
مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

تعليم حضوري مكتبة1 09:30-08:00 2األحد بوشامة رضا أ.م فوج1  دراسات معمقة في علم العلل ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري فلسطين 11:00-09:30 2األحد بن سونة وردة أ.م فوج1  اللغة األجنبية ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري مكتبة1 12:30-11:00 2األحد سواق فاطمة أ.م فوج1  دراسات معمقة في مصطلح الحديث وعلومه ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري مكتبة1 15:00-13:30 2األحد عيالن أحمد رضا أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري 7 09:30-08:00 4الثالثاء زرقي ياسين أ.م فوج1  دراسات معمقة في الشروح الحديثية ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري 7 11:00-09:30 4الثالثاء حداد ليلى أ.م فوج1  أحاديث األحكام ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري 7 12:30-11:00 4الثالثاء قالمي كمال أ.م فوج1  االتجاهات الفقهية عند المحدثين ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري الثعالبي 09:30-08:00 1السبت سواق فاطمة مح دراسات معمقة في مصطلح الحديث وعلومه ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري الثعالبي 11:00-09:30 1السبت بن صفية سليمان مح أحاديث األحكام ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري الثعالبي 11:00-09:30 5األربعاء مغراوي محمود مح دراسات معمقة في الشروح الحديثية ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم عن بعد تيطواح يوسف مح فقه الدعوة ماستر  1 الحديث و علومه 

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري الثعالبي 12:30-11:00 1السبت طبري بالل مح  االتجاهات الفقهية عند المحدثين ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري الثعالبي 09:30-08:00 5األربعاء طيبي عبد الرحمن مح  السنة عند الفرق ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري الثعالبي 12:30-11:00 5األربعاء بوشامة رضا مح  دراسات معمقة في علم العلل ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري الثعالبي 15:00-13:30 5األربعاء السنوسي عبد الرحمن مح  مقاصد السنة النبوية ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم عن بعد قويدر ربيعة مح  دراسة نحوية وبالغية في الحديث النبوي ماستر  1 الحديث و علومه 

