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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 كلية العلوم اإلسالمية  / قسم أصول الدين   
 

حة من طرف فريق التكوين   ( 2021-2020الموسم الجامعي )لجان مناقشة مذكرات الماستر المقتر

 - طالب  49 - التفستر وعلوم القرآن تخصص:  

 

 توقيت ومكان المناقشة  لجنة المناقشة الطالب  عنوان البحث الرقم

1)  

ي اآليات الكونية 
 
ي ف

اإلعجاز البيان 
 )نماذج من سورة البقرة واألعراف( 

لعور  
 نرسين

 ئيسا عيىس بوعكاز             ر د. أ.    -1

فا                 صالح عسكر د.  أ.  -2  مرسر

ي حكيم -3
 ممتحنا               د. حركانر

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

2)  

موقف الشيعة من اآليات الواردة  
ي هللا عنهم

ي الصحابة رض 
 
عرض  -ف

 -وتحليل

بلقاسمي 
 فريد

+ ميلود  
ين  ستر

فة       د.  أ.  -1  رئيسا            حسير  شر

فا                 صالح عسكر د.  أ.  -2  مرسر

 ممتحنا   عالوة          . بوشوشة أ  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

3)  
ي كتب علوم 

 
ية ف اآلراء التفستر

 القرآن )اختيار نموذج أو مقارنة (
طراد 
 نعيمة

ي منوبة    د. أ.    -1
 رئيسا              برهان 

فا                 صالح عسكر د.  أ.  -2  مرسر

ي عبد الرحمان -3
 ممتحنا     د. معاشر

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

4)  

األلفاظ المحتملة ألكتر من معن   
ي القرآن الكريم 

 
 ف

بولطيف 
 سامي 

ي سامية                 د.   -1  رئيسادين 

فا                     صالح عسكر د.  -2  مرسر

ي امحمد          أ -3  ممتحنا   أ.د. بنت 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

5)  

ي 
 
بوية للقرآن الكريم  ف القيم التر

 سورة الكهف 
ي  
سلطان 
 إيناس

 ئيسا عيىس بوعكاز             ر د. أ.    -1

فة   د.  -2 فا                 حسير  شر  مرسر

ي نادية               -3  ممتحنا د. وزناج 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

6)  

ي القرآن الكريم: دراسة  
 
الفرح ف

 موضوعية

خولة  
 غواري 

 رئيسا               صالح عسكرد. أ.    -1

فة   د.  -2 فا                حسير  شر  مرسر

يفة              -3 ي شر
 ممتحنا د. زغيىسر

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

7)  
علوم القرآن عند ابن كثتر من 

ه  التوبة  سورة –خالل تفستر
 - أنموذجا

عوابدية 
ة  كت  

 رئيسا بن حسن نورة            د. أ.    -1

فة   د.  -2 فا                حسير  شر  مرسر

 ممتحنا  د. حيدوشي عمر         أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  
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8)  

ي  
 
الدالالت الدعوية آليات الجهاد ف

 القرآن الكريم 
 فراق وفاء 
+ بوسالم  

 إلهام 

 رئيسا د. حيدوشي عمر          .  أ  -1

فا          . عبد الباسط دردور د  -2  مرسر

 متحنا  قروف الهاشمي             أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

9)  

موقف المفرسين من ظاهرة  
ي القرآن الكريم  

 
 األضداد ف

الوالي  
 عماد 

+ رجب  
 أسامة

 رئيسا بن حسن نورة            د. أ.    -1

فا       عبد الباسط دردور     . د  -2  مرسر

يفة              -3 ي شر
 ممتحنا د. زغيىسر

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

10)  

ية لصالح عبد الفتاح  اآلراء التفستر
الخالدي من خالل كتابه تصويبات 

ي فهم بعض اآليات 
 
 ف

هيبة 
 قليان

فة       د.  أ.  -1  رئيسا            حسير  شر

فا  م        معاش عبد الرحمند.  -2  رسر

 ممتحنا               ريمة مشومة  . د  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

11)  

األلفاظ القرآنية بير  المفرسين 
 والحداثيير  

نرسين 
 رابحي 

ي امحمد   د. أ.  -1  رئيسا          بنت 

فا                 عيىس بوعكاز  د.  -2  مرسر

 ممتحنا                 د. زرور حمزة  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

12)  

التفستر النبوي من خالل كتاب 
- التفستر من صحيح البخاري 

 الزهراوان أنموذجا 

زهتر 
 قرقور 

+ بن عبد 
السالم  
 إلياس

 رئيسا               صالح عسكرد. أ.    -1

فا                   عيىس بوعكاز  د.  -2  مرسر

ي صالح                -3
ر
 ممتحنا د. زنداف

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

13)  
ي القرآن الكريم دراسة 

 
الطمأنينة ف
 مصطلحية

سويىسي 
 شهرزاد 

فة       د.  أ.  -1  رئيسا            حسير  شر

فا                   عيىس بوعكاز  د.  -2  مرسر

 ممتحنا                ريمة مشومة  . د  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

14)  

ي هللا 
استدراكات ابن عباس رض 
ي  ي تفستر الطت 

 
جمعا  -عنه ف
 - ودراسة

بلعباس 
 سفيان

ي سامية                 د.   -1  رئيسادين 

فا         د. عمر حيدوشي           -2  مرسر

 ممتحنا        مسعودة     د. عدوي -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

15)  

ي القرآن  
 
آيات العدل والشفاعة ف
 -  الكريم_ دراسة موضوعية

سمية 
 جلول 

فة                 د.  أ.  -1  رئيسا حسير  شر

فا        د. عمر حيدوشي           -2  مرسر

يفة             د.  -3 ي شر
 ممتحنا زغيىسر

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

16)  

ي القرآن الكريم  
 
-العمل الصالح ف
 - دراسة موضوعية 

الصالح  
 مهداوي 

 رئيسا        معاش عبد الرحمند.  -1

فا   مسعودة عدوي             . د  -2  مرسر

يفة              -3 ي شر
 ممتحنا د. زغيىسر

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

17)  

