 زهير بن عمر  10:00 -8:30 العقيدة 14/01/2023السبت 

 سليمان ولد خسال 14:00  -  12:30 منهجية البحث في العلوم اإلسالمية 15/01/2023االحد 

    16/01/2023االثنين 

 أوهاب سعاد 12:00  -  10:30 أصول الفقهمدخل إلى  17/01/2023الثالثاء 

 رضوان الواحدي 16:00  -  14:30 مدخل الى علوم التربية 18/01/2023االربعاء 

    19/01/2023الخميس 

 نورالدين زروقي  10:00 -8:30 اإلعالم اآللي 21/01/2023السبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 ــم : الجذع المشتركالقســــ

 (التخصص: الجذع المشترك )ل.م.د

 (24إلى  31السنـــــــة: األولـــــــــــــى                 المجموعة الثانية )األفواج من 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 عجريد فهيم  16:00  -  14:30 فقه العبادات 07/01/2023السبت 

 عز الدين بلملياني
    08/01/2023االحد

 بودفاة فتحي  10:00 -8:30 علوم القرآن 09/01/2023االثنين 

 عواد منور 14:00  -  12:30 تاريخ اسالمي 10/01/2023الثالثاء 

    11/01/2023االربعاء 

 عدار يوسف 12:00  -  10:30 العقيدة 14/01/2023السبت 

 مزياني محمد 16:00  -  14:30 منهجية البحث في العلوم اإلسالمية 15/01/2023االحد 

    16/01/2023االثنين 

 زايدي كريم  10:00 -8:30 أصول الفقهمدخل إلى  17/01/2023الثالثاء 

 كركار جمال
 عزيز سالمي 14:00  -  12:30 مدخل الى علوم التربية 18/01/2023االربعاء 

    19/01/2023الخميس 

 نورالدين زروقي 12:00  -  10:30 اإلعالم اآللي 21/01/2023السبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 الشريعة شعبة القســــــم : 

 جذع مشتركالتخصص: 

 ةالسنــــــة : الثانيــــــــــــــ

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

    07/01/2023السبت 

 حموش محمد  10:00 -8:30 أصول الفقه 08/01/2023االحد

مناهج البحث في الشريعة  09/01/2023االثنين 

 اإلسالمية
 حبريح فتيحة 16:00  -  14:30

    10/01/2023الثالثاء 

 مساعيد عبد الوهاب 12:00  -  10:30 نظرية الحق 11/01/2023االربعاء 

 محمد بن مكي 14:00  -  12:30 أيات وأحاديث األحكام 14/01/2023السبت 

    15/01/2023االحد 

 أحمد رباج  10:00 -8:30 مدخل إلى حقوق اإلنسان 16/01/2023االثنين 

 عباسي نور الدين 16:00  -  14:30 السياسة الشرعية 17/01/2023الثالثاء 

    18/01/2023االربعاء 

 معبوط أحمد 12:00  -  10:30 فقه المعامالت 19/01/2023الخميس 

السنوسي عبد  14:00  -  12:30 الفكر االسالمي 21/01/2023السبت 

 الرحمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 ولىجدول امتحانات الدورة العادية األ

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 و الحضارة اإلسالميةالعربية اللغة  شعبة القســــــم :

 جذع مشترك التخصص:

 الثـانيـــــــــــــة السنــــــة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

    07/01/2023السبت 

 لبوكو جما 12:00  -  10:30 التفسير ومناهج المفسرين 08/01/2023االحد

مناهج البحث في الحضارة  09/01/2023االثنين 

 اإلسالمية
 عكاك عبد الغني 14:00  -  12:30

    10/01/2023الثالثاء 

 دحمون عبد الرزاق  10:00 -8:30 تاريخ المذاهب والفرق اإلسالمية 11/01/2023االربعاء 

 مالالحاج ه 16:00  -  14:30 تاريخ التشريع االسالمي 14/01/2023السبت 

    15/01/2023االحد 

 عبيب حورية 12:00  -  10:30 نحو و صرف 16/01/2023االثنين 

 داوي سهام 14:00  -  12:30 اآلثار والفنون اإلسالمية 17/01/2023الثالثاء 

    18/01/2023االربعاء 

 عبدوني حسيبة  10:00 -8:30 الخالفة األموية والعباسية 19/01/2023الخميس 

 مزيلخ عاشور 16:00  -  14:30 بيبليوغرافيا اللغة العربية 21/01/2023السبت 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 شعبة أصول الدينالقســــــم : 

