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Liste des candiadats convoqués à passer l'entretien oral

Structure : االجتهاد وعلوم اإلسالمية الدراسات مناهج مختبر

Directeur de thèse Sujet Candidats Date Lieu
رواية كتب الحديث وضبط نصوصها عبد الكريم عكوي 16/11/2018 * خديجة بوشيت

à 09:00
Salle 50

ضبط النصوص الحديثية وفوائده العلمية عبد الكريم عكوي  * Yassine EL KOUZINI 16/11/2018
à 09:00

Salle 50

تاريخ االديان والعقائد علي بن بريك  * AISSA BEN BAHA
 * خالد سيسي
 * Mohamed EL HILALI

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

المعامالت المالية المعاصرة علي بن بريك  * Hamid KHALID
 * Samira SEMLAL

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

قضايا القكر االسالمي المعاصر علي بن بريك  * Youssef ELMALKI
 * Hassan KRIAT
 * LAILA GANMATI

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

الهدايات القرآنية سورة الفرقان من عبد اهللا البخاري
اآلية 21 الى آخر السورة و في سورة
الشعراء من اآلية 1- 104

 * ABDELILAH AIT LAHNA 16/11/2018
à 09:00

Salle 50

الهدايات القرآنية في سورتي السجدة عبد اهللا البخاري
واألحزاب من أول السورة إلى اآلية 34
دراسة نظرية تطبيقية

16/11/2018 * الجياللي بوزيري
à 09:00

Salle 50

مناهج البحث عند المفكرين المسلمين محمد بنتهيلة  * AHMED ADDAN 16/11/2018
à 09:00

Salle 50

الفلسفة اإلسالمية ونظريات العلم عزيز البطيوي
المعاصر

 * Youssef ELMALKI
 * Zohra EL AHRACHE

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

الفقه اإلسالمي وعلم األخالق عزيز البطيوي  * BRAHIM AZMERKOU 16/11/2018
à 09:00

Salle 50

الخالف في فقه المعامالت إبراهيم الوافي  * HAMID EL AYADI 16/11/2018
à 09:00

Salle 50

المالية اإلسالمية إبراهيم الوافي  * MOUTIA HASSAN 16/11/2018
à 09:00

Salle 50

الرسم القرءاني  حسن حميتو 16/11/2018 * أنس سليماني
à 09:00

Salle 50

الرسم والقراءات  حسن حميتو  * Iraoui MOHAMMED 16/11/2018
à 09:00

Salle 50

التفسير  حسن حميتو 16/11/2018 * محمد العمراني
à 09:00

Salle 50

المصطلح الفقهي واألصولي-التراث إحيا الطالبي
الفقهي والنوازلي بالغرب االسالمي-
االختيار والترجيح في الفقه االسالمي
بين المتقدمين والمعاصرين-االجتهاد
الفقهي وافاق التقنين-فقه التعامل مع
المخالف أصوله وقواعده ومقاصده-
المنهجية الصولية والمقاصدية واثرها في

 * MOHAMED CHAKROUN 16/11/2018
à 09:00

Salle 50
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اختالف الفقهاء-تدبير االختالف والحجة
اليه في حل مشكالت العصر

المصطلح الفقهي واألصولي-التراث إحيا الطالبي
الفقهي والنوازلي بالغرب االسالمي-
االختيار والترجيح في الفقه االسالمي
بين المتقدمين والمعاصرين-االجتهاد
الفقهي وافاق التقنين-فقه التعامل مع
المخالف أصوله وقواعده ومقاصده-
المنهجية الصولية والمقاصدية واثرها في
اختالف الفقهاء-تدبير االختالف والحجة
اليه في حل مشكالت العصر

 * Achraf BENCHEIKH
 * MOAD EL MOUSSAOUI
 * SOUKAINA SOUIBA
 * عبد الصمد الرضوع
 * LARBI AMGHAR

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

المصطلح الفقهي واألصولي-التراث إحيا الطالبي
الفقهي والنوازلي بالغرب االسالمي-
االختيار والترجيح في الفقه االسالمي
بين المتقدمين والمعاصرين-االجتهاد
الفقهي وافاق التقنين-فقه التعامل مع
المخالف أصوله وقواعده ومقاصده-
المنهجية الصولية والمقاصدية واثرها في
اختالف الفقهاء-تدبير االختالف والحجة
اليه في حل مشكالت العصر

 * Abdelaziz MOUSSADAK
 * محمد هندير

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

المصطلح الفقهي واألصولي-التراث إحيا الطالبي
الفقهي والنوازلي بالغرب االسالمي-
االختيار والترجيح في الفقه االسالمي
بين المتقدمين والمعاصرين-االجتهاد
الفقهي وافاق التقنين-فقه التعامل مع
المخالف أصوله وقواعده ومقاصده-
المنهجية الصولية والمقاصدية واثرها في
اختالف الفقهاء-تدبير االختالف والحجة
اليه في حل مشكالت العصر

 * HAMMOU MOHAMED
 * Mostafa NAJI
 * KHADIJA ECHCHAKER
 * MAZYANE MOHAMED
 * ABDELGHANI EL
MOUJTAHID
 * YOUSSEF EL BOUCH

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

المصطلح الفقهي واألصولي-التراث إحيا الطالبي
الفقهي والنوازلي بالغرب االسالمي-
االختيار والترجيح في الفقه االسالمي
بين المتقدمين والمعاصرين-االجتهاد
الفقهي وافاق التقنين-فقه التعامل مع
المخالف أصوله وقواعده ومقاصده-
المنهجية الصولية والمقاصدية واثرها في
اختالف الفقهاء-تدبير االختالف والحجة
اليه في حل مشكالت العصر

 * Mohammed malainine
EL KHAL
 * YOUSSEF ERRAHMANI
 * عبد اهللا أيت القاضي
 * JAOUHAR BENA ISSA
 * MOHAMED EL
KANOUNIY
 * ABDERRAHMAN EL
OUAFY
 * EL MADANI EL
MOUDEN
 * Abderrahim LOSSIF
 * أحمد وكوني
 * Marieme KAMAL
 * Mohamed AIT-BOUDIR
 * ETOUIL RADOUAN
 * BRAHIM BENQADDOUR
 * MOULAY ABDELKRIM
EL IDRISSI
 * KHADIJA ECHCHAKER
 * Saadia DAOUDI
 * MOHAMED MGHABAR
 * RACHID BIDDICH
 * عبد الرحمان التنوري
 * Kaltouma RGUIG

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

السيرة النبوية  محمد باقشيش 16/11/2018 * ياسين ناصرالدين
à 09:00

Salle 50

الحديث وعلومه  محمد باقشيش  * Mohamed IBNELIMAM 16/11/2018
à 09:00

Salle 50
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السيرة النبوية  محمد باقشيش  * أعراب عبد اهللا
 * AMINE N\'KIRA

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

فقه الحديث  محمد باقشيش  * HAMMOU AIT CHAOU
 * IMAD FAWZI
 * Abdellatif LAGHRISSI

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

الحديث وعلومه  محمد باقشيش  * عبدالرزاق لهاللي
 * HAMMOU MOHAMED
 * ياسين ناصرالدين

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

الدراسات الفقهية في الجنوب المغربي مصطفى مسلوتي  * YOUSSEF ERRAHMANI
 * Soumaya SALMI
 * جمال أضرضر
 * Mustafa HAGGAN
 * Hafida OUSSOUR

16/11/2018
à 09:00

Salle 50

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

