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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Démocratique et Populaire République Algérienne 

 

 
 

 للكلية محضر اجتماع المجلس العلمي

 الموسع إلى أعضاء اللجان العلمية لألقسام
 

م، انعقد 1816 أكتوبر 81، الموافق هـ1341 محرم 06 السبتمن يوم  22.30 في الساعة

 .1بجامعة باتنة اإلسالميةكلية العلوم  الموسع إلى أعضاء اللجان العلمية ألقسام يالمجلس العلم

 :وقد حضر االجتماع كل من

 عميد الكلية: عبد القادر بن حرز هللا/ د.أ

 رئيس المجلس العلمي :مسعود فلوسي/  د.أ

 الخارجية نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات: عزوز مناصرة/ د.أ

 نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة: عبد الرحمن رداد/ د

 الشريعةرئيس قسم : عبد المجيد بوكركب/ د.أ

 الشريعةاللجنة العلمية لقسم  ةرئيس: مليكة مخلوفي/ د.أ

  الشريعةممثل أساتذة قسم : الذوادي قوميدي /د

 ينرئيس قسم أصول الد: عيسى بوعكاز/ د

 أصول الدينرئيس اللجنة العلمية لقسم : صالح عسكر/ د.أ

 أصول الدينقسم ممثل أساتذة : حسين شرفة/ د

 ممثلة أساتذة قسم أصول الدين: نورة بن حسن/ د

 اللغة والحضارة اإلسالميةرئيس قسم : سرحان بن خميس/ د

 ةاللغة والحضارة اإلسالميرئيس اللجنة العلمية لقسم : أحمد بروال/  د

 اللغة والحضارة اإلسالميةأساتذة قسم  ممثل: العربي بن الشيخ/ د.أ

 ممثل أساتذة قسم اللغة والحضارة اإلسالمية: فؤاد بن عبيد/ د.أ

 رئيس قسم التعليم األساسي في العلوم اإلسالمية: رضا شعبان/ د

 مدير مخبر: منصور كافي/ د.أ

 مدير مخبر: صحراوي مقالتي/ د.أ

 ممثل األساتذة المساعدين على مستوى الكلية: عالوة بوشوشة/ أ

 عضو اللجنة العلمية لقسم أصول الدين: عبد الحليم بوزيد/ د.أ

 عضو اللجنة العلمية لقسم أصول الدين: عبد الحكيم فرحات/ د.أ
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 عضو اللجنة العلمية لقسم الشريعة: دمحم العايب/ د

 عضو اللجنة العلمية لقسم الشريعة: آسيا علوي/ د

  عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة والحضارة اإلسالمية: عياش حمادي/ أ

 

 :جدول األعمال

 (د.م.ل)المصادقة على نتائج مسابقة دكتوراه الطور الثالث  -

 :نتيجة االجتماع

لسير  لألقسام، اللجان العلميةأعضاء و للكلية بعد المتابعة الدقيقة من قبل أعضاء المجلس العلمي 

التي جرت على مستوى الكلية في التخصصات الثالثة ( د.م.ل)كتوراه الطور الثالث أطوار مسابقة د

وإغفاال،  ،؛ تحريرا لألسئلة، وتصويرا، وامتحانا، والتي شارك فيها عدد كبير من أساتذة الكليةالمعتمدة

 .م1816أكتوبر  1، طيلة يوم السبت ، وظهورا للنتائجلألسماء وكشفا، للنقاطورصدا وتصحيحا، 

الواضح والدقيق للمسابقة، وعدم وجود أي اعتراض من قبل وبعد التأكيد من الجميع على السير 

 .في مختلف مراحل سير المسابقة على أي إجراء أي أستاذ من المشاركين

سالمة كل ل ارتياحه المجلس العلمي للكلية الموسع إلى أعضاء اللجان العلمية لألقسام، سجل

، وهي النتائج التي أسفرت عنهاوصادق على  المسابقة في مختلف أطوارها،اإلجراءات التي مرت بها 

 :كما يلي

 :الشريعة والقضايا المعاصرة: تخصص: أوال

 :الفقه واألصول: فرع -أ 

 :الناجحون

 المعدل المحصل منهجية أصول ومقاصد االسم واللقب الرقم

 13.41 13.40 10.88 حرشاو رشيدة 81

 14.41 11.10 013.4 بن بعزيز يحيى 81

 14.14 14.88 11.10 علواني اسماعيل 84

 :االحتياطيون

 المعدل المحصل منهجية أصول ومقاصد االسم واللقب الرقم

 14.31 14.40 14.10 واضح خضراوي 81

 11.08 10.10 11.14 ببوش دمحم العربي 81

 11.14 10.08 18.08 عكسة أحمد 84
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 : الزكاة واألوقاف ةاالقتصاد اإلسالمي وإدار :فرع -ب 