تعليم حضوري المدرج د 09:30-08:00 2األحد لعقاب عبد الهادي أ.م فوج1 حفظ القرآن و ترتيله ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج د 11:00-09:30 2األحد بولحية هدى أ.م فوج1 اللغة األجنبية ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري ابن زكري 12:30-11:00 2األحد بشير ياقوت أ.م فوج1 اللسانيات ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري ابن زكري 15:00-13:30 2األحد سعدودي عبد الكريم أ.م فوج1 القراءات القرآنية وتوجيهها ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري ابن سماية 09:30-08:00 4الثالثاء بوطيبة أحمد أ.م فوج1 الرسم القرآني والضبط ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري ابن سماية 11:00-09:30 4الثالثاء حامي ياسين أ.م فوج1 االستشراق ومناهج المستشرقين ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري ابن سماية 12:30-11:00 4الثالثاء حداد لخضر أ.م فوج1 اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج د 09:30-08:00 1السبت بن عمار إسماعيل مح الرسم القرآني والضبط ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج د 11:00-09:30 1السبت بشير ياقوت مح اللسانيات ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج د 12:30-11:00 1السبت مهدي خالد مح الدراسة المصطلحية للقرآن الكريم ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج د 15:00-13:30 1السبت سعدودي عبد الكريم مح القراءات القرآنية وتوجيهها ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج و 09:30-08:00 5األربعاء دغبار رضا مح مناهج البحث اللساني ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج و 11:00-09:30 5األربعاء صديق شافية مح االستشراق ومناهج المستشرقين ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج و 12:30-11:00 5األربعاء حداد لخضر مح اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم عن بعد بوصافي خالد  مح دراسات بالغية ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم عن بعد طبري بالل مح علم التخريج ودراسة األسانيد ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج د 09:30-08:00 2األحد لعقاب عبد الهادي أ.م فوج2 حفظ القرآن و ترتيله ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري المدرج د 11:00-09:30 2األحد بولحية هدى أ.م فوج2 اللغة األجنبية ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري ابن جزي 12:30-11:00 2األحد سعدودي عبد الكريم أ.م فوج2 القراءات القرآنية وتوجيهها ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري ابن جزي 15:00-13:30 2األحد بشير ياقوت أ.م فوج2 اللسانيات ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري التلمساني 09:30-08:00 4الثالثاء حامي ياسين أ.م فوج2 االستشراق ومناهج المستشرقين ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري التلمساني 11:00-09:30 4الثالثاء حداد لخضر أ.م فوج2 اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري التلمساني 12:30-11:00 4الثالثاء بوطيبة أحمد أ.م فوج2 الرسم القرآني والضبط ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج د 09:30-08:00 1السبت بن عمار إسماعيل مح الرسم القرآني والضبط ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج د 11:00-09:30 1السبت بشير ياقوت مح اللسانيات ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج د 12:30-11:00 1السبت مهدي خالد مح الدراسة المصطلحية للقرآن الكريم ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج د 15:00-13:30 1السبت سعدودي عبد الكريم مح القراءات القرآنية وتوجيهها ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج و 09:30-08:00 5األربعاء دغبار رضا مح مناهج البحث اللساني ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري المدرج و 11:00-09:30 5األربعاء صديق شافية مح االستشراق ومناهج المستشرقين ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج و 12:30-11:00 5األربعاء حداد لخضر مح اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم عن بعد بوصافي خالد  مح دراسات بالغية ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم عن بعد طبري بالل مح علم التخريج ودراسة األسانيد ماستر  1 ل.د.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج د 09:30-08:00 2األحد لعقاب عبد الهادي أ.م فوج1 حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري المدرج د 11:00-09:30 2األحد بولحية هدى أ.م فوج1 اللغة األجنبية ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري الوغليسي 12:30-11:00 2األحد عقبان زينب أ.م فوج1 الدراسات البيانية للقرآن الكريم ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري الوغليسي 15:00-13:30 2األحد عقبان زينب أ.م فوج1 الدراسات البيانية لألحاديث النبوية ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري الوغليسي 09:30-08:00 4الثالثاء عدمان عزيز أ.م فوج1 التحليل البالغي عند المفسرين ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري الوغليسي 11:00-09:30 4الثالثاء براهيمي مريم أ.م فوج1 نحو اللغة العربية وصرفها ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري الوغليسي 12:30-11:00 4الثالثاء داوي سهام أ.م فوج1 التوجيه البالغي للقراءات القرآنية ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري  سلطاني 11:00-09:30 1السبت مادن سهام مح الدراسات البيانية للقرآن الكريم ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري سلطاني 12:30-11:00 1السبت فراجي علي مح البالغة وعلوم العربية ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري سلطاني 15:00-13:30 1السبت عبيب حورية مح نحو اللغة العربية وصرفها ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري الوغليسي 09:30-08:00 5األربعاء داوي سهام مح التوجيه البالغي للقراءات القرآنية ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري الوغليسي 11:00-09:30 5األربعاء قاضي خليل مح الوقف واالبتداء والفواصل ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري الوغليسي 12:30-11:00 5األربعاء عدمان عزيز مح التحليل البالغي عند المفسرين ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري الوغليسي 15:00-13:30 5األربعاء عقبان زينب مح الدراسات البيانية لألحاديث النبوية ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم عن بعد دغبار رضا مح لسانيات النص ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم عن بعد مادن سهام مح االستشراق في الدراسات اللغوية ماستر 1 إعجاز القرآن و الدراسات البيانية 

تعليم حضوري 6 09:30-08:00 2األحد بولحية هدى أ.م فوج1  اللغة األجنبية ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري 6 11:00-09:30 2األحد عيالن أحمد رضا أ.م فوج1  حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 الحضارة اإلسالمية



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 6 12:30-11:00 2األحد الهاشمي عبد الوهاب أ.م فوج1  تاريخ النظم اإلسالمية ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري 6 15:00-13:30 2األحد الهاشمي عبد الوهاب أ.م فوج1  تاريخ الحضارة اإلسالمية ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري 6 09:30-08:00 4الثالثاء بن نعماني سيد احمد أ.م فوج1  الحركة الوطنية الجزائرية ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري 6 11:00-09:30 4الثالثاء صغور صونية أ.م فوج1  منهجية البحث التاريخي وتطبيقاته ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري 6 12:30-11:00 4الثالثاء عواد منور أ.م فوج1  تاريخ الحواضر والمدن في المغرب اإلسالمي ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري المدرج أ 09:30-08:00 1السبت عواد منور مح تاريخ الحواضر والمدن في المغرب اإلسالمي ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري المدرج أ 11:00-09:30 1السبت عواد منور مح منهجية البحث التاريخي وتطبيقاته ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري المدرج أ 12:30-11:00 1السبت الهاشمي عبد الوهاب مح تاريخ النظم اإلسالمية ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري المدرج أ 09:30-08:00 5األربعاء محاوشي شريفة مح اآلثار في الجزائر ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري المدرج أ 12:30-11:00 5األربعاء بن نعماني سيد احمد مح الحركة الوطنية الجزائرية ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري المدرج أ 15:00-13:30 5األربعاء ألغام الطاوس مح تاريخ الحضارة اإلسالمية ماستر 1 الحضارة اإلسالمية



