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                              زارة التعليم العالي والبحث العلميو

 -بن يوسف بن خدة  – 1  جامعة الجزائر

 كلية العلوم اإلسالمية 

 قسم العقائد واألديان

 2022/ 2021: السنة الجامعية

 
 م3202-2202لسنة اجلامعية ل  األوللطلبة املتغيبني عن امتحاانت السداسي التعويضية لتوقيت االمتحاانت 

 
 القاعة التوقيت األستاذ  املادة  املستوى 

 جنان صاحل خلضر  آايت األحكام السنة الثالثة )الكتاب و السنة( 
 م 2023-01-23اإلثنني: 2

 08القاعة:  د30و10سا-9سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 روان عز الدين  علم الرواية و الرواة  السنة الثالثة )الكتاب و السنة( 
 د30و14سا-13سا

 09القاعة: 

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 لكحل سعيدة الدراسات االستشراقية للقرآن و السنة  السنة الثالثة )الكتاب و السنة( 
 13القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 متزغني حممد التفسري املوضوعي  السنة الثالثة )الكتاب و السنة( 
 09القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 عبد النيب حممد  علم اجلرح و التعديل السنة الثالثة )الكتاب و السنة( 
 12القاعة:  د30و12سا-11سا

 بوشامة رضا  علم خمتلف احلديث  السنة الثالثة )الكتاب و السنة( 
 م2023-01-25األربعاء: 4

 07القاعة:  د30و10سا-9سا
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 م2023-01-25األربعاء: 4 طربي بالل مناهج احملدثني  السنة الثالثة )الكتاب و السنة( 
 12القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 رابح فاطمة الزهراء  وأخالقيات املهنة  احلوكمة السنة الثالثة )الكتاب و السنة( 
 14القاعة:  د30و10سا-9سا

 سعيداين ف.ز الفلسفة اليواننية  السنة الثالثة)العقيدة و مقارنة( 
 م 2023-01-23اإلثنني: 2

 08القاعة:  د30و14سا-13سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 لكحل سعيدة العقيدة اإلسالمية  السنة الثالثة)العقيدة و مقارنة( 
 د30و12سا-11سا

 13القاعة: 

 م2023-01-24الثالاثء: 3 سالمي عزيز  اليهودية  مقارنة( السنة الثالثة)العقيدة و 
 د30و10سا-9سا

 11القاعة: 

 م2023-01-24الثالاثء: 3 حامي ايسني  املصادر اإلسالمية يف دراسة األداين السنة الثالثة)العقيدة و مقارنة( 
 14القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 ليليا شنتوح  املسيحية السنة الثالثة)العقيدة و مقارنة( 
 09القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 جوادة خدجية  الدايانت القدمية السنة الثالثة)العقيدة و مقارنة( 
 11القاعة:  د30و12سا-11سا

 شهبوب حكيمة  وأخالقيات املهنة  احلوكمة السنة الثالثة)العقيدة و مقارنة( 
 م2023-01-25األربعاء: 4

 14القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 جيدل عمار  علم الكالم  السنة الثالثة)العقيدة و مقارنة( 
 د30و10سا-9سا

 11القاعة: 
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 م 2023-01-23اإلثنني: 2 عدار يوسف  املنطق ومناهج البحث يف أصول الدين  السنة الثانية)شعبة أصول الدين( 
 13القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 بن صفية سليمان مناهج الدعوة السنة الثانية)شعبة أصول الدين( 
 07القاعة:  د30و10سا-9سا

 محوش حممد أصول الفقه)دالالت األلفاظ(  السنة الثانية)شعبة أصول الدين( 
 م2023-01-24الثالاثء: 3

 08القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 متزغني حممد تفسري حتليلي  السنة الثانية)شعبة أصول الدين( 
 د30و12سا-11سا

 08القاعة: 

 م2023-01-25األربعاء: 4 بوشامة رضا  حديث حتليلي  السنة الثانية)شعبة أصول الدين( 
 د30و10سا-9سا

 07القاعة: 