 :الناجحون

معامالت مالية  االسم واللقب الرقم

 معاصرة

 المعدل المحصل منهجية

 13.88 11.88 10.88 سعدان عبد المالك 81

 08.14 81.88 16.10 أوراغ إبراهيم 81

 14.10 84.10 1011. حامدي وناسة 84

 

 :االحتياطيون

معامالت مالية  االسم واللقب الرقم

 معاصرة

 المعدل المحصل منهجية

 14.81 11.40 14.40 دايمي دمحم 81

 11.64 84.08 10.10 العيفاوي مراد 81

 11.01 81.40 13.08 قميدة عبد الجبار 84

 

 : الكتاب والسنة والفكر اإلنساني: تخصص: ثانيا

 :الوحي ومنهجياته: فرع -أ 

 :الناجحون

 لمعدل المحصلا علوم الحديث علوم القرآن االسم واللقب الرقم

 11.14 14.10 11.88 منصوري ذكرى 81

 11.84 13.14 81.88 الضب بشير 81

 34.18 11.64 18.10 ستي دمحم الصالح 84

 18.10 11.88 81.08 شيبان أسامة 83
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 :االحتياطيون

 المعدل المحصل علوم الحديث علوم القرآن االسم واللقب الرقم

 818.8 11.08 84.08 ميهوبي طارق 81

 84.14 11.44 86.10 ي عصامشاو 81

 84.14 81.88 18.10 سيار وداد 84

 84.14 84.10 84.88 شنن عبد الحفيظ 84

 

 الدعوة والتحديات المعاصرة :فرع -ب 

 :الناجحون

 المعدل المحصل فكر إسالمي الدعوة ومناهجها االسم واللقب الرقم

 11.88 11.08 11.08 بواللي نادية 81

 84.10 18.10 81.10 الماقيس إس 81

 :االحتياطيون

 المعدل المحصل فكر إسالمي الدعوة ومناهجها االسم واللقب الرقم

 84.88 18.88 81.88 فرحاتي فايزة 81

 81.11 18.08 84.10 معنصري زليخة 81

 81.11 81.08 84.10 جبارة سامية 81

 

 العقيدة اإلسالمية والقضايا المعاصرة :فرع -ج 

 :الناجحون

 المعدل المحصل فكر إسالمي العقيدة اإلسالمية االسم واللقب الرقم

 11.08 14.08 11.08 مسعودي عمر 81

 11.41 11.40 14.88 شافعي دمحم عبد اللطيف 81

 11.88 18.88 13.88 طباخ دمحم 84
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 :االحتياطيون

 المعدل المحصل فكر إسالمي العقيدة اإلسالمية االسم واللقب الرقم

 84.10 14.88 80.08 زكرياء بخوش 81

 81.08 84.08 84.08 رزوق عبد الرحمان 81

 81.08 0811. 83.08 بورزازن أحالم 81

 81.08 84.08 84.08 جبلي زكرياء 81

 

 : اللغة والحضارة اإلسالمية: تخصص: اثالث

 :اللغة العربية والدراسات القرآنية: فرع -أ 

 :الناجحون

التفسير  غةفقه الل االسم واللقب الرقم

 والمفسرون

 المعدل المحصل

 11.88 81.08 10.08 حتحوت عبد الرحمن 81

 84.88 84.88 11.88 بولزازن لزهر 81

 81.11 86.08 11.10 زغاد لزهر 84

 

 :االحتياطيون

التفسير  فقه اللغة االسم واللقب الرقم

 والمفسرون

 المعدل المحصل

 881.0 84.10 84.40 عبد العزيز عبدهللا 81

 84.11 84.40 86.88 عبدو سارة 81

 84.40 4048. 84.40 خنيش وليد 84
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 التاريخ والحضارة اإلسالمية :فرع -ب 

 :الناجحون

 المعدل المحصل حضارة إسالمية تاريخ الجزائر االسم واللقب الرقم

 11.41 18.10 13.08 هدار فضيلة 81

 18.40 14.40 84.40 بكيس فارس 81

 84.40 84.08 18.88 الدين طيايبة تقي 84

 

 :االحتياطيون

 المعدل المحصل حضارة إسالمية تاريخ الجزائر االسم واللقب الرقم

 84.10 11.08 84.88 ريجالين كمال 81

 84.88 84.88 84.88 زروال جهاد 81

 84.88 01.18 84.40 بن سيد مصطفى 84

 

 .تاريخهمن يومه و 14.88أغلق المحضر ورفعت الجلسة في الساعة 

 رئيس المجلس العلمي


