
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 الجذع املشترك أصول الدين                                           جامعة األمير عبد القادر  للعلوم اإلسالمية   

نكلية أصول الدي                                       

 (الفوج األول صول الدين ) أالتوزيع األسبوعي للسنة ثانية جذع مشترك جدول 

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 التعيين اليوم

 

 االثنين

   املادة
 فقه املعامالت محاضرة مناهج املفسرين

األصول املنهجية للفر ق 

 االسالمية محاضرة

منهجية تخريج الحديث 

 محاضرة

 سالف لقيقط لطيفة بن سعيد خالد بابكر عبد الغاني عيساوي   األستاذ

 ابن خلدون مدرج مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون   القاعة

 الثالثاء

 لغة عربية  مقارنة األديان 2العقيدة اإلسالمية     املادة

   عبد هللا بلمهدي أحالم بلعطار    األستاذ

 05القاعة : 05القاعة : 05القاعة :    القاعة

 

 األربعاء

    2حفظ القرآن وترتيله  منهجية تخريج الحديث مناهج املفسرين املادة

    محمد الصالح الستي آسيا عمور عبد الغاني عيساوي األستاذ

    05القاعة : 05القاعة : 05القاعة : القاعة

 

 الخميس

 املادة
 مناهج املحدثسن محاضرة أعالم الدعوة  محاضرة  لغة أجنبية 

 2العقيدة االسالمية

 محاضرة
 مقارنة االديان محاضرة

 ملير طيبات عبلة عميرش الياسين عمراوي البشير قالتي    األستاذ

 مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون    القاعة

 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 الجذع املشترك أصول الدين                                           جامعة األمير عبد القادر  للعلوم اإلسالمية   

نكلية أصول الدي                                      

 (الفوج الثاني صول الدين ) أجدول التوزيع األسبوعي للسنة ثانية جذع مشترك 

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 التعيين اليوم

 

 ثنيناإل

   املادة
 فقه املعامالت محاضرة مناهج املفسرين

األصول املنهجية للفر ق 

 االسالمية محاضرة

الحديث منهجية تخريج 

 محاضرة

 سالف لقيقط لطيفة بن سعيد خالد بابكر عبد الغاني عيساوي   األستاذ

 مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون   القاعة

 الثالثاء

 لغة عربية منهجية تخريج الحديث 2العقيدة اإلسالمية     املادة

   محمد بن قيدة زبيدة الطيب    األستاذ

 06القاعة :  06القاعة :  06القاعة :     القاعة

 

 األربعاء

    مناهج املفسرين 2حفظ القرآن وترتيله  مقارنة األديان املادة

    فتيحة لكحل محمد الصالح الستي ملير طيبات األستاذ

    06القاعة :  06القاعة :  06القاعة :  القاعة

 

 الخميس

 املادة
 مناهج املحدثسن محاضرة أعالم الدعوة  محاضرة   لغة أجنبية 

 2العقيدة االسالمية

 محاضرة
 مقارنة االديان محاضرة

 ملير طيبات عبلة عميرش الياسين عمراوي البشير قالتي     األستاذ

 ابن خلدون مدرج مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون مدرج ابن خلدون     القاعة

 

  