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم عن بعد حموش دمحم مح أصول الفقه ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم عن بعد عبد النبي دمحم مح علم التخريج ودراسة األسانيد ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري المدرج أ 11:00-09:30 5األربعاء عبدوني حسيبة مح  تاريخ الحروب الصليبية ماستر 1 الحضارة اإلسالمية

تعليم حضوري فلسطين 11:00-09:30 2األحد بن سونة وردة أ.م فوج1  اللغة األجنبية ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري فلسطين 12:30-11:00 2األحد عمارة خالد أ.م فوج1  علم توجيه القراءات ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري فلسطين 15:00-13:30 2األحد قاضي دمحم أ.م فوج1  القراءات وحفظ القرآن ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري 8 09:30-08:00 4الثالثاء مهدي خالد أ.م فوج1  دراسات لغوية في القرآن الكريم ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري 8 11:00-09:30 4الثالثاء سعدودي عبد الرحيم أ.م فوج1  علم الرسم والضبط ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري 8 12:30-11:00 4الثالثاء ساردي دمحم أ.م فوج1  دراسات معمقة في التفسير التحليلي ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري ابن باديس 09:30-08:00 1السبت قاضي دمحم مح علم توجيه القراءات ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري ابن باديس 11:00-09:30 1السبت بن عمار إسماعيل مح علم الرسم والضبط ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري ابن باديس 12:30-11:00 1السبت خبزي دليلة مح أعالم التفسير في الجزائر ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري ابن باديس 15:00-13:30 1السبت بن عمار إسماعيل مح القراءات وحفظ القرآن ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري المدرج ب 09:30-08:00 5األربعاء مغراوي محمود مح دراسات معمقة في التفسير التحليلي ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري المدرج ب 11:00-09:30 5األربعاء ساردي دمحم مح مشكل القرآن الكريم وغريبه ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري المدرج ب 12:30-11:00 5األربعاء تمزغين دمحم مح التفسير المقارن للقرآن الكريم ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري المدرج ب 15:00-13:30 5األربعاء بشير باي دمحم مح دراسات لغوية في القرآن الكريم ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم عن بعد طبري بالل مح أحاديث التفسير في الكتب التسعة ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم عن بعد قاضي خليل مح القراءات في الدراسات الحديثة ماستر 1 ت,ع,ق (ف01)

تعليم حضوري فلسطين 11:00-09:30 2األحد بن سونة وردة أ.م فوج2  اللغة األجنبية ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري فلسطين 12:30-11:00 2األحد عمارة خالد أ.م فوج2  علم توجيه القراءات ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري فلسطين 15:00-13:30 2األحد قاضي دمحم أ.م فوج2  القراءات وحفظ القرآن ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 9 09:30-08:00 4الثالثاء سعدودي عبد الرحيم أ.م فوج2  علم الرسم والضبط ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري 9 11:00-09:30 4الثالثاء ساردي دمحم أ.م فوج2  دراسات معمقة في التفسير التحليلي ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري 9 12:30-11:00 4الثالثاء مهدي خالد أ.م فوج2  دراسات لغوية في القرآن الكريم ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري ابن باديس 09:30-08:00 1السبت قاضي دمحم مح علم توجيه القراءات ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري ابن باديس 11:00-09:30 1السبت بن عمار إسماعيل مح علم الرسم والضبط ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري ابن باديس 12:30-11:00 1السبت خبزي دليلة مح أعالم التفسير في الجزائر ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري ابن باديس 15:00-13:30 1السبت بن عمار إسماعيل مح القراءات وحفظ القرآن ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري المدرج ب 09:30-08:00 5األربعاء مغراوي محمود مح دراسات معمقة في التفسير التحليلي ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري المدرج ب 11:00-09:30 5األربعاء ساردي دمحم مح مشكل القرآن الكريم وغريبه ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري المدرج ب 12:30-11:00 5األربعاء تمزغين دمحم مح التفسير المقارن للقرآن الكريم ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري المدرج ب 15:00-13:30 5األربعاء بشير باي دمحم مح دراسات لغوية في القرآن الكريم ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم عن بعد طبري بالل مح أحاديث التفسير في الكتب التسعة ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم عن بعد قاضي خليل مح القراءات في الدراسات الحديثة ماستر 1 ت,ع,ق (ف02)

