
 

 السنة األولى ماستر التفسير وعلوم القرآن-السداس ي الثاني  -توقيت الدراسة         

 

                                               

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00- 9.30 9.30- 8.00  التوقيت

 

 األحد

دراسات نحوية وصرفية في  مشكل القرآن وغريبه املادة

 القرآن

    علم توجيه القراءات

    فاطمة الزهراء بلبال /د نبيل مسالتي /د عادل مقراني /د..أ األستاذ

 

 اإلثنين

دراسات معمقة في التفسير     املادة

 التحليلي

التفسير املقارن للقرآن 

 الكريم

 2علم الرسم والضبط 

 د هدى حراق./أ حدة سابق /د.أ عبد العزيز شلي /أ    األستاذ

    القراءاتعلم توجيه  2علم الرسم والضبط  مشكل القرآن وغريبه املادة الثالثاء

    فاطمة الزهراء بلبال /د هدى حراق /د.أ عادل مقراني /د.أ األستاذ

 

 األربعاء

دراسات معمقة في التفسير  2القراءات وحفظ القرآن     املادة

 التحليلي

 دراسات لغوية في القرآن

 عبد الرحيم ثابت /د فتيحة لكحل /د آمال جعبوب /د    األستاذ

 

 الخميس

أعالم التفسير في  املادة

 2الجزائر

    دراسات لغوية في القرآن مقاصد الشريعة

    عبد الرحيم ثابت /د شريبط  أمير /د هشام شوقي /د األستاذ

 جـامعة األمير عبد القـادر للعلوم اإلسالمية

2023-2022السنة الجامعية   
 كلية أصول الدين

 قسم الكتـاب والسنة

 أعمال موجهة

 محاضرات

 06القاعة: 

 



       

 الحديث وعلومهالسنة األولى ماستر -السداس ي الثاني  -توقيت الدراسة   

 

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-9.30 9.30-8.00  التوقيت

 

 األحد

 06قاعة 

 02أحاديث األحكام 02دراسات معمقة في الشروح الحديثية  القصص القرآني     املادة

رياض عميراوي /د    األستاذ  نور الدين بن يربح  /د عبد الكريم مقيدش /د 

 

 اإلثنين

 06قاعة 

دراسات معمقة في مصطلح  املادة

 الحديث وعلومه

    االتجاهات الفقهية عن املحدثين مقاصد السنة النبوية

     بوبكر كافي /د.أ هند آكني  /د مختار نصيرة  /د.أ األستاذ

 الثالثاء

 05قاعة 

دراسات معمقة في مصطلح  املادة

 وعلومهالحديث 

    دراسات معمقة في علم العلل حفظ القرآن وترتيله

فاطمة الزهراء بلبال /د صالح عومار /د.أ األستاذ     محمد بن قيدة /د  

 

 األربعاء

 05قاعة 

االتجاهات الفقهية عن  02دراسات معمقة في الشروح الحديثية  02أحاديث األحكام    املادة

 املحدثين

يالياسين بن عميراو /د عبد الحليم بن ثابت /د    األستاذ  بوبكر كافي /د.أ 

 الخميس

 06قاعة 

 مقاصد الشريعة  دراسات معمقة في علم العلل السنة عند الفرق    املادة

 شريبط   أمير /د حسان موهوبي  /د.أ نبيل بلهي  /د    األستاذ

 اإلسالميةجـامعة األمير عبد القـادر للعلوم 

 2023-2022السنة الجامعية 
 كلية أصول الدين

 قسم الكتـاب والسنة

 أعمال موجهة

 محاضرات



 الثالثة كتاب وسنة  ةالسن–السداس ي الثاني  -الدراسة توقيت         

 

 للعلوم اإلسالميةجـامعة األمير عبد القـادر 

 2023-2022السنة الجامعية 

 كلية أصول الدين

 قسم الكتـاب والسنة

 

 أعمال موجهة

 محاضرات

 

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00- 9.30 9.30- 8.00  التوقيت

 السبت

 12/ ق:01ف

 علل الحديث علوم القرآن الحديث املوضوعي    املادة
 نور الدين تومي /د.أ مراد خنيش /د فتيحة بوشعالة /د.أ    األستاذ

السبت 

 11/ق:02ف

 علوم القرآن الحديث املوضوعي علل الحديث    املادة
 مراد خنيش /د فتيحة بوشعالة /د.أ نور الدين تومي /د.أ    األستاذ

 األحد

 12ق: 01ف

     حفظ القرآن وترتيله فقه اللغة املادة

     ضوانرضوان لخشين  /د.أ ر عبد املطلب بوغرارة /د األستاذ

 األحد

 11/ ق:02ف

     فقه اللغة القرآن وترتيلهحفظ  املادة

     عبد املطلب بوغرارة /د ضوانرضوان لخشين  /د.أ ر األستاذ

 اإلثنين

 

 املواريث الحديث املوضوعي علل الحديث    املادة
 يمينة بوسعادي /د فتيحة بوشعالة /د.أ صالح عومار /د.أ    األستاذ

 ابن رشد ابن رشد ابن رشد    املدرج

 

 الثالثاء

 

 علم القراءات علم النفس التربوي علوم القرآن    املادة
 آمال جعبوب /د عمر لعويرة /د مراد خنيش /د    األستاذ

 ابن رشد ابن رشد ابن رشد    املدرج
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