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الئحة المقبولين في االنتقاء األولي للتسجيل في الدكتوراه 

 2021 – 2020برسم الموسم الجامعي 

مختبر العلوم الدينية واإلنسانية وقضايا المجتمع 

Groupe 1 - محور العقيدة والفكر اإلسالمي 

التوقيت الرابط الخاص بالمقابلة االسم الكامل 
مروى صاحبو 

https://meet.google.com/iju-jstq-erh 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من
10H 
 إىل 
14H 

الرحيم الخراط عبد 

محمد امشيش 

فاتن أوبطيل 

محمد الشهب   

مبى مغنوي

رشيدة الجواق 

حليمة بصي  

  
المصطفى الشويخى

عبد الكريم الهواري 

عل  المطهري 

حفصة كاروي 

الحسن وعرب   

خالد احليل  

محمد عزاوي 

  
عبد الكبي  الطيفابى

Groupe 2 - محور العقيدة والفكر اإلسالمي 

التوقيت الرابط الخاص بالمقابلة االسم الكامل 
امحمد عرسة 

https://meet.google.com/gvv-ytgd-kmy 

 الجمعة
2021يناير  15  

 من
10h 
 إىل 

12H30 

كمال بوزلماط 

شعيب الدريوش 

سلمان بوكروم 

ي  محمد الكبي 

الصالح مرزاق 

حفيظة رضوان 

https://meet.google.com/iju-jstq-erh
https://meet.google.com/gvv-ytgd-kmy
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 Groupe 1  -علوم القرآن والتفسير والقراءات القرآنية  

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
  
ى
كاب  محمد الي 

https://meet.google.com/qcf-cbyt-feg 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من
10H 
 إىل 
14H 

 صالح الدين مومن

 عبد هللا البكري 

 نورالدين بالخي  

 محمد أكرت 

 عبدهللا زردبا 

 هشام الطاهري 

 الرحمن عزوزي عبد 

 إبراهيم بنيحب  

 محمد البدري 

 عبد الحق بوري 

  
ى

غ ى  هجر الي 

 المحفوظ زغمان 

 حمزة ادوي  هري 

 عفاف مرابط

 ابراهيم الفرودي 

 

 

 

 

 Groupe 2  -علوم القرآن والتفسير والقراءات القرآنية  

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
  
 الحسن التنوب 

https://meet.google.com/rwd-yfss-mgf 

 الجمعة
2021يناير  15  

 من
10h 
 إىل 

12H30 

 الجواد مسعودي عبد 

 حفيظ القوح 

 يونس الدريوش 

 عبد الواحد أناص 

 رشيد وسوس 

 عبد الرحمان بندردر 

ى  بونا   الحسي 

 

 

 

 

https://meet.google.com/qcf-cbyt-feg
https://meet.google.com/rwd-yfss-mgf
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 Groupe 1 - الفقه وأصول الفقه ومقاصد الشريعة 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 عبد هللا اصبيخ  

https://meet.google.com/gee-kaqb-ddv 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من
10H 
 إىل 
16H 

 مريم بيجو 

  
ى
 محمد المناب

 خديجة الزغاري 

 محمد مسواىل  

 لحسن رهمون

  
ى
 ماجدة عثماب

 يوسف الجياري 

 عبد المجيد العشوري 

ي  ى  عبد الفتاح الخبي 

ى يوحاد   الحسي 

  
 يوسف الميموبى

 عبد هللا البكري 

  
ف خيشر  أشر

 عبدالرحيم بلفقي  

 سهام صابر 

ي   خالد النصي 

 عدنان زوبي  

 عبد الرحمان  امالل 

 عبد الحفيظ اربيحو 

 عبد اإلله حدو 

 هللا امقران عبد 

  
 توفيق الحمدوشر

  
 عثمان العمرابى

 

 Groupe 2 - الفقه وأصول الفقه ومقاصد الشريعة 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 عبد الواحد المسقاد 

https://meet.google.com/nrg-srgn-dne 

 الجمعة
2021يناير  15  

 من
10H 
 إىل 

12H30 

 محمد احميان 

 عبد الواحد الخياري 

ى شقرون   عبدالحني 

 عبد الحق لزعر 

  
ى

 سعيد الدغوغ

 الكتام   
 مصطفى

   
 يوسف باقوشر

 الحاج العرب   األنصاري  

 

https://meet.google.com/gee-kaqb-ddv
https://meet.google.com/nrg-srgn-dne
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الحديث النبوي وعلومه والسيرة النبوية 

التوقيت الرابط الخاص بالمقابلة االسم الكامل 
عل  احسينو 

https://meet.google.com/xzr-gahv-tnw 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من
10H 
 إىل 
13H 

عل  زكاغ

عبد الرحيم لقمان 

محمد الخضى 

حسن أفقي  

إسماعيل المقدم 

خديجة  فرج 

حسن  كن

الحسان الجالىل  

عبد هللا مغناوي 

مناهج التدريس 

التوقيت الرابط الخاص بالمقابلة الكامل االسم 

رضوان صفار 

https://meet.google.com/noo-aabg-hhf 

 الجمعة
2021يناير  15  

 من
15H30 
 إىل 

16H30 

حمزة امريقم 

رشيد قايدة 

بلقاسم المهداوي 

 توجد اسماء المقبولین في تحقیق كتب التراث موزعة
 في لوائح التخصص، تحقیق كتب الحدیث في الئحة
 محور الحدیث   وتحقیق الفقھ في محور الفقھ وتحقیق
 كتب التفسیر وعلوم القرآن والقراءات في الئحة ھذ

المحور

https://meet.google.com/xzr-gahv-tnw
https://meet.google.com/noo-aabg-hhf