 م2023-01-25األربعاء: 4 عيواز حممد اإلسالمي احلديث و املعاصر الفكر   السنة الثانية)شعبة أصول الدين( 
 12القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 بن مكي حممد  فقه األسرة  السنة الثانية)شعبة أصول الدين( 
 07القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 عكاك عبد الغن  العقيدة اإلسالمية  السنة الثانية)شعبة أصول الدين( 
 11القاعة:  د30و12سا-11سا

 سّواق فاطمة  دراسات معمقة يف الشروح احلديثية  احلديث و علومه   1ماسرت  
 م 2023-01-23اإلثنني: 2

 07القاعة:  د30و12سا-11سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 سّواق فاطمة  مناهج احملدثني يف التصنيف  احلديث و علومه   1ماسرت  
 د30و14سا-13سا

 07القاعة: 
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 م 2023-01-23اإلثنني: 2 جنان صاحل خلضر  املدارس احلديثية  احلديث و علومه   1ماسرت  
 08القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 بن صفية سليمان أحاديث األحكام  احلديث و علومه   1ماسرت  
 07القاعة:  د30و10سا-9سا

 عبد النيب حممد  دراسات معمقة يف مصطلح احلديث وعلومه  احلديث و علومه   1ماسرت  
 م2023-01-24الثالاثء: 3

 12القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 بوشامة رضا  دراسات معمقة يف علم اجلرح والتعديل احلديث و علومه   1ماسرت  
 د30و10سا-9سا

 07القاعة: 

 م2023-01-25األربعاء: 4 طربي بالل منهجية البحث يف ختريج احلديث الشريف  علومه احلديث و   1ماسرت  
 د30و12سا-11سا

 12القاعة: 

 م2023-01-26اخلميس: 5 تيطواح يوسف  فقه الدعوة احلديث و علومه   1ماسرت  
 09القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 قويدر ربيعة النبوي دراسة حنوية وبالغية يف احلديث  احلديث و علومه   1ماسرت  
 16القاعة:  د30و10سا-9سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 روان عز الدين  منهج النقد احلديثي  احلديث و علومه   2ماسرت  
 09القاعة:  د30و14سا-13سا

 غربيد سيد علي  فن اخلطابة احلديث و علومه   2ماسرت  
 م 2023-01-23اإلثنني: 2

 11القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 بن صفية سليمان مشكل احلديث  احلديث و علومه   2ماسرت  
 د30و10سا-9سا

 07القاعة: 
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 م2023-01-24الثالاثء: 3 دهلوم خلضر  السّنة يف الّدراسات االستشراقية واحلداثية  احلديث و علومه   2ماسرت  
 13القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 حيىي حممد توفيق ضوابط فهم السنة النبوية  احلديث و علومه   2ماسرت  
 07القاعة:  د30و12سا-11سا

 بوشامة رضا  منهجية حتقيق الرّتاث  احلديث و علومه   2ماسرت  
 م2023-01-25األربعاء: 4

 07القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 بوصايف خالد احلديث النّبوي  دراسات أدبية يف احلديث و علومه   2ماسرت  
  د30و14سا-13سا

 08القاعة: 

 م2023-01-26اخلميس: 5 تيطواح يوسف  دراسات يف فقه السرية النّبوية  احلديث و علومه   2ماسرت  
 د30و12سا-11سا

 09القاعة: 

 م2023-01-26اخلميس: 5 بوصايف خالد اإلعجاز يف السّنة النّبوية  احلديث و علومه   2ماسرت  
 12القاعة:  د30و10سا-9سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 بشري ابي حممد  املصطلح القرآين ( 01ت,ع,ق )ف 1ماسرت 
 07القاعة:  د30و10سا-9سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 طييب عبد الرمحن  التفسري عند الفرق اإلسالمية ( 01ت,ع,ق )ف 1ماسرت 
 08القاعة:  د30و12سا-11سا

 بن صفية سليمان قواعد التفسري  ( 01ت,ع,ق )ف 1ماسرت 
 م2023-01-24الثالاثء: 3

 07القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 متزغني حممد التفسري املقارن للقرآن الكري  ( 01ت,ع,ق )ف 1ماسرت 
 د30و12سا-11سا

