
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 -قسنطينة-إلاسالميةجامعة ألامير عبد القادر للعلوم 

 قسم: العقيدة ومقارنة ألاديان                  كلية أصول الدين 

 السداس ي: ألاول                     2222/2222املوسم الجامعي 

 
 

 

 

 بـــــــرنـــــــامــــــج الامـتـحــانــات 

 

 
  

 أستـاذ)ة( املـــادة املقـيـاس التوقــيـت التـاريـخ اليـوم

22/20/2222 الثالثاء  عمر لعويرةد/ أ. الحوكمة وأخالقيات املهنة 0:22-02:22 

22/20/2222 ألاربعاء  مراد خنيشد/ حفظ القرآن وترتيله 02:22-02:02 

22/20/2222 الخميس  سهيل سعيود/ د.أ فلسفة يونانية  0:22-02:22 

22/20/2222 ألاحد  مروان معزي د/  املسيحية 02:02-00:22 

 السنة: الثالثة ليسانس          ابن رشد مدرج:ال
 التخصص: عقيدة ومقارنة األديان           



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 -قسنطينة-إلاسالميةجامعة ألامير عبد القادر للعلوم 

 قسم: العقيدة ومقارنة ألاديان                  كلية أصول الدين 

 السداس ي: ألاول                     2222/2222املوسم الجامعي 

 
 

 

 

 بـــــــرنـــــــامــــــج الامـتـحــانــات 

 ادةـــاذ)ة( املـأست اسـيـاملق التوقــيـت خـاريـالت ومـالي

 الثالثاء
22/20/2222  

 الزهرة لحلح /د.أ فلسفة إسالمية )نظرية الوجود( 0:22-02:22

 ألاربعاء
22/20/2222  

 د/كمال معزي  مناهج املسلمين في نقد ألاديان 02:22-02:02

 الخميس
22/20/2222  

 د/لطيفة بن سعيد منهج القرآن في عرض العقيدة 0:22-02:22

 ألاحد
22/20/2222  

 احسن برامة /د.أ ألاصول العقدية للفرق إلاسالمية 02:02-00:22

 إلاثنين
22/20/2222  

 فاطمة سواملي /د التصوف إلاسالمي 02:22-02:22

 السنة: األولى ماستر          50 قاعة:ال
 التخصص: العقيدة اإلسالمية           



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 -قسنطينة-إلاسالميةجامعة ألامير عبد القادر للعلوم 

 قسم: العقيدة ومقارنة ألاديان                  كلية أصول الدين 

 السداس ي: ألاول                     2222/2222املوسم الجامعي 

 
 

 

 

 بـــــــرنـــــــامــــــج الامـتـحــانــات 

                                                         

                                                                                         
  

 ادةـــاذ)ة( املـأست اسـيـاملق التوقــيـت خـاريـالت ومـالي

22/20/2222 الثالثاء  د/ عمار قاسمي مقاصد العقائد إلاسالمية 0:22-02:22 

22/20/2222 ألاربعاء  د/ زبيدة الطيب الفكر العربي املعاصر 02:22-02:02 

22/20/2222 الخميس  د/ سهيل سعيود,أ املذاهب الفلسفية الكبرى  0:22-02:22 

22/20/2222 ألاحد  أ.د/ اسعيد عليوان املباحث الكالمية في علم ألاصول والسياسة الشرعية 02:02-00:22 

22/20/2222 إلاثنين  نجوى منصوريد/ املسلمينتصنيف العلوم عند  02:22-02:22 

 السنة: الثانية ماستر          50: قاعةال
 التخصص: العقيدة اإلسالمية           



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 -قسنطينة-إلاسالميةجامعة ألامير عبد القادر للعلوم 

 قسم: العقيدة ومقارنة ألاديان                  كلية أصول الدين 

 السداس ي: ألاول                     2222/2222املوسم الجامعي 

 
 

 

 

 بـــــــرنـــــــامــــــج الامـتـحــانــات 

 

  

 ادةـــاملاذ)ة( ـأست اسـيـاملق التوقــيـت خـاريـالت ومـالي

22/20/2222 الثالثاء  د/ عبد هللا بلمهدي تاريخ ألانبياء 0:22-02:22 

22/20/2222 ألاربعاء  د/ محمد بودبان.أ الفرق املسيحية 02:22-02:02 

22/20/2222 الخميس  د/ عمار قاسمي أصول الاستدالل في العقيدة إلاسالمية 0:22-02:22 

22/20/2222 ألاحد  أ.د/ آسيا شكيرب الاستشراق 02:02-00:22 

22/20/2222 إلاثنين  فاتح حليميد/.أ في شمال إفريقياالديانات  02:22-02:22 

 السنة: األولى ماستر          57: قاعةال
 التخصص: مقارنة األديان           



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 -قسنطينة-إلاسالميةجامعة ألامير عبد القادر للعلوم 

 قسم: العقيدة ومقارنة ألاديان                  كلية أصول الدين 

 السداس ي: ألاول                     2222/2222املوسم الجامعي 

 
 

 

 

 بـــــــرنـــــــامــــــج الامـتـحــانــات 

 

 ادةـــاذ)ة( املـأست اسـيـاملق التوقــيـت خـاريـالت ومـالي

22/20/2222 الثالثاء  محمد بودباند/ .أ منهجية تحقيق التراث 0:22-02:22 

22/20/2222 ألاربعاء  مسعود بودربالةد/  املناهج الانثروبولوجية 02:22-02:02 

22/20/2222 الخميس  نبيلة خالديد/  حفظ القرآن وترتيله 0:22-02:22 

22/20/2222 ألاحد  شهناز بن املوفقأ.د/  التصوف في ألاديان 02:02-00:22 

22/20/2222 إلاثنين  آسيا شكيربد/.أ حوار ألاديان 02:22-02:22 

 ماستر ثانيةالسنة: ال         20 - 21: قاعةال
 التخصص: مقارنة األديان           