حوار موش عليه السالم مع  
ي القرآن الكريم )دراسة 

 
فرعون ف
 تحليلية( 

سفيان 
 جالمة 

 رئيسا أ. د. بوزيد عبد الحليم         -1

فا        . زوهتر عبد السالم   د  -2  مرسر

فاوي صورية  -3  ممتحنا          د. شر

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

18)  

التفستر النسوي للقرآن الكريم: 
 نشأته وأشهر أعالمه 

بوكراع 
 مروة 

 رئيسا بن حسن نورة            د. أ.    -1

فا           . أوسيف رحيمة     د  -2  مرسر

 ممتحنا   عالوة          . بوشوشة أ  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

19)  

ي  
 
مخالفات الفرق اإلسالمية ف

 القصص والرد عليهمتفستر سورة 
قاسمي 

 من  
 رئيسا               صالح عسكرد. أ.    -1

فا    . أوسيف رحيمة            د  -2  مرسر

 ممتحنا                ريمة مشومة  . د  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  
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20)  

ي 
 
القرآن الكريم الخوف واألمن ف
 دراسة موضوعية

منصوري 
 وسام

 ئيساعيىس بوعكاز            ر د. أ.    -1

يفة          د  -2 ي شر
فا       . زغيىسر  مرسر

 ممتحنا           د. سعيدة درويش -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

21)  
ي 
 
القرآن الكريم دراسة  الحظ ف

 مصطلحية
فة                 د.  أ.  -1 قالة بثينة  رئيسا حسير  شر

يفة        د  -2 ي شر
فا           . زغيىسر  مرسر

 ممتحنا             . قروف الهاشمي أ  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

22)  
سور افتح -التفستر المقارن 

 - أنموذجا
مالكي عبد  

 الجليل 
 رئيسا                حداد صالح    . أ  -1

يفة      د  -2 ي شر
فا            . زغيىسر  مرسر

ي زينة                 -3
 ممتحنا د. مومن 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

23)  
ي القرآن الكريم دراسة 

 
الضعفاء ف
 موضوعية

معمري  
فطيمة 
 )معيدة(

 رئيساغرابلي عائشة           د. أ.    -1

يفة        د  -2 ي شر
فا          . زغيىسر  مرسر

ي منوبة             أ.  -3
 ممتحنا د. برهان 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

24)  

ي سورة النور عند 
 
قضايا األشة ف

ي ضوء  -الحداثيير  
 
عرض ونقد ف

 أقوال المفرسين

بن علية 
 محمد 

فة      د.  أ.  -1  رئيسا            حسير  شر

فا         . نورة بن حسن        د  -2  مرسر

ي سامية                د.  -3  ممتحنا دين 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

25)  

تحزيب القرآن الكريم: تاريخه، 
 واقعه وآفاقه 

صالح  
الدين بن  
 عطاء هللا 
+ عبد 
الرحمن  
 بن مزيان 

 رئيسا               صالح عسكرد. أ.    -1

فا           . نورة بن حسن        د  -2  مرسر

 ممتحنا   رحيمة           . أوسيفد  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

26)  

ي الخلفاء األربعة 
 
اآليات النازلة ف

ي 
 
من خالل كتاب لباب النقول ف
ول للسيوطي _ جمع  أسباب الت  

 ودراسة _ 

ماطي  
سيف 
 الدين 

ي د  1
يفة       . زغيىسر  رئيسا            شر

فا      . نورة بن حسن           د  -2  مرسر

 ممتحنا        مسعودة     د. عدوي -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

27)  

ي ضوء 
 
كمال الدين وتمام النعمة ف

 القرآن الكريم 
بلقدري 
 بديعة

ي صحراوي        .  د أ.    -1
 رئيسامقالنر

ي امحمد      -2 فا              د. بنت   مرسر

 ممتحنا           د. بولحية نور الدين . 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

28)  
ي "تفستر 

 
آراء اإلمام الفراء ف

ي وموقفه منها    القرطن 
بوروبة 
محمد  
 لمير  

 رئيساعيساوي أحمد           د. أ.    -1

ي امحمد      -2 فا              د. بنت   مرسر

 ممتحنا زينب               دواديد.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

29)  
ي القرآن الكريم بير  

 
آيات المجاز ف

تفستر المثبتير  للمجاز والمنكرين 
 له. 

بوغرارة 
 سمية

 رئيسا بوزيد عبد الحليم         د. أ.  -1

ي امحمد         -2 فا           د. بنت   مرسر

 ممتحنا               حداد صالح    أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

30)  
ي القرآن الكريم دراسة  

 
الصفح ف
 مصطلحية

بوجنانة 
 إلياس

ي صحراوي        د.  أ.    -1
 رئيسامقالنر

فا      آمال قورداش            د.  -2  مرسر

 ممتحنا                 زرور  حمزة . د  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

31)  

جيح عند ابن كثتر 
 –قواعد التر

 - سورة البقرة أنموذجا 
وش  ختر

عبد 
 الحفيظ

ي منوبة    د. أ.    -1
 رئيسا              برهان 

فا         آمال قورداش         د.  -2  مرسر

 ممتحنا                 أمداح أحمد  . د  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

32)  
الشواهد القرآنية لما صح من  

سورة المائدة   -السنة النبوية 
 - أنموذجا

عون  
 منصف 

ي  
+ مقالنر

 رئيسا   غرابلي عائشة        د. أ.    -1

ي                 . د  -2 فا      خالد ذوين   مرسر

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  
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 ممتحنا قورداش آمال               أ.  -3 حمزة 

33)  
ي  ي مصحف أن 

 
األحرف السبعة ف

 بكر الصديق 
بهلول  
ي 
 
 عراف

 رئيسا بن حسن نورة            د. أ.    -1

ي           د  -2
 
فا          . منصور كاف  مرسر

 ممتحنا            د. سامية دردوري  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

34)  
اختالف التنوع: دراسة تأصيلية 

 تطبيقية 
بوساحة 

 أمير  
ي منوبة    د. أ.    -1

 رئيسا              برهان 

فا     . عالوة بوشوشة         د  -2  مرسر

 ممتحنا            أمداح أحمد  . د  -3 -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