 08القاعة: 
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 م2023-01-25األربعاء: 4 عيالن أمحد رضا والضبط علم الرسم  ( 01ت,ع,ق )ف 1ماسرت 
 08القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 زروق موسى القراءات وحفظ القرآن  ( 01ت,ع,ق )ف 1ماسرت 
 11القاعة:  د30و14سا-13سا

 سعدودي عبد الكري دراسات معمقة يف علوم القرآن الكري  ( 01ت,ع,ق )ف 1ماسرت 
 م2023-01-25األربعاء: 4

 12القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 خبزي دليلة  التفسري الفقهي  ( 01ت,ع,ق )ف 1ماسرت 
 د30و12سا-11سا

 07القاعة: 

 م2023-01-26اخلميس: 5 قاضي حممد علم توجيه القراءات  ( 01ت,ع,ق )ف 1ماسرت 
 د30و14سا-13سا

 11القاعة: 

 م2023-01-26اخلميس: 5 خبزي دليلة  أعالم التفسري يف اجلزائر  ( 01)فت,ع,ق  1ماسرت 
 13القاعة:  د30و10سا-9سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 سعيداين ف/ز فلسفة إسالمية "نظرية الوجود"  ( 01عقيدة )الفوج  1ماسرت 
 08القاعة:  د30و14سا-13سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 حسيبة عبدوين  اتريخ اجلزائر  ( 01عقيدة )الفوج  1ماسرت 
 09القاعة:  د30و12سا-11سا

 زهري بن عمر  األصول العقدية للفرق اإلسالمية  ( 01عقيدة )الفوج  1ماسرت 
 م2023-01-24الثالاثء: 3

 09القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 حمجوب خالد قضااي عقدية معاصرة ( 01عقيدة )الفوج  1ماسرت 
 د30و12سا-11سا

 09القاعة: 
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 م2023-01-25األربعاء: 4 بودقزدام عمران  نظرية املعرفة  ( 01عقيدة )الفوج  1ماسرت 
 08القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 جوادة خدجية  منهج دراسة األداين عند املسلمني والغرب  ( 01عقيدة )الفوج  1ماسرت 
 08القاعة:  د30و14سا-13سا

 روابح رشا القراءة احلداثية للوحي والرتاث  ( 01عقيدة )الفوج  1ماسرت 
 م2023-01-25األربعاء: 4

 09القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 تيطواح يوسف  منهج القرآن الكري يف عرض العقيدة  ( 01عقيدة )الفوج  1ماسرت 
 د30و12سا-11سا

 09القاعة: 

 م2023-01-26اخلميس: 5 عكاك عبد الغن  مصادر البحث يف علم الكالم ( 01عقيدة )الفوج  1ماسرت 
 د30و10سا-9سا

 15القاعة: 

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 بورانن يوسف  األداين يف القرآن والسنة  مقارنة األداين 1ماسرت 
 11القاعة:  د30و10سا-9سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 قاصب مصعب  الدايانت يف مشال إفريقيا مقارنة األداين 1ماسرت 
 14القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 عمار جيدل  علوم الدين  مقارنة األداين 1ماسرت 
 08القاعة:  د30و10سا-9سا

 حمجوب خالد اإلسالميةأصول االستدالل يف العقيدة  مقارنة األداين 1ماسرت 
 م2023-01-24الثالاثء: 3

 09القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 قجور عنرت األداين القدمية يف آسيا وأمريكا مقارنة األداين 1ماسرت 
 د30و14سا-13سا

 13القاعة: 
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 م2023-01-25األربعاء: 4 شنتوح ليليا  الفرق اليهودية  مقارنة األداين 1ماسرت 
 09القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 جوادة خدجية  مناهج البحث يف األداين  مقارنة األداين 1ماسرت 
 11القاعة:  د30و10سا-9سا

 جوادة خدجية  الفرق املسيحية  مقارنة األداين 1ماسرت 
 م2023-01-25األربعاء: 4

 11القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 صديق شافية فلسفة الدين  مقارنة األداين 1ماسرت 
 د30و10سا-9سا

 09القاعة: 

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 قاضي خليل القرآن الكري يف الّدراسات احلداثية  ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 د30و10سا-9سا

 09القاعة: 