 ذع مشتركجالتخصص: 

 الثانيــــــــــــــة السنــــــة :

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

     07/01/2023السبت 

 عكاك عبد الغني 12:00  -  10:30 العقيدة اإلسالمية 08/01/2023االحد

المنطق ومناهج البحث في  09/01/2023االثنين 

 أصول الدين
 عدار يوسف 14:00  -  12:30

    10/01/2023الثالثاء 

 بن مكي محمد  10:00 -8:30 فقه األسرة 11/01/2023االربعاء 
 تمزغين محمد 16:00  -  14:30 تفسير تحليلي 14/01/2023السبت 

    15/01/2023االحد 

 رضا بوشامة 12:00  -  10:30 حديث تحليلي 16/01/2023االثنين 

 أصول الفقه )دالالت األلفاظ( 17/01/2023الثالثاء 

 
 حموش محمد 14:00  -  12:30

    18/01/2023االربعاء 

 بن صفية سليمان  10:00 -8:30 مناهج الدعوة 19/01/2023الخميس 

الفكر اإلسالمي الحديث  21/01/2023السبت 

 والمعاصر
 عيواز محمد 16:00  -  14:30

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 لعلوم اإلسالميةكلية ا

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 

 الشريعة  القســــــم :

 وأصوله الفقه التخصص:

 : الثالثــــــــــة السنــــــة

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

    07/01/2023السبت 

 توفيق عقون  10:00 -8:30 أصول الفقه 08/01/2023االحد

 السنوسي عبد الرحمان 16:00  -  14:30 فقه المعامالت المعاصرة 09/01/2023االثنين 

    10/01/2023الثالثاء 

 عباسي نور الدين 12:00  -  10:30 نظام القضاء اإلسالمي 11/01/2023االربعاء 

 دهينة نصيرة 14:00  -  12:30 المواريث والتبرعات 14/01/2023السبت 

    15/01/2023االحد 

 اوهاب سعاد  10:00 -8:30 مقاصد الشريعة 16/01/2023االثنين 

 مراد بلعباس 16:00  -  14:30 الفقه المقارن 17/01/2023الثالثاء 

    18/01/2023االربعاء 

التفسير والحديث  19/01/2023الخميس 

 الموضوعي

 سواق ف. الزهراء 12:00  -  10:30

 فريد صحراوي 14:00  -  12:30 وكمة وأخالقيات المهنةالح 21/01/2023السبت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 الشريعة القســــــم : 

 شريعة و قانونالتخصص: 

 الثالثـــــــــــــــة السنــــــة :

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

    07/01/2023السبت 

 بوراس عيسى  10:00 -8:30 القانون التجاري 08/01/2023االحد

 كودري ف. الزهراء 16:00  -  14:30 القانون اإلداري 09/01/2023االثنين 

    10/01/2023الثالثاء 

 رباح ف. الزهراء 12:00  -  10:30 راءات الجزائيةقانون اإلج 11/01/2023االربعاء 

 بن شيخ يوسف 14:00  -  12:30 المواريث والتبرعات 14/01/2023السبت 

    15/01/2023االحد 

 بالطيب فاطمة  10:00 -8:30 التشريع الجنائي المقارن 16/01/2023االثنين 

 يب فاطمةبالط 16:00  -  14:30 قانون العمل 17/01/2023الثالثاء 

    18/01/2023االربعاء 

 بريبر عبد النور 12:00  -  10:30 مقاصد الشريعة 19/01/2023الخميس 

 فريد صحراوي 14:00  -  12:30 الحوكمة وأخالقيات المهنة 21/01/2023السبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 

 القســــــم : اللغة و الحضارة اإلسالمية

 التخصص: لغة و دراسات قرآنية

 السنــــــة : الثالثـــــــــــــــــــــــة

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

    07/01/2023السبت 

 خبزي دليلة 12:00  -  10:30 سيرأصول التف 08/01/2023االحد

 مرزوقي مسعود 14:00  -  12:30 علم العروض والقافية 09/01/2023االثنين 

    10/01/2023الثالثاء 

 بلملياني عز الدين  10:00 -8:30 المواريث 11/01/2023االربعاء 

 منير سعدي 16:00  -  14:30 األدب الجاهلي 14/01/2023السبت 

    15/01/2023االحد 

 عقبان زينب 12:00  -  10:30 الدراسات البيانية 16/01/2023االثنين 

 مهدي خالد 14:00  -  12:30 التفسير الموضوعي 17/01/2023الثالثاء 

    18/01/2023االربعاء 

 لعقاب عبد الهادي  10:00 -8:30 علم القراءات 19/01/2023الخميس 

خالقيات الحكم الراشد وأ 21/01/2023السبت 

 المهنة
 زموش فرحات 16:00  -  14:30

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 القســــــم : العقائد و األديان 