35)  
ي القرآن الكريم دراسة  

 
النجاة ف

 مصطلحية
نعمة  
 عروس

 رئيساقروف الهاشمي              . أ    -1

فا        . عالوة بوشوشة      د  -2  مرسر

 ممتحنا                 د. نبيل سيغةأ -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     القاعة:  المكان:  

36)  
ي القرآن الكريم دراسة 

 
الطغيان ف
 مصطلحية

نارصي 
 جالل 

 رئيسا أ. د. بوزيد عبد الحليم         -1

فا        . عالوة بوشوشة      د  -2  مرسر

 ممتحنا      د. عبد الباسط دردور  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

37)  

ي توجيه  
 
ي ف

أثر الرسم العثمان 
ي عند المفرسين

 المعان 
ي  
هنين 

 زليخة 
+ فقوس 

 زينة 

 ئيسا عيىس بوعكاز             ر د. أ.    -1

فا        مسعودة عدوي      د.  -2  مرسر

 ممتحنا بن حسن نورة          د. أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

38)  
ي من خالل كتاب 

اإلعجاز القرآن 
 تفستر الرازي 

فراح 
 ياسير  

 رئيسا               صالح عسكرد. أ.    -1

فا        مسعودة عدوي      د.  -2  مرسر

 ممتحنا             د. محمدي فائزة -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

39)  
حوار نوح عليه السالم مع قومه 

 من خالل القرآن الكريم 
جدان  
 براهيم

 رئيسازواقة بدر الدين         د. أ.    -1

ي  صحراوي د.  -2
فا           مقالنر  مرسر

ي امحمد             أ.  -3  ممتحنا د. بنت 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

40)  
الدعوي عند نوح عليه  منهج ال

ي دعوة الرسل من خالل   السالم 
 
ف

 القرآن الكريم 

ترزوت 
 عبد النور

 رئيسا بولحية نور الدين         د. أ.    -1

ي  صحراوي  د. أ.  -2
فا         مقالنر  مرسر

 ممتحنا            حداد صالح        أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

41)  

ي القرآن الكريم 
 
دراسة   –النصح ف
 -موضوعية

زعيمش 
رفيق 
 )معيد(

 ئيسا عيىس بوعكاز             ر د. أ.    -1

فا                 د. نادية سمايحي  -2  مرسر

ي نادية . د  -3  ممتحنا                وزناج 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

42)  
ي القرآن الكريم دراسة  

 
العفو ف

 مصطلحية
برماد عبد 
 الجليل 

 رئيسا أ. د. بوزيد عبد الحليم         -1

فا  عيىس بوعكاز             د. أ.  -2  مرسر

ي امحمد  أ.  -3  ممتحنا              د. بنت 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

 

 رئيس القسم 
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الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية   

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 كلية العلوم اإلسالمية  / قسم أصول الدين   
 

حة من طرف فريق التكوين   ( 2021-2020الموسم الجامعي )لجان مناقشة مذكرات الماستر المقتر

 -طالب   39 - الحديث وعلومه تخصص:  

 

 توقيت ومكان المناقشة  لجنة المناقشة الطالب  عنوان البحث الرقم

43)  

الحديث المضطرب من خالل  

ي حاتم  جمع و  -كتاب العلل البن أن 

 - دراسة

ي   أمتر روين 

ف الدين   +شر

 سعدي

 ئيسا ر    سامية دردوري د.   -1

ي  -2
ر
فا           د. صالح زنداف  مرسر

 ممتحنا         د. آسية علوي -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  
 

44)  

ء''عند  ي
مدلول لفظة ''ليس بىسر

يحي بن معير  من خالل كتابه  

 التاري    خ 

 الهاشمي فردية 

+محمد الساشي  

 بركات

فة    د.  أ.    -1  رئيسا  حسير  شر

ي  -2
ر
فا           د. صالح زنداف  مرسر

ي حكيم   د.  -3
 ممتحنا حركانر

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

45)  

ي  
 
ي ف اختيارات الشيخ االثيون 

ح   مصطلح الحديث من خالل شر

 مقدمة مسلم 

 عريف محمد 

ي مباركية 
 + لطف 

ي    د.     -1  رئيسا   خالد ذوين 

ي  -2
ر
فا           د. صالح زنداف  مرسر

 ممتحنا    قورداش آمال   أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

46)  

دراسة –  أخالقيات البحث العلمي 

ي ضوء  -موضوعية
 
 الستة  الكتب ف

ي كوثر ي زينة     د.   -1 ركين 
 رئيسا      مومن 

فا      فايزة محمدي  د.  -2  مرسر

 ممتحنا  د. حيدوشي عمر  أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

47)  

ي  
 
ي صل هللا عليه وسلم ف منهج النن 

دراسة – تعامله مع نفسية الطفل 

ي الكتب الستة
 
 - موضوعية ف

ينة  رئيسا   آسية علوي      د.   -1 جوهر صت 

فا      محمدي فايزة  د.  -2  مرسر

 ممتحناد. زردوم خديجة    -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

48)  

ي 
 
ي ف

ر
ح الحديث منهج العراف من    شر

يب كتاب   خالل  كتابه طرح التتر

 الطهارة أنموذجا 

ي ليل 
 

يفة    د.   -1 شاغ ي شر
 رئيسا  زغيىسر

فا      فايزة محمدي  د.  -2  مرسر

 ممتحنا      د. رابح بلختر     -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

49)  
ي صحبته عند إبن حبان  

 
المختلف ف

   من خالل كتاب الثقات
بورابحة كمال 

 )معيد(
 رئيسا  حداد صالح       د.     -1

فا         فايزة محمدي  د.  -2  مرسر

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
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 .....     .... .  . التوقيت: ....  ممتحنا         د. زرور حمزة  -3
 ........     المكان: القاعة:  

50)  

- الصت  عل فقدان البنات والبنير  

من خالل الكتب   -دراسة موضوعية

 التسعة 

اط عبتر   قتر

ى   + خليل برسر

 رئيساغرابلي عائشة     د. أ.    -1

فا      فايزة محمدي  د.  -2  مرسر

 ممتحنا      آمال قورداش  أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

51)  

اإلصابة بالعم وأثرها عل مرويات 

 الراوي 

 رئيسا  سامية دردوري  د.    -1 شي محمد صابرينة

فا         . غرابلي عائشةد  -2  مرسر

 ممتحنا   آسية علوي      . د  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

52)  

ي ضوء السنة 
 
التداوي باألعشاب ف

 النبوية_دراسة وضوعية. 

