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القائمة االسمية لطلبة الديون ماستر
 -1تاريخ إسالمي ماستر  -1السداسي األول :
اسم الطالب
 -1منان باديس

المقاييس
نظم الحكم في التاريخ اإلسالمي
حفظ القرآن 1
دراسات النقدية لمصادر التاريخ

 -2منصر حنان

تاريخ الجزائر السياسي واالقتصادي
تاريخ الحركات اإلصالحية في العالم اإلسالمي
انجليزية

 -2تاريخ إسالمي ماستر  1السداسي الثاني :
اسم الطالب
 -1زغدود ايمن

المقاييس
تاريخ الحركات االستشراقية
تاريخ الجزائر االجتماعي والثقافي
تاريخ الحركات اإلصالحية في الجزائر
تاريخ النظم اإلسالمية 1

 -3اللغة العربية والدراسات القرآنية ماستر  1السداسي الثاني:
اسم الطالب
 -1قلقول فؤاد

المقاييس
حفظ القرآن 2
اللسانيات
الرسم القرآني والضبط
اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم
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القائمة االسمية لطلبة الديون ليسانس
 -1السنة الثانية  -السداسي الرابع:
اسم الطالب

 -1ضوايفية شروق

-2سليماني ذكرى

التخصص

اللغة العربية والدراسات
القرآنية

ليسانس تاريخ إسالمي

 -3بوترعة منال

ليسانس تاريخ إسالمي

 -4مروش تهاني

ليسانس تاريخ إسالمي

 -5بن ضيف هاجر

ليسانس تاريخ إسالمي

 -6قعقاع ضاوية

ليسانس تاريخ إسالمي

المقاييس

النظم اإلسالمية
منهج البحث األثري
الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر
مدخل إلى الحضارة اإلسالمية
فقه المعامالت
منهج البحث في لدراسات القرآنية
منهج البحث األثري
النظم اإلسالمية
الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر
ترتيل وحفظ القرآن2
منهج البحث األثري
النظم اإلسالمية
مدخل إلى الحضارة اإلسالمية
منهج البحث األثري
مدخل إلى الحضارة اإلسالمية
النظم اإلسالمية
مدخل إلى الحضارة اإلسالمية
فقه المعامالت
منهج البحث األثري
الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر
النظم اإلسالمية
ترتيل وحفظ القرآن2
مدخل إلى الحضارة اإلسالمية
النظم اإلسالمية
ترتيل وحفظ القرآن2