 التخصص: كتاب و سنــــة

 الثالثـــــــــــــــة ـة :السنـــــ

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 تمزغين محمد 16:00  -  14:30 تفسير موضوعي 07/01/2023السبت 

    08/01/2023االحد

 طبري بالل  10:00 -8:30 مناهج المحدثيين 09/01/2023االثنين 

الدراسات اإلستشراقية  10/01/2023الثالثاء 

 للقرآن والسنة
 لكحل سعيدة 14:00  -  12:30

    11/01/2023االربعاء 

 محمد عبد النبي 12:00  -  10:30 علم الجرح والتعديل 14/01/2023السبت 

 روان عز الدين 16:00  -  14:30 علم الرواية والرواة 15/01/2023االحد 

    16/01/2023االثنين 

 ان صالح لخضرجن  10:00 -8:30 آيات األحكام 17/01/2023الثالثاء 

 بوشامة رضا 14:00  -  12:30 علم مختلف الحديث 18/01/2023االربعاء 

    19/01/2023الخميس 

الحوكمة وأخالقيات  21/01/2023السبت 

 المهنة
 رباح فاطمة الزهراء 12:00  -  10:30

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 الميةكلية العلوم اإلس

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

                  العقائد واألديان القســــــم :

 ومقارنة األديان عقيـــــــــــــدةالتخصص:

 الثالثــــــــــــةالسنــــــة : 

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

 لكحل سعيدة 14:00  -  12:30 الميةالعقيدة االس 07/01/2023السبت 

    08/01/2023االحد

 ليليا شنتوح 12:00  -  10:30 المسيحية 09/01/2023االثنين 

 حامي ياسين 16:00  -  14:30 المصادر االسالمية 10/01/2023الثالثاء 

    11/01/2023االربعاء 

 ف.ز سعيداني  10:00 -8:30 الفلسفة اليونانية 14/01/2023السبت 

 سالمي عزيز 14:00  -  12:30 اليهودية 15/01/2023االحد 

    16/01/2023االثنين 

 جوادة خديجة 12:00  -  10:30 الديانات القديمة 17/01/2023الثالثاء 

 عمار جيدل 16:00  -  14:30 علم الكالم 18/01/2023االربعاء 

    19/01/2023الخميس 

 شهبوب حكيمة  10:00 -8:30 خالقيات المهنةالحوكمة وأ 21/01/2023السبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية

 
 جدول امتحانات الدورة العادية األولى

 م 2022/2023للسنة الجامعية 

 

 القســــــم : اللغة و الحضارة اإلسالمية

 إلسالميةالتخصص: التاريخ والحضارة ا

 السنــــــة : الثالثـــــــــــــــــــــــة

 

 األستاذ التوقيت المواد األيام

    07/01/2023السبت 

تاريخ الجزائر الحديث  08/01/2023االحد

 والمعاصر

 عبدوني حسيبة 12:00  -  10:30

مصادر الحضارة  09/01/2023االثنين 

 االسالمية

 وهابالهاشمي عبد ال 14:00  -  12:30

    10/01/2023الثالثاء 

 الغام الطاوس  10:00 -8:30 تاريخ األنبياء والرسل 11/01/2023االربعاء 

تاريخ المشرق االسالمي  14/01/2023السبت 

 الوسيط

 سيد احمد بن نعماني 16:00  -  14:30

    15/01/2023االحد 

 الهاشمي عبد الوهاب 12:00  -  10:30 تاريخ المغرب واألندلس 16/01/2023االثنين 

 عبد القادر بن عزوز 14:00  -  12:30 المواريث 17/01/2023الثالثاء 

    18/01/2023االربعاء 

 عبدوني حسيبة  10:00 -8:30 تاريخ المغرب القديم 19/01/2023الخميس 

 بودقزدام سامية 16:00  -  14:30 الحوكمة وأخالقيات المهنة 21/01/2023السبت 

 

 

 

 