ة خولة  ي صالح   د.   -1 بن زهتر
ر
 رئيسا     زنداف

فا         . غرابلي عائشةد  -2  مرسر

 ممتحنا آمال قورداش     أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

53)  

ي ضوء السنة النبوية 
 
حماية البيئة ف

 - دراسة موضوعية  –

ي      د.   -1 سعيدي سماح   رئيسا    خالد ذوين 

فا         . غرابلي عائشةد  -2  مرسر

 ممتحنا  محمدي فائزة    د.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

54)  
ظاهرة عقوق األبناء من خالل  

 الكتب الستة ) األسباب و الحلول(

ي     د.    -1 غادي حدة 
 رئيسا    زينة مومن 

فا         . غرابلي عائشةد  -2  مرسر

 ممتحنا          حمزة د. زرور  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

55)  

ي انتقاها  
روايات المتكلم فيهم النر

ي صحيحه كتاب الرقاق 
 
- البخاري ف

 - أنموذجا

 رئيساغرابلي عائشة     د. أ.    -1 جوهرقراد 

ي  -2
فا              د. زينة مومن   مرسر

ي حكيم     -3
 ممتحنا   د. حركانر

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

56)  

شقة الحديث: مفهومها صورها، 

 دوافعها، وآثارها

ي     د.     -1 بوخالفة لويزة   رئيسا    خالد ذوين 

ي  -2
فا              د. زينة مومن   مرسر

 ممتحنا      د. أمداح أحمد   -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

57)  

محمد األمير    -جمع ودراسة - أحاديث الحجامة  

 سالطنية

ي د.   -1
ر
 رئيسا     صالح     زنداف

ي  -2
فا             د. زينة مومن   مرسر

 ممتحنا          حمزة د. زرور  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

58)  

ي أعلها الحافظ ابن 
األحاديث النر

ي فتح الباري 
 
  -جمع ودراسة-رجب ف

 أبواب الوتر أنموذجا 

 رئيساغرابلي عائشة     د. أ.    -1 برقاس عمر

فا              حمزة زرور  د.  -2  مرسر

 ممتحنا      د. رابح بلختر     -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

59)  

ي ضعفها ابن كثتر  
اإلشائيليات النر

ه، نماذج مختارة  ي تفستر
 
جمع - ف

 . - ودراسة

 ساحل محمد رضا 

 +لعاليبية يعقوب

 رئيسا         بن حسن   د. أ.    -1

فا            . علوي آسيةد  -2  مرسر

 ممتحنا     د. محمدي فائزة  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

60)  

ي سي   
 
مراسيل سعيد بن المسيب ف

ي داود   "جمع و دراسة"    ان 

ي    د.     -1 نايلي سماعيل   رئيسا      خالد ذوين 

فا            . علوي آسيةد  -2  مرسر

ي حكيم     -3
 ممتحنا  د. حركانر

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

61)  

  -أحاديث تخصيص األمكنة   

 أحاديث آخر الزمان جمع و دراسة

 -  لنماذج مختارة

 رئيسا سامية دردوري    د.    -1 لبيض نعمان 

فا            . علوي آسيةد  -2  مرسر

 ممتحناآمال قورداش        أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  
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62)  
ي سي   ابن ماجة  

مقارنة بير  مقدمنر

 الدارمي 
 و سي  

 رئيسا    د. محمدي فائزة    -1 سعيد حشفة 

فا           . آمال قورداشد  -2  مرسر

 ممتحنا            حمزة د. زرور  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

63)  

ي السنة النبوية من  
 
حفظ النفس ف

 خالل الصحيحير  

   -دراسة موضوعية - 

ي   -1 بوعالم مغطي 
 رئيسا          د. زينة مومن 

فا           . آمال قورداشد  -2  مرسر

ي حكيم     -3
 ممتحنا  د. حركانر

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

64)  

ي من  ي العرن 
موقف الفكر الحدانر

نرص  – منهج المحدثير  النقدي 

 حامد ابو زيد  أنموذجا 

 رئيسا   آسية علوي       د.   -1 علواش ريمة

فا          . رابح بلختر    د  -2  مرسر

ي زينة -3
 ممتحنا          د. مومن 

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

65)  

مباحث الصناعة الحديثة عند 

الحافظ من خالل كتابه "جامع 

 العلوم والحكم "  

 رئيسا سامية دردوري     د.   -1 رواق شعيب 

فا          . رابح بلختر    د  -2  مرسر

 ممتحنا     محمدي فائزة  د.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

66)  

ي تحث عل الدعوة إل  
األحاديث النر

ي الصحيحير  
 
ك ف التوحيد ونبذ الرسر

 - جمع ودراسة-

ي     د.   -1 صادو عبد السالم   رئيساخالد ذوين 

ي حكيم . د  -2
فا         حركانر  مرسر

 ممتحنا د. سامية دردوري  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

67)  

ي السنة النبوية: أنواعها،  الفير  
 
ف

صفاتها، وموقف المسلم عند  

 وقوعها 

ي زينة     د.     -1 ساطور عادل 
 رئيسا     مومن 

ي حكيمد  -2
فا         . حركانر  مرسر

 ممتحناد. محمدي فائزة       -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

68)  

:مجاالته،  متر  عند المحدثير 
التر

 ومناهجه 

 رئيسا سامية دردوري     د.   -1 حربوش سلسبيل

ي د  -2 فا              . خالد ذوين   مرسر

 ممتحنا        د. زرور حمزة  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

69)  

ي الصحابة
 
  -مناهج التصنيف ف

معرفة الصحابة  البن منده و  

معرفة الصحابة البن نعيم دراسة 

    -مقارنة

ي زينة       د.     -1 ديناري جمعة 
 رئيسامومن 

ي د  -2 فا              . خالد ذوين   مرسر

 ممتحنا         . رابح بلختر    د  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

