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 السبت

  اليهودية م علم النفس التربوي  المقياس

 د.مروان معزي عمر لعويرة .د  األستاذ)ة(

 21ق 21ق  القاعة

 حداأل

 المقياس

 

 المسيحية م عقيدة ت عقيدة م حفظ القرآن وترتيله

 د.كمال معزي د. عثمان مبارك حداد عثمان مبارك حدادد.  د. محمد صالح ستيتي األستاذ)ة(

 21ق 21ق 21ق 21ق القاعة

 نثيي اال

 الفلسفة الحديثة والمعاصرة فقه اللغة مقاصد الشريعة  المقياس

 أد.سهيل سعيود . موسى سنانيد أبو بكر بعداشد. األستاذ)ة(

 21ق 21ق 21ق القاعة

 الثالنثاء

  المسيحية ت اليهودية ت 

 د. كريمة بن جاب الله مال معزيكد. 

 21ق 21ق 
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 األحد

الرؤية الكونية  الفكر اإلصالحي في الجزائر المقياس
 اإلسالمية م

مناهج االستدالل في علم 
 م العقائد

 د.نجوى منصوري د. فاطمة سوالمي ميلود رحماني األستاذ)ة( 

 4ق 0ق 0ق القاعة

 نثيي اال

التجديد في علم   المقياس
 الكالم ت

العقيدة في الرؤية 
 االستشراقية م

العقيدة في الرؤية 
 االستشراقية م

 د.عبلة عميرش د.عبلة عميرش د.نورة رجاتي األستاذ)ة(
 0ق 0ق 0ق القاعة

 الثالنثاء

التجديد في علم  الرؤية الكونية اإلسالمية ت المقياس
 الكالم م

مناهج االستدالل في علم 
 العقائد

 

أد.عبد المالك بن  ميلود رحماني األستاذ)ة(
 عباس

 د.نجوى منصوري

 0ق 0ق 0ق القاعة

 المقياس 

 

 الفرق المعاصرة علم الجدل والمناظرة حفظ القرآن وترتيله
 أد. احسن برامة أد.الزهرة لحلح د.هند أكني األستاذ)ة( األربعاء
 0ق 0ق 0ق القاعة 

 اإلعجاز القرآني ت ماإلعجاز القرآني  علم اجتماع المعرفة المقياس 

خميال 
 س

 د. صليحة بوالبردعة د. صليحة بوالبردعة د.عمار قاسمي ألستاذ)ة(ا
 0ق 0ق 0ق القاعة 
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 األحد

 االستشراق المعاصر ديانات الشرق القديم ديانات الشرق القديم  المقياس
 أد.آسيا شكريب أد. فاتح حليمي أد. فاتح حليمي األستاذ)ة(
4ق 4ق القاعة 4ق   

 نثيي اال

المناهج الحديثة في دراسة  المقياس
 األديان

 حفظ القرآن وترتيله الدينية الدعوة
 د. مقداد فريوي أد. يوسف العايب أد. بشير كردوسي األستاذ)ة( 

4ق 4ق القاعة 4ق   

الفكر الديني  م المسيحيالفكر الديني   المقياس 
 المسيحي 

 تلنقد اإلسالمي لألديان ا
 كمال معزيأد.   مسعود بودربالةد. مسعود بودربالةد. األستاذ)ة( الثالنثاء
4ق 4ق القاعة  4ق   

 ألربعاءا

  علم الجدل والمناظرة ت النقد اإلسالمي لألديان الفكر الديني اليهودي م المقياس
 كريمة بن جاب الله أد. شهناز بن الموفق أد. آسيا شكيرب األستاذ)ة(

 4ق 4ق 4ق لقاعةا
 

لخمياا
 س

 لمقياسا

 
المناهج الحديثة في  التنصير

 دراسة األديان ت
 ليهودياالفكر الديني 

 صالح بوجمعةد. أد. محمد بودبان أد. محمد بودبان األستاذ)ة(
4ق 4ق القاعة 4ق   

 


