
                                                            جامعت ألامير عبد القادر للعلىم إلاسالميت                كليت أصىل الدين

                                              2021/2022السىت الدراسيت  قسم الدعىة والاعالم والاجصال

 (سساد)السداس ي ال    الثالثت ليساوسالتىزيع ألاسبىعي السىت 

 دعىة وثقافت إسالميتالتخصص:  
 

 
 
 
 

 

 17:00-16:00 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00   11:00-10:00 10:00-00:00 00:00-08:00  ألايام

 ألاحد

 املادة
إلاعالم إلاسالمي وهظرياث 

 جط الاجصال
       جط حفظ القرآن وجرجيله  جط اللغت العربيت

       عبداملطلب بن عاصىرةد/  د/مىس ى سىاوي أ.د/ مفيدة بلهامل ألاستاذ

الجامعت 4ق  املكان الجامعت 4ق   الجامعت 4ق         

 إلاثىين

 الاستضراق والتىصير مجا مح الثقافت إلاسالميت       املادة
إلاعالم إلاسالمي وهظرياث 

 مج الاجصال

 أ.د/ مفيدة بلهامل أ/ محمد جعيجع أ.د/ هىرالدين سكحال       ألاستاذ

 مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد       املكان

 الثالثاء

 ىاري  محامل املخدراث واملجتمع مح      املادة
التفسير والحدي  

 مح  املىضىعي
 ىفس التربىي محعلم ال

 د/ عمر لعىيرة د/ عبدالكريم مقيدش د/ كمال العرفي د/ وهيبت روابح      ألاستاذ

 مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد      املكان

 ألاربعاء

       املادة
الاستضراق والتىصير ا

 جط

التفسير والحدي  

 املىضىعي جط
 جط لغت إهجليزيت

 أ/ أميىت بن طبال د/ عبدالكريم مقيدش   أ/ محمد جعيجع       ألاستاذ

الجامعت 4ق        املكان الجامعت 4ق   الجامعت 4ق   



                                                            جامعت ألامير عبد القادر للعلىم إلاسالميت                كليت أصىل الدين

                                              2021/2022السىت الدراسيت  قسم الدعىة والاعالم والاجصال

 (سساد)السداس ي ال    الثالثت ليساوسالتىزيع ألاسبىعي السىت 

 دعىة وثقافت إسالميتالتخصص:  

 

 17:00-16:00 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00   11:00-10:00 10:00-00:00 00:00-08:00  ألايام

 ألاحد

 جط حفظ القرآن وجرجيله املادة
إلاعالم إلاسالمي 

 جط  وهظرياث الاجصال
       جط اللغت العربيت

       د/مىس ى سىاوي أ.د/ مفيدة بلهامل عبداملطلب بن عاصىرةد/  ألاستاذ

الجامعت 5ق  املكان الجامعت 5ق   الجامعت 5 ق         

 إلاثىين

 مح الثقافت إلاسالميت       املادة
الاستضراق والتىصير ا

 مج

إلاعالم إلاسالمي 

 مج وهظرياث الاجصال

 أ.د/ مفيدة بلهامل أ/ محمد جعيجع أ.د/ هىرالدين سكحال       ألاستاذ

 مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد       املكان

 الثالثاء

  املادة
 

   
املخدراث واملجتمع 

 مح
 ىاري  محامل

التفسير والحدي  

 مح  املىضىعي
 ىفس التربىي محعلم ال

 د/ عمر لعىيرة د/ عبدالكريم مقيدش د/ كمال العرفي د/ وهيبت روابح      ألاستاذ

 مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد مدرج ابن رصد      املكان

 ألاربعاء

    املادة
 

  
التفسير والحدي  

 املىضىعي جط
 جط لغت إهجليزيت

الاستضراق والتىصير ا

 جط

 أ/ محمد جعيجع أ/ أميىت بن طبال د/ عبدالكريم مقيدش        ألاستاذ

الجامعت 5ق        املكان الجامعت 5ق   الجامعت 5ق   