70)  

جيح المتعلقة بالرواة   قرائن التر

ي تعليل األحاديث 
 
 ودورها ف

ي   -1 مسعود شيطر
 رئيسا          د. زينة مومن 

ي . د  -2 فا             خالد  ذوين   مرسر

ي حكيم     -3
 ممتحنا  د. حركانر

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

71)  

ي صوره 
ي النقد الحدينر

 
التساهل ف

 وآثاره

 كريم عبد الرزاق 

 + شتوح نبيل 

ي صالح      د.    -1
ر
 رئيسا زنداف

فا         . سامية دردوري د  -2  مرسر

 ممتحنا         د. آسية علوي -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

72)  

ي ضوء 
 
المسجد: آدابه وأحكامه ف

 السنة النبوية

ي      د.   -1 بوقفة عمار  رئيسا    خالد ذوين 

فا         . سامية دردوري د  -2  مرسر

 ممتحنا           د. رابح بلختر  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

73)  

أحاديث الوقاية من األمراض من 

 خالل الصحيحير  دراسة موضوعية 

 سليمان حسام 

 + بن مدور فاتح 

 رئيسا غرابلي عائشة   د. أ.    -1

فا         . سامية دردوري د  -2  مرسر

 ممتحنا د. عدوي مسعودة   -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  
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74)  

ي الموقظة
 
ي ف ي محمد   ترجيحات الذهن 

سلمان 
 الطاهر 

ي زينة     د.   -1
 رئيسا      مومن 

فا         . سامية دردوري د  -2  مرسر

 ممتحناد. أوسيف رحيمة    -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

 

 رئيس القسم 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 كلية العلوم اإلسالمية  / قسم أصول الدين   
 

حة من طرف فريق التكوين   ( 2021-2020الموسم الجامعي )لجان مناقشة مذكرات الماستر المقتر

 - طالب  34 - اإلسالمية العقيدة تخصص:  

 

 توقيت ومكان المناقشة لجنة المناقشة الطالب  عنوان البحث الرقم

75)  

تجديد علم الكالم عند شبلي  
ي 
 النعمان 

فاطمة الزهراء  
 عزيزي

 ئيسافرحات عبد الحكيم   ر د.  أ.  -1

فا             مرزوق   العمريد. أ.  -2  مرسر

 ممتحنا              د. قاسمي السعيد  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

76)  

ي الخطاب  
 
مسألة التأويل ف

، مقارنة بعلم أصول الفقه ي
 الحدانر

 ئيسافرحات عبد الحكيم   ر د.  أ.  -1 سليمة عيىس 

فا             مرزوق   العمريد. أ.  -2  مرسر

 ممتحنا د. أسمهان بوعيشة          -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

77)  

العقيدة االسالمية وتحديات  
 الحداثة 

 رئيسا               قاسمي السعيد  د.   -1 إيمان تواتية

فا             مرزوق   العمريد. أ.  -2  مرسر

 ممتحنا                                    أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

78)  

ي واإلمام عند   النن 
المفاضلة بير 

 الشيعة
 نسيب ندى 

 + بوجدير أصالة 
 ئيسافرحات عبد الحكيم   ر د.  أ.  -1

فا               سعاد    روابح د.  -2  مرسر

 ممتحنا             د. سفيان شتيوي -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

79)  

ي  أنسنة
 
المقدس وبذور الحداثة ف

اق المعارص   االسترسر
 معاليم صليحة
 + بادق سارة 

 رئيساد. أسمهان بوعيشة      د.   -1

فا               سعاد    روابح د.  -2  مرسر

 ممتحنا             د. سفيان شتيوي -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     القاعة:  المكان:  

80)  

ي 
ي الفكر الحدانر

 
 رئيسا             مرزوق العمري د.  أ.    -1 بيضة رفيدة  أسطرة الغيب ف

فا               سعاد    روابح د.  -2  مرسر

 ممتحنا              د. قاسمي السعيد  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     القاعة:  المكان:  
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81)  

ي  
الحدانر الفكر  ي 

 
ف األنبياء  عصمة 

ي نموذجا 
ي " حسن حنف   العرن 

 بدة حدة 
 + عمري حسناء 

 رئيساصالح عسكر             د. أ.    -1

فا            . شتيوي سفيان د  -2  مرسر

 ممتحنا         مرزوق   العمريد. . أ  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

82)  

النصوص   بير   اإلنسان  حرية 
عية والفكر الوضعي   الرسر

 صفية بعيطيش
 + يمينة بن حداد 

 رئيسارقيق عبد الكريم     د. أ.    -1

فا          . شتيوي سفيان د  -2  مرسر

 ممتحنا               د. روابح سعاد  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

83)  

عبد  عائشة  كتابات  ي 
 
ف اإلنسان 
 الرحمان 

 رئيسا     حجيبة شيدخ      د. أ.    -1 وداد بيطام

فا            . شتيوي سفيان د  -2  مرسر

 ممتحنا رقيق عبد الكريم      د. أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .   . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

84)  

اإلسالم  بير   اإلعدام  عقوبة 
 واليهودية دراسة مقارنة

ة هدى   رئيسا       أسمهان بوعيشة  د.  -1 حجتر

فا           . شتيوي سفيان د  -2  مرسر

 ممتحنا               د. روابح سعاد  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .   . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

85)  

متأخري  عند  الكسب  مفهوم 
 البوطي أنموذجا  األشاعرة: 

 رئيسا         مرزوق العمري د.  أ.    -1 شنوقة رانيا

فا               شيدخ حجيبة د.  -2  مرسر

 ممتحنا رقيق عبد الكريم      د. أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

86)  

الفكر   ي 
 
ف المقاصدي  التوجه 

 العقدي . 
ي منوبة د.  أ.  -1 خولة بادي 

 رئيسا            برهان 

فا               شيدخ حجيبة د.  -2  مرسر

 ممتحنا               د. روابح سعاد  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