تعليم حضوري 17 09:30-08:00 2األحد هديبل السبتي أ.م فوج1 نظريات فقهية وقانونية ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري 17 11:00-09:30 2األحد غماري كلثوم أ.م فوج1 مقاصد الشريعة ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ  12:30-11:00 2األحد شريفي نور الهدى أ.م فوج1 اللغة األجنبية ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج ج 15:00-13:30 2األحد عمارة خالد أ.م فوج1 حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري 4 09:30-08:00 4الثالثاء شهبوب حكيمة أ.م فوج1 األنظمة الدولية ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري 4 11:00-09:30 4الثالثاء عباسي نور الدين أ.م فوج1 تخريج الفروع على األصول ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري 4 12:30-11:00 4الثالثاء قرناش العالية أ.م فوج1 القانون المقارن ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج و 09:30-08:00 1السبت هديبل السبتي مح نظريات فقهية وقانونية ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج و 11:00-09:30 1السبت قرناش العالية مح القانون المقارن ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري المدرج و 12:30-11:00 1السبت غماري كلثوم مح مقاصد الشريعة ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج و 15:00-13:30 1السبت رحال عبد القادر مح النظام العقابي وإصالح السجون ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري 16 09:30-08:00 5األربعاء إلغات ربيحة مح العقود المسماة ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري 16 11:00-09:30 5األربعاء عباسي نور الدين مح تخريج الفروع على األصول ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري 16 12:30-11:00 5األربعاء سعودي مناد مح األنظمة الدولية ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم عن بعد الواحدي رضوان مح علم االجتماع األسري ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم عن بعد سواق فاطمة مح علم التخريج ودراسة األسانيد ماستر 1 ش.ق (الفوج 01)

تعليم حضوري حماني 09:30-08:00 2األحد غماري كلثوم أ.م فوج2 مقاصد الشريعة ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري حماني 11:00-09:30 2األحد هديبل السبتي أ.م فوج2 نظريات فقهية وقانونية ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ  12:30-11:00 2األحد شريفي نور الهدى أ.م فوج2 اللغة األجنبية ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج ج 15:00-13:30 2األحد عمارة خالد أ.م فوج2 حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 5 09:30-08:00 4الثالثاء قرناش العالية أ.م فوج2 القانون المقارن ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري 5 11:00-09:30 4الثالثاء شهبوب حكيمة أ.م فوج2 األنظمة الدولية ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري 5 12:30-11:00 4الثالثاء عباسي نور الدين أ.م فوج2 تخريج الفروع على األصول ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج و 09:30-08:00 1السبت هديبل السبتي مح نظريات فقهية وقانونية ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج و 11:00-09:30 1السبت قرناش العالية مح القانون المقارن ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج و 12:30-11:00 1السبت غماري كلثوم مح مقاصد الشريعة ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج و 15:00-13:30 1السبت رحال عبد القادر مح النظام العقابي وإصالح السجون ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري 16 09:30-08:00 5األربعاء إلغات ربيحة مح العقود المسماة ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري 16 11:00-09:30 5األربعاء عباسي نور الدين مح تخريج الفروع على األصول ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري 16 12:30-11:00 5األربعاء سعودي مناد مح األنظمة الدولية ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم عن بعد الواحدي رضوان مح علم االجتماع األسري ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم عن بعد سواق فاطمة مح علم التخريج ودراسة األسانيد ماستر 1 ش.ق (الفوج 02)