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 غربيد سيد علي  فن اخلطابة ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 11القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 بوكو مجال اّّتاهات الّتفسري يف العصر احلديث  ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 02القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 ساردي حممد أصول التفسري  ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 07القاعة:  د30و14سا-13سا

 ساردي حممد دراسات معّمقة يف الّتفسري الّتحليلي  ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 م2023-01-24الثالاثء: 3

 11القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 مغراوي حممود  منهجية حتقيق الرّتاث  ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 د30و10سا-9سا

 09القاعة: 



 

9 

 م2023-01-25األربعاء: 4 مادن سهام  القرآن البيانية أساليب  ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 11القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 خلضر حداد  اإلعجاز يف القرآن الكري  ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 13القاعة:  د30و14سا-13سا

 دمحون عبد الرزاق مقاصد القرآن الكري  ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 م2023-01-26اخلميس: 5

 08القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 قويدري عمر  قراءات وحفظ القرآن ( 01ت,ع,ق )ف 2ماسرت 
 د30و14سا-13سا

 09القاعة: 

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 قاسم الشيخ بلحاج  مقاصد العقائد اإلسالمية  عقيدة  2ماسرت 
 د30و12سا-11سا

 11القاعة: 

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 عدار يوسف  املباحث الكالمية يف علم األصول والسياسة عقيدة  2ماسرت 
 13القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 حمجوب خالد الفكر العقدي يف اجلزائر  عقيدة  2ماسرت 
 09القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 سالمي عزيز  املنهج الرّتبوي عند املسلمني  عقيدة  2ماسرت 
 11القاعة:  د30و10سا-9سا

 لعقاب عبد اهلادي  منهجية حتقيق الرّتاث  عقيدة  2ماسرت 
 م2023-01-25األربعاء: 4

 07القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 روابح رشا الّتصّوف والّطرق الّصوفية يف اجلزائر  عقيدة  2ماسرت 
 د30و12سا-11سا

 09القاعة: 



 

10 

 م2023-01-25األربعاء: 4 شباطة سامية تصنيف العلوم عند املسلمني  عقيدة  2ماسرت 
 13القاعة:  د30و10سا-9سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 سباغ عبد الكري  املذاهب الفكرية املعاصرة عقيدة  2ماسرت 
 07القاعة:  د30و14سا-13سا

 غماري كلثوم الفقه اإلسالمي مصادر  عقيدة  2ماسرت 
 م2023-01-26اخلميس: 5

 12القاعة:  د30و12سا-11سا

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 لكحل سعيدة الفنون واألداين  مقارنة األداين 2ماسرت 
 د30و10سا-9سا

 12القاعة: 

 م 2023-01-23اإلثنني: 2 لكحل سعيدة املناهج األنثروبولوجية يف دراسة األداين  مقارنة األداين 2ماسرت 
 د30و12سا-11سا

 13القاعة: 

 م2023-01-24الثالاثء: 3 قجور عنرت دايانت اهلند  مقارنة األداين 2ماسرت 
 07القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-24الثالاثء: 3 قجور عنرت احلركات اإلصالحية يف األداين مقارنة األداين 2ماسرت 
 13القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 لعقاب عبد اهلادي  منهجية حتقيق الرّتاث  مقارنة األداين 2ماسرت 
 07القاعة:  د30و14سا-13سا

 عيواز حممد الّنقد الغريب للمصادر املسيحية واليهودية  مقارنة األداين 2ماسرت 
 م2023-01-25األربعاء: 4

 13القاعة:  د30و12سا-11سا

 م2023-01-25األربعاء: 4 عيواز حممد الّتصوف يف األداين  األداينمقارنة  2ماسرت 
 د30و10سا-9سا

 15القاعة: 



 

11 

 م2023-01-26اخلميس: 5 سباغ عبد الكري  اآلخر يف األداين  مقارنة األداين 2ماسرت 
 07القاعة:  د30و14سا-13سا

 م2023-01-26اخلميس: 5 شافيةصديق  الّطوائف واملذاهب الدينية املعاصرة مقارنة األداين 2ماسرت 
 08القاعة:  د30و10سا-9سا

 
 رئيس قسم العقائد واألداين                                                                                                                         