87)  
كتاب  خالل  من  التوحيد  نظرية 

 مدارج السالكير   
ي نسيم

 رئيسابن حسن نورة         د.  أ.  -1 مدن 

فا               شيدخ حجيبة د.  -2  مرسر

 ممتحنا                شتيوي سفيان  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

88)  

اطفيش   الشيخ  فكر  ي 
 
ف التصوف 
 )القطب(

إبراهيم سليمان  
 بوعصبانة 

 ئيسافرحات عبد الحكيم  د.  أ.  -1

فا           شيدخ حجيبة د. أ.  -2  مرسر

 ممتحنا د. أسمهان بوعيشة        -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

89)  

 رئيسا         مرزوق العمري د.  أ.    -1 بن قاصتر منوبة ترجمة المقدس وإشكاالت المعن  

فا  د. فرحات عبد الحكيم     -2  مرسر

 ممتحنا د. أسمهان بوعيشة        -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

90)  

الي 
ي للفكر االعتر 

 خرشوش عائشة  التوظيف الحدانر
 + صاولي وافية

ي       د. أ.    -1  رئيسابن الشيخ العرن 

فا             . السعيد قاسمي د  -2  مرسر

 ممتحنا         مرزوق   العمريد. . أ  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

91)  

القرآن  ي 
 
ف العقلية  الوظائف 

 ومستوياتها
 ئيسافرحات عبد الحكيم  د.  أ.  -1 مروة سباع 

فا              . السعيد قاسمي د  -2  مرسر

 ممتحنا         شيدخ حجيبة د. أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

92)  

طبيعة  بير   اإللهي  العقاب  سنة 
ي وشكل العقاب  الفعل البرسر

 عكسة نادية
 + رواحنة ربيعة

ي    ر  د. أ.    -1  ئيسابن الشيخ العرن 

فا          . السعيد قاسمي د  -2  مرسر

 ممتحنا        بوشوشة عالوة أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .   . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

األنواع   (93 القرآن:  ي 
 
ف الكونية  اآليات 

 والتوظيف 
 رئيسا          بوشوشة عالوة  أ.    -1 نايلي فطيمة

فا          . السعيد قاسمي د  -2  مرسر

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 
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 ........     المكان: القاعة:   ممتحنا        د. سعيدة درويش -3

94)  
العباد:   أفعال  حول  الخالف  ثمرة 

لة. األشاعرة. ابن تيمية.   المعتر 
 رئيساحجيبة شيدخ         د. أ.    -1 بلوصيف أحمد 

فا       . بوعيشة أسمهان د  -2  مرسر

 ممتحنا       مرزوق   العمريد. . أ  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

95)  

السامرية  والتوراة  انية  العت  التوراة 
 دراسة مقارنة

 رئيسارقيق عبد الكريم     د. أ.    -1 خالد بن نارص 

فا         . بوعيشة أسمهان د  -2  مرسر

 ممتحنا         شيدخ حجيبة د. أ.  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

96)  

األديان   ي 
 
ف الطالق  وعية  مرسر
 السماوية دراسة مقارنة

 رئيسابوسجادة أحمد    د.  أ.    -1 ديلخ صوفيا

فا       . بوعيشة أسمهان د  -2  مرسر

 ممتحنا              د. روابح سعاد  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

97)  

اإلسالم  بير   الزواج  وط  شر
 والمسيحية دراسة مقارنة

ي آسية
 رئيسارقيق عبد الكريم     د. أ.    -1 سلطان 

فا       . بوعيشة أسمهان د  -2  مرسر

 ممتحنا              د. روابح سعاد  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

98)  

 رئيساقاسمي السعيد        د.   -1 حمزة سليمان  النقد العلمي ألسس اإللحاد 

فام       عبد الكريم رقيق د.  -2  رسر

 ممتحنا          د. سعيدة درويش -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

99)  

األمم   حياة  ي 
 
ف اإللهية  السي   

 وإمكانية التنبؤ 
 رئيسا قاسمي السعيد        د.   -1 بريوة سلم

فام       عبد الكريم رقيق د.  -2  رسر

 ممتحنا            شتيوي سفيان  -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

100)  

ي بناء االستدالل 
 
نور الهدى   مراعاة المقام ف

 عرعيش )معيدة(
 رئيسا          د. سعيدة درويش -1

فام       عبد الكريم رقيق د.  -2  رسر

ي امحمد      أ.  -3  ممتحنا    د. بنت 

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

101)  

ي الحديث  
 
ظاهرة الوضع ف

– وعالقتها بالفرق اإلسالمية 
 - الشيعة أنموذجا

بوزيد نسمة 
 )معيدة( 
+ سالمة  
حفصاوي 
 )معيدة(

 رئيسا                أمداح أحمد د.   -1

فام         عبد الكريم رقيق د.  -2  رسر

 ممتحنا   د. سامية دردوري        -3

 2021..../   /   التاري    خ: .... 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

 رئيس القسم 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 كلية العلوم اإلسالمية  / قسم أصول الدين   
 

حة من طرف فريق التكوين   ( 2021-2020الموسم الجامعي )لجان مناقشة مذكرات الماستر المقتر

 - طالب  53 - واإلعالم  الدعوة تخصص:  

 

 توقيت ومكان المناقشة  لجنة المناقشة الطالب  عنوان البحث الرقم

102)  

الدعوة اإلسالمية والتحديات 

 المعارصة اإلعالم الجديد أنموذجا

 بن نزار نسيمة
 + فالق مليكة

 رئيسا    عبد الباسط دردور د.   -1

فا                  عباس سعيدةد.  -2  مرسر

 ممتحنا          الهاشمي قروف   أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

103)  

ي للداعية بير  الدعوة 
 
التكامل المعرف

 وعلوم اإلتصال

عبادلية 
 ياسمير  

+ بلهوشات  
ى  برسر

 رئيسا   زواقة بدر الدين     د.   أ.  -1

فا                 عباس سعيدةد.  -2  مرسر

 ممتحنا                   د. سيغة نبيل  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

104)  