تعليم حضوري المازري 09:30-08:00 2األحد لعريبي دمحم األمين أ.م فوج1 العقيدة في الدراسات االستشراقية والحداثية ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري المازري 11:00-09:30 2األحد بن عمر زهير أ.م فوج1 مناهج االستدالل ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري ابن باديس 12:30-11:00 2األحد عيالن أحمد رضا أ.م فوج1 حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري ابن باديس 15:00-13:30 2األحد شريفي نور الهدى أ.م فوج1 اللغة األجنبية ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري 11 09:30-08:00 4الثالثاء دحمون عبد الرزاق أ.م فوج1 اإلعجاز القرآني ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري 11 11:00-09:30 4الثالثاء عدار يوسف أ.م فوج1 الرؤية الكونية اإلسالمية ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري 11 12:30-11:00 4الثالثاء محجوب خالد أ.م فوج1 التجديد في علم الكالم ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج ج 09:30-08:00 1السبت عكاك عبد الغني مح مناهج االستدالل ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج ج 11:00-09:30 1السبت شنتوح ليليا مح الفكر اإلصالحي في الجزائر ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج ج 12:30-11:00 1السبت دحمون عبد الرزاق مح اإلعجاز القرآني ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري الونشريسي 09:30-08:00 5األربعاء جيدل عمار مح الرؤية الكونية اإلسالمية ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري الونشريسي 11:00-09:30 5األربعاء جيدل عمار مح علم الجدل والمناظرة ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري الونشريسي 12:30-11:00 5األربعاء محجوب خالد مح التجديد في علم الكالم ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري الونشريسي 15:00-13:30 5األربعاء قاضي خليل مح العقيدة في الدراسات االستشراقية والحداثية ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم عن بعد بن دمحم حفيظة مح علم االجتماع الديني ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم عن بعد عيواز دمحم مح فلسفة الدين ماستر 1 عقيدة (الفوج 01)

تعليم حضوري الوغليسي 09:30-08:00 2األحد بن عمر زهير أ.م فوج2 مناهج االستدالل ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري الوغليسي 11:00-09:30 2األحد لعريبي دمحم األمين أ.م فوج2 العقيدة في الدراسات االستشراقية والحداثية ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري ابن باديس 12:30-11:00 2األحد عيالن أحمد رضا أ.م فوج2 حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري ابن باديس 15:00-13:30 2األحد شريفي نور الهدى أ.م فوج2 اللغة األجنبية ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري 12 09:30-08:00 4الثالثاء عدار يوسف أ.م فوج2 الرؤية الكونية اإلسالمية ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 12 11:00-09:30 4الثالثاء محجوب خالد أ.م فوج2 التجديد في علم الكالم ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري 12 12:30-11:00 4الثالثاء دحمون عبد الرزاق أ.م فوج2 اإلعجاز القرآني ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج ج 09:30-08:00 1السبت عكاك عبد الغني مح مناهج االستدالل ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج ج 11:00-09:30 1السبت شنتوح ليليا مح الفكر اإلصالحي في الجزائر ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج ج 12:30-11:00 1السبت دحمون عبد الرزاق مح اإلعجاز القرآني ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري الونشريسي 09:30-08:00 5األربعاء جيدل عمار مح الرؤية الكونية اإلسالمية ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري الونشريسي 11:00-09:30 5األربعاء جيدل عمار مح علم الجدل والمناظرة ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري الونشريسي 12:30-11:00 5األربعاء محجوب خالد مح التجديد في علم الكالم ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم حضوري الونشريسي 15:00-13:30 5األربعاء قاضي خليل مح العقيدة في الدراسات االستشراقية والحداثية ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم عن بعد بن دمحم حفيظة مح علم االجتماع الديني ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)

تعليم عن بعد عيواز دمحم مح فلسفة الدين ماستر 1 عقيدة (الفوج 02)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري المدرج هـ  09:30-08:00 2األحد بن سونة وردة أ.م فوج1 اللغة األجنبية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري مكتبة3 11:00-09:30 2األحد معبوط أحمد أ.م فوج1 علم التخريج األصولي والفرعي ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري مكتبة3 12:30-11:00 2األحد سعدي منير2 أ.م فوج1 فقه مقارن (أقضية وشهادات) ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ  15:00-13:30 2األحد واضح عبد المالك أ.م فوج1 حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري 1 09:30-08:00 4الثالثاء همال الحاج أ.م فوج1 أصول الفقه المقارن ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري 1 11:00-09:30 4الثالثاء مزياني دمحم أ.م فوج1 دراسات مقاصدية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري 1 12:30-11:00 4الثالثاء عجريد فهيم أ.م فوج1 نظريات فقهية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ 09:30-08:00 1السبت مزياني دمحم مح دراسات مقاصدية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ 11:00-09:30 1السبت علواش مسعودة مح أصول الفقه المقارن ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ 12:30-11:00 1السبت ولد خسال سليمان مح التقنين الفقهي ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ 15:00-13:30 1السبت كركار جمال مح نظريات فقهية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري المدرج هـ  09:30-08:00 5األربعاء معبوط أحمد مح علم التخريج األصولي والفرعي ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ  11:00-09:30 5األربعاء بوحمزة نور الدين مح علم الخالف ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ  12:30-11:00 5األربعاء كركار جمال مح فقه مقارن (أقضية وشهادات) ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ  15:00-13:30 5األربعاء حسين عقيلة مح أحاديث األحكام ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم عن بعد مزياني دمحم مح المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 01)

