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  قائمة طلبة أصحاب الديون سنة ثانية ماستر في السنة أولى ماستر جميع التخصصات

 0202/0200: السنة الجامعية
 

 التخصص المقياس اسم ولقب الطالب
 بوسجادة. د.أ: الدعوة والمتغيرات الدولية -2 خرشي حبيبة

 جرادي.أ: انجليزية -0

 بوشوشة. د: حفظ القرآن وترتيله -3

 عباس. د: واالتصالنظرية اإلعالم  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدعوة واإلعالم

 

 بوسجادة. د.أ: الدعوة والمتغيرات الدولية -2 عماري زينب

 بوشوشة. د: حفظ القرآن وترتيله -0

 بوعكاز. د.أ: المعاجم والكشافات القرآنية -3

 عباس. د: نظرية اإلعالم واالتصال -4

 شتيوي. د: الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة -5

 

 جرادي.أ: انجليزية -2 سارة رزايقية

 بوشوشة. د: حفظ القرآن وترتيله -0

 بوعكاز. د.أ: المعاجم والكشافات القرآنية -3

 عباس. د: نظرية اإلعالم واالتصال -4

 شتيوي. د: الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة -5

 

 بوشوشة. د: حفظ القرآن وترتيله -2 حريزي سارة

 بوعكاز. د.أ: المعاجم والكشافات القرآنية -0

 عباس. د: نظرية اإلعالم واالتصال -3

 شتيوي. د: الطوائف والمذاهب الدينية المعاصرة -4

 

 

 دمحمي. د: دراسات معمقة في شروح الحديث -2 قالت حسام

 ذويبي. د: دراسات معمقة في الجرح والتعديل -0

 بلخير. د: حفظ القرآن وترتيله -3

 مومني: مناهج المحدثين في التصنيف -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحديث وعلومه

 دردوري. د: دراسات معمقة في مصطلح الحديث وعلومه -2 بكاري نصر الدين

 بلخير. د: حفظ القرآن وترتيله -0

 مومني: مناهج المحدثين في التصنيف -3

 بوعكاز. د.أ: المعاجم والكشافات القرآنية -4

 دمحمي. د: دراسات معمقة في شروح الحديث -5

 

 مومني: مناهج المحدثين في التصنيف -2 عياش عيسى

 

 مومني: مناهج المحدثين في التصنيف -2 السبتي داود

 بوعكاز. د.أ: المعاجم والكشافات القرآنية -0
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 زغيشي. د: دراسات معمقة في علوم القرآن -2 فقوس سمية

 عرابي: القراءات وحفظ القرآن -0

 بوعكاز. د.أ: المعاجم والكشافات القرآنية -3

 عدوي ت . د+ معاشي. د: علم الرسم والضبط -4

 حجوج :إنجليزية -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفسير وعلوم القرآن
 زغيشي. د: دراسات معمقة في علوم القرآن -2 مزياني منير

 عرابي: القراءات وحفظ القرآن -0

 بوعكاز. د.أ: المعاجم والكشافات القرآنية -3

 بن حسن. د.أ: قواعد التفسير -4

 حجوج: إنجليزية -5

 عرابي: القراءات وحفظ القرآن -2 بومعرافي عبد العالي

 بوعكاز. د.أ: المعاجم والكشافات القرآنية -0

 بن حسن. د.أ: قواعد التفسير -3

 

 

 مواد الوحدة األساسية اجبارية: مالحظة 

 

 

 