ي  
 
الدعوة اإلسالمية ومنهجها ف

حماية المجتمع من االنحراف 

 )تطوير أنموذج نظري(

 مناع خولة 
 + بعزيز أمينة 

 رئيسا          عيساوي أحمد د. أ.    -1

فا                . سعيدة عباس د  -2  مرسر

 ممتحنا              حداد صالح    أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

105)  

فقه الموازنة بير  المصالح  

ي الخطاب الدعوي 
 
والمفاسد وأثره ف

 - تحديد ضابط–

 بونصلة وافية
+ نرصاوي  

 كاميليا

 رئيسا        عيساوي أحمد د. أ.    -1

فا               . سعيدة عباسد  -2  مرسر

 ممتحنا          الهاشمي قروف   أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

106)  

الخطاب الدعوي عت  مواقع  

التواصل االجتماغي صفحة طارق  

 السويدان أنموذجا 

ي فرح 
 بركان 

+ بن فيالة  
 سلم

ي صحراوي        د. أ.    -1
 رئيسامقالنر

فا         عباس    سعيدة د.  -2  مرسر

 ممتحنا         د. سعيدة درويش -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

107)  

ي 
 
الدعوة إل هللا بالمنهج العقلي ف

 القرآن الكريم وتطبيقاتها المعارصة

محفوظ 
 شيماء

+ شحاوي 
 بثينة 

 رئيسابوسجادة أحمد        د. أ.    -1

فا         . عبد الباسط دردور د  -2  مرسر

 ممتحنا سعيدة عباس            د.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

108)  

ي للداعية بير  الدعوة 
 
التكامل المعرف

 والعلوم الكونية

 رئيسا    زواقة بدر الدين     د.   أ.  -1 هاجر كادة 

فا          . عبد الباسط دردور د  -2  مرسر

 ممتحنا       د. بولحية نور الدينأ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  
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109)  

ي 
 
ترجمة االستماالت اإلقناعية ف

الرسالة القرآنية  إل اللغة الفرنسية 

 - سورة إبراهيم أنموذجا  –

ي صالح             د.     -1 بن موش حدة 
ر
 رئيسازنداف

فا        عبد الباسط دردور   . د  -2  مرسر

 ممتحنا  سعيدة درويش          د.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

110)  

ي الدعوة 
 
األعمال الدرامية ودورها ف

 فيلم الرسالة أنموذجا 

 بخوش تقوى 
+ بوشانة 
 إخالص 

 رئيسا   بدر الدين      زواقةد.   أ.  -1

فا              . سعيدة درويشد  -2  مرسر

 ممتحنا              حداد صالح    أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

111)  

أم  النبوية  الدعوة  ي 
 
ف المرأة  دور 

 المؤمنير  عائشة أنموذجا 
 سارة خلوف 
+ مروش  

 خولة

ي صحراوي          د. أ.    -1
 رئيسامقالنر

فا             درويش سعيدة د.  -2  مرسر

ي عبد الرحمان   -3
 متحنا    د. معاشر

..../     / ..... التاري    خ: 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     القاعة:  المكان:  

112)  

ي االعالم 
 
الدفاع عن المقدسات ف

الجديد... وسيم إال رسول هللا  

 انموذجا ...دراسة ميدانية 

بوعيطة 
 شيماء

 رئيسابوسجادة أحمد        د. أ.    -1

فا               . سعيدة درويشد  -2  مرسر

 ممتحنا سعيدة عباس             د.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

113)  

ي إصالح  
 
دور المدرسة القرآنية ف

- المجتمع مدرسة قرآنية )...( 

 - أنموذجا

 رئيسا بوزيد عبد الحليم        د. أ.    -1 بركان لطيفة

فا               . سعيدة درويشد  -2  مرسر

 ممتحنا                 د. سيغة نبيل  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

114)  

ي بير  علم الدعوة 
 
التكامل المعرف

 األركان والوسائل
 
 واالعالم دراسة ف

 سمصار إكرام 
+ عماري  
 راضية 

 رئيسا       أمداح أحمد          د.    -1

فا             درويش سعيدة د.  -2  مرسر

ي جهاد   -3  ممتحنا               د. دمت 

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

115)  

ي بي   الدعوة و علم  
 
التكامل المعرف

ي المضامير   
 
الحديث ..دراسة ف

ي السنة النبوية
 
 الدعوية ف

أصيلة  
 بوجمعة 
ي 
 إكرام + حفيان 

ي صحراوي          د. أ.    -1
 رئيسامقالنر

فا           زواقة بدر الدين د.  -2  مرسر

 ممتحنا              حداد صالح    أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

116)  

ي بير  علم الدعوة 
 
التكامل المعرف

ي ظاهرة  - وعلم اإلجتماع 
 
دراسة ف

 - جمهور الدعوة

 قطيش شيماء
+ جبابرة  

 سعاد

 رئيسابوسجادة أحمد        د. أ.    -1

فا           زواقة بدر الدين د.  -2  مرسر

 ممتحنا                 د. سيغة نبيل  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

117)  

ي بير  علم الدعوة 
 
التكامل المعرف

 وعلم التاري    خ 

 رئيسا       أمداح أحمد          د.    -1 شحمة أحمد 

فا               . زواقة بدر الديند  -2  مرسر

 ممتحنا سعيدة عباس             د.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

118)  

ي بير  علم الدعوة 
 
التكامل المعرف

ة النبوية  والستر

عالء الدين  
ي 
 مليان 

+ برجيحان 
 بدر الدين

 رئيساد. بولحية نور الدين      أ.    -1

فا           زواقة بدر الدين د.  -2  مرسر

 ممتحنا                 د. سيغة نبيل  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

119)  

ي ضوء القرآن الكريم  
 
اإلشاعة ف

 وأساليب التصدي لها 

ي نبيلة
 رئيسا  عبد الباسط دردور   د.   -1 سنان 

ي  -2
ر
فا                   د. صالح زنداف  مرسر

 ممتحنا        الهاشمي قروف     أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

120)  

األساليب اإلقناعية عند الشيخ 

 أحمد ديدات من خالل مناظراته

ي صحراوي        د.  أ.    -1 عجة بدرة
 رئيسامقالنر

فا               الهاشمي  قروف . أ  -2  مرسر

 ممتحنا    د. بولحية نور الدين  أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  
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121)  