تعليم حضوري المدرج هـ  09:30-08:00 2األحد بن سونة وردة أ.م فوج2 اللغة األجنبية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري مكتبة2 11:00-09:30 2األحد بلميهوب حفيظة أ.م فوج2 فقه مقارن (أقضية وشهادات) ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري مكتبة2 12:30-11:00 2األحد معبوط أحمد أ.م فوج2 علم التخريج األصولي والفرعي ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ  15:00-13:30 2األحد واضح عبد المالك أ.م فوج2 حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري 2 09:30-08:00 4الثالثاء سعيدي يحي أ.م فوج2 دراسات مقاصدية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري 2 11:00-09:30 4الثالثاء همال الحاج أ.م فوج2 أصول الفقه المقارن ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 2 12:30-11:00 4الثالثاء حمالت سعيدة أ.م فوج2 نظريات فقهية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ 09:30-08:00 1السبت مزياني دمحم مح دراسات مقاصدية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ 11:00-09:30 1السبت علواش مسعودة مح أصول الفقه المقارن ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ 12:30-11:00 1السبت ولد خسال سليمان مح التقنين الفقهي ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ 15:00-13:30 1السبت كركار جمال مح نظريات فقهية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ  09:30-08:00 5األربعاء معبوط أحمد مح علم التخريج األصولي والفرعي ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ  11:00-09:30 5األربعاء بوحمزة نور الدين مح علم الخالف ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ  12:30-11:00 5األربعاء كركار جمال مح فقه مقارن (أقضية وشهادات) ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ  15:00-13:30 5األربعاء حسين عقيلة مح أحاديث األحكام ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم عن بعد مزياني دمحم مح المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 02)

تعليم حضوري المدرج هـ  09:30-08:00 2األحد بن سونة وردة أ.م فوج3  اللغة األجنبية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري 16 11:00-09:30 2األحد عقون توفيق أ.م فوج3  علم التخريج األصولي والفرعي ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري 16 12:30-11:00 2األحد شايشي دمحم العربي أ.م فوج3  فقه مقارن (أقضية وشهادات) ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري المدرج هـ  15:00-13:30 2األحد واضح عبد المالك أ.م فوج3  حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري 3 09:30-08:00 4الثالثاء بوعقل مصطفى أ.م فوج3  أصول الفقه المقارن ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري 3 11:00-09:30 4الثالثاء عجريد فهيم أ.م فوج3  نظريات فقهية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري 3 12:30-11:00 4الثالثاء سعيدي يحي أ.م فوج3  دراسات مقاصدية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري المدرج هـ 09:30-08:00 1السبت مزياني دمحم مح دراسات مقاصدية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري المدرج هـ 11:00-09:30 1السبت علواش مسعودة مح أصول الفقه المقارن ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري المدرج هـ 12:30-11:00 1السبت ولد خسال سليمان مح التقنين الفقهي ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري المدرج هـ 15:00-13:30 1السبت كركار جمال مح نظريات فقهية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري المدرج هـ  09:30-08:00 5األربعاء معبوط أحمد مح علم التخريج األصولي والفرعي ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري المدرج هـ  11:00-09:30 5األربعاء بوحمزة نور الدين مح علم الخالف ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري المدرج هـ  12:30-11:00 5األربعاء كركار جمال مح فقه مقارن (أقضية وشهادات) ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري المدرج هـ  15:00-13:30 5األربعاء حسين عقيلة مح أحاديث األحكام ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم عن بعد مزياني دمحم مح المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية ماستر 1 ف,م,أ (الفوج 03)