ي فكر محمد 
 
الوحدة اإلسالمية ف

الغزالي من خالل كتابه دستور  

 الوحدة الثقافية بير  المسلمير  

 رئيسا        بوسجادة . أحمد د .    -1 لعقد نجاح

فا                . قروف الهاشمي د  -2  مرسر

 ممتحنا    زواقة بدر الدين     د. أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

122)  

ي  
الشيخ عبد اللطيف سلطان 

ي الدعوة واإلصالح 
 
 وجهوده ف

ي لزهر 
ي صالح              .   د   -1 مقالنر

ر
 رئيسازنداف

فا               . قروف الهاشمي د  -2  مرسر

 ممتحنا            حداد صالح       أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

123)  

ي   العاطفيةاالستماالت 
 
وتوظيفها ف

 العمل الدعوي  

 حلوي صونية
 رفيقة  نامم+ 

 رئيسا          عيساوي أحمد د. أ.    -1

فا             د. قروف الهاشمي  -2  مرسر

 ممتحنا سعيدة عباس             د.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

124)  

ي بير  الدعوة وعلم  
 
التكامل المعرف

ي أنماط المدعوين
 
 النفس دراسة ف

 رئيساعبد الباسط دردور       د.   -1 شايب رشيدة

فا              الهاشمي  قروف د.  -2  مرسر

 ممتحنا د. سعيدة عباس            -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     القاعة:  المكان:  

125)  

الدعوة اإلسالمية عت  المواقع  

اضية النسوية دراسة  -االفتر

اح موقع -تحليلية  - اقتر

حد كحيل 
 نظرة

 رئيسا          عيساوي أحمد د. أ.    -1

فا            . أحمد بوسجادة د أ.  -2  مرسر

 ممتحنا                   د. سيغة نبيل  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

126)  

ي عل الحركات 
آثار الفكر العلمان 

ي فكرها جهود 
 
 اإلسالمية ف

   -دراسة وتقويم-

ي صحراوي        د.  أ.    -1 هجرس سارة
 رئيسامقالنر

فا              . أحمد بوسجادة د  -2  مرسر

ي جهاد   -3  ممتحنا               د. دمت 

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

127)  

ي التأثتر عل  
 
دور أفالم الكارتون ف

 نموذجا  conanالطفل 

ي 
 رئيسا       أمداح أحمد          د.    -1 نافع حسان 

فا               . أحمد بوسجادة د  -2  مرسر

 ممتحنا سعيدة عباس            د.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

128)  

ي محمد صل هللا عليه  صورة النن 

ي وسائل اإلعالم الغربية 
 
ي  -وسلم ف

 
ف

 . -ظل العولمة 

 رئيسا بوزيد عبد الحليم        د. أ.    -1 حراث إخالص 

فا               . أحمد بوسجادة د  -2  مرسر

 ممتحنا حداد صالح                 أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

129)  

ي إيمان  أنور الجندي وجهوده الدعوية 
 رمضان 

 + نويس ليندة 
 رئيسا بوزيد عبد الحليم        . د أ.    -1

فا               . أحمد بوسجادة د  -2  مرسر

 ممتحنا                   د. سيغة نبيل  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

130)  

ي القرءان الكريم وتطبيقاته 
 
الحوار ف

 المعارصة 

ي مفيدة 
 سليمان 

+ نبيلة  
ي 
 سليمان 

 رئيسا           عيساوي أحمد د. أ.    -1

فا           . بولحية نور الدين د  -2  مرسر

 ممتحنا                   د. سيغة نبيل  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

131)  

ي بير  الدعوة وعلم  
 
التكامل المعرف

 جيو بولتيك

 عروشي وليد 
 

 رئيسا           عيساوي أحمد د. أ.    -1

فا           . بولحية نور الديند أ.  -2  مرسر

 ممتحنا       حداد صالح             أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

132)  

الشيخ محمد بلكبتر وجهوده  

 الدعوية

 عبيدات نورة 
+ شايب عينو 

 نرص الدين

ي صحراوي        د.  أ.    -1
 رئيسامقالنر

فا         نور الدين بولحية د. أ.  -2  مرسر

 ممتحنا               د. أمداح أحمد   -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  
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133)  

االسالموفوبيا )الصورة الذهنية 

ي -لدى اآلخر(   -إضافة ضابط منهح 

 رئيسا بوزيد عبد الحليم        د. أ.    -1 سارة أوشن

فا           . بولحية نور الدين د  -2  مرسر

ي جهاد   -3  ممتحنا               د. دمت 

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

134)  

ي 
 
ي للداعية ودوره ف

 
التكامل المعرف

 العمل الدعوي 

 عقاقنة إيمان
مكي آية  + 

 الرحمان 

 رئيسا           عيساوي أحمد د. أ.    -1

فا                  نبيل     سيغة د.  -2  مرسر

ي عبد الرحمان   د.  -3
 ممتحنا    معاشر

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

135)  

ي بير  علم الدعوة 
 
التكامل المعرف

ي القصص -وعلم التفستر 
 
دراسة ف

ي 
 -القرآن 

 رئيسا         . زواقة بدر الدين د أ.    -1 بوناب رميسة 

فا          عبد السالم . زوهتر د  -2  مرسر

 ممتحنا             د. سعيدة عباس  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

136)  

ي  المنهج الدعوي عند الشيخ العرن 

 التبىسي 

عمران حليمة  
 )معيدة(

 رئيسا           عيساوي أحمد د. أ.    -1

ي  صحراوي د.  -2
فا           مقالنر  مرسر

 ممتحنا                 نبيل     سيغة د.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

137)  

ي منوبة           د. أ.    -1 نجاة بوخالفة 
 رئيسا     برهان 

فا           السعيد بوخالفة  د. أ.  -2  مرسر

 ممتحنا                     حداد صالح   أ.  -3

..../    /   التاري    خ: .... 

2021 
 .....     .... .  . التوقيت: .... 

 ........     المكان: القاعة:  

 

 رئيس القسم 

 