تعليم حضوري ابن زكري 09:30-08:00 2األحد بلميهوب حفيظة أ.م فوج1 فقه النوازل المعاصرة في األحوال الشخصية ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري ابن زكري 11:00-09:30 2األحد بن شيخ يوسف أ.م فوج1 مناهج البحث في الشريعة والقانون ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري المدرج هـ  12:30-11:00 2األحد شريفي نور الهدى أ.م فوج1 اللغة األجنبية ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري المدرج ج 15:00-13:30 2األحد عمارة خالد أ.م فوج1 حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري العقباني 09:30-08:00 4الثالثاء حداد ليلى أ.م فوج1 مقاصد الشريعة في أحكام األسرة ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري العقباني 11:00-09:30 4الثالثاء قرناش العالية أ.م فوج1 فقه األسرة المقارن بالقانون ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري العقباني 12:30-11:00 4الثالثاء رباج أحمد أ.م فوج1 الحريات العامة وحقوق اإلنسان ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري الونشريسي 09:30-08:00 1السبت بلميهوب حفيظة مح فقه النوازل المعاصرة في األحوال الشخصية ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري الونشريسي 11:00-09:30 1السبت حداد ليلى مح مقاصد الشريعة في أحكام األسرة ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري الونشريسي 12:30-11:00 1السبت عفوفو عبد السالم مح إجراءات التقاضي في قضايا األسرة ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري الونشريسي 15:00-13:30 1السبت بابهون عبد هللا مح ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن مناهج البحث في الشريعة والقانون

تعليم حضوري مكتبة3 09:30-08:00 5األربعاء رباح فاطمة الزهراء مح تحليل النصوص القانونية ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري مكتبة3 11:00-09:30 5األربعاء رباح فاطمة الزهراء مح فقه األسرة المقارن بالقانون ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري مكتبة3 12:30-11:00 5األربعاء رباج أحمد مح الحريات العامة وحقوق اإلنسان ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم عن بعد سعودي مناد مح تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة باألحوال الشخصية ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم عن بعد صحرواي فريد مح نظام الحالة المدنية ماستر 1 فقه األحوال الشخصية المقارن

تعليم حضوري ابن باديس 12:30-11:00 2األحد عيالن أحمد رضا أ.م فوج1 حفظ القرآن و ترتيله ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري ابن باديس 15:00-13:30 2األحد شريفي نور الهدى أ.م فوج1 اللغة األجنبية ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري ابن جزي 09:30-08:00 2األحد قجور عنتر أ.م فوج1  ديانات الشرق القديم ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري ابن جزي 11:00-09:30 2األحد شنتوح ليليا أ.م فوج1  الفكر الديني اليهودي ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري 13 09:30-08:00 4الثالثاء جوادة خديجة أ.م فوج1  المناهج الحديثة في دراسة األديان ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري 13 11:00-09:30 4الثالثاء صديق شافية أ.م فوج1  النقد اإلسالمي لألديان ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري 13 12:30-11:00 4الثالثاء سباغ عبد الكريم أ.م فوج1  الفكر الديني المسيحي ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري 13 09:30-08:00 1السبت شنتوح ليليا مح الفكر الديني اليهودي ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري 13 11:00-09:30 1السبت قجور عنتر مح ديانات الشرق القديم ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري 13 12:30-11:00 1السبت قجور عنتر مح الدعوة الدينية ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري سلطاني 09:30-08:00 5األربعاء عدار يوسف مح المناهج الحديثة في دراسة األديان ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري الونشريسي 11:00-09:30 5األربعاء جيدل عمار مح علم الجدل والمناظرة ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم حضوري سلطاني 12:30-11:00 5األربعاء صديق شافية مح النقد اإلسالمي لألديان ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)



مالحظات القاعة التوقيت اليوم األستاذ الفوج المقياس التخصص

     جدول التوقيت األسبوعي السداسي الثاني        

     الموسم الجامعي: 2023-2022

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة

كلية العلوم اإلسالمية 

تعليم حضوري سلطاني 15:00-13:30 5األربعاء سباغ عبد الكريم مح الفكر الديني المسيحي ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم عن بعد قجور عنتر مح الحروب الدينية ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)

تعليم عن بعد لكحل سعيدة مح األخالق واألديان ماستر 1 مقارنة األديان (الفوج 01)


