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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Démocratique et Populaire République Algérienne 

 

 
 

 للكلية محضر اجتماع المجلس العلميملخص 

 10/6102: رقم
 

م، 1106 مارس 00، الموافق هـ1437جمادى اآلخرة  15 اإلثنينمن يوم  00.11في الساعة 

 .0بجامعة باتنة اإلسالمية انعقد المجلس العلمي لكلية العلوم

 :وقرر ما يلي

 :العلوم دكتوراهرسائل توزيع  :أوال

 :على لجان القراءة، كما يلي أطروحات الدكتوراهوافق المجلس العلمي على توزيع 

 :الشريعةقسم  -أ

تفريد العقوبة  ": ، بعنوانشريعة وقانون: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص -0

عبدالقادر / د.أ: ، إشرافدمحم العايب: الطالب إعداد، "ائية بين الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائريالجز

 .عبدالسالم

دور القضاء في ": ، بعنوانشريعة وقانون: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص -1

، "اإلسالمي والقانون الجزائريدراسة مقارنة بين الفقه  -تكريس دولة القانون وحماية حقوق اإلنسان 

 .عبدالقادر عبدالسالم. د.أ: ، إشرافعبدالحليم بوشكيوة: الطالب إعداد

استعمال حق : "، بعنوانشريعة وقانون: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص – 3

الفقه اإلسالمي والقانون دراسة مقارنة بين  - إسقاط العقوبة وأثره على الدعوى المدنية والدعوى الجزائية

 . عبدالقادر عبدالسالم/ د.أ: ، إشرافيحيى حاجي: إعداد الطالب. "الجزائري

الحياة الفقهية في : "، بعنوانفقه وأصول: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص – 0

: ، إشرافسالم األسمر بلعالمعبد ال: إعداد الطالب. "توات خالل القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين

 .سعيد فكرة/ د.أ

جدلية اللفظ والمعنى : "، بعنوانفقه وأصول: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص -5

نجيب / د.أ: ، إشراففريدة حايد: ةإعداد الطالب. "في الشريعة اإلسالمية ـــــ قواعد اإلعمال وضوابط الترجيح

 .بوحنيك

حماية الحقوق : "، بعنوانشريعة وقانون: وراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصصرسالة دكت -6

، عماد دمان ذبيح: إعداد الطالب. "دراسة مقارنة –السياسية في التشريع الجزائري والفقه اإلسالمي 

 .الطاهر زواقري/ د.أ: إشراف
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الضمانات الشرعية : "، بعنواننشريعة وقانو: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص -7

. "دراسة مقارنة بين التشريع اإلسالمي والقانون الجزائري -والقانونية لحماية حق اإلنسان في الحياة 

 .عبدالحليم بوزيد/ د.أ: ، إشرافناصر بشيري: إعداد الطالب

الشريعة مرونة : "، بعنوانفقه وأصول: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص -8

، سليمة بن عبدالسالم: إعداد الطالب. "اإلسالمية من خالل االجتهاد فيما ال نص فيه وتطبيقاته الفقهية

 .إسماعيل يحيى رضوان/ د.أ: إشراف

 :أصول الدينب ـ قسم 

معاني القرآن : "بعنوان ،كتاب وسنة: العلوم اإلسالمية، تخصصدكتوراه العلوم في أطروحة   -9

، دمحم لقريز :لطالبإعداد ا ،"دراسة وتحقيق - رابه تأليف أبي علي دمحم بن حسين قطربوتفسير مشكل إع

 .منصور كافي /د.أ :إشراف

موقع اإلعالم : "، بعنواندعوة وإعالم: العلوم اإلسالمية، تخصصأطروحة دكتوراه العلوم في   -01

نور الدين  :لطالبإعداد ا ،"6110سبتمبر  00بعد من الحرب الحضارية األمريكية ضد العالم اإلسالمي 

 .أحمد عيساوي/ د.أ: ، إشرافجفافلة

 

 

 :التأهيل الجامعي: ثانيا

 :كما يلي للنظر في ملفات التأهيل المقدمة من قبل المترشحين، لجان المقررين، عين المجلس العلمي 

 :قسم الشريعة –أ 

 .شريعة وقانون: عبدالرحمن رداد، تخصص الدكتور ملف المترشح -0

 .فقه وأصول: ملف المترشحة الدكتورة سميرة خزار، تخصص -1

 :قسم أصول الدين –ب 

 .دعوة وإعالم: ، تخصصنور الدين بولحية المترشح الدكتورملف  - 3 

  .دعوة وإعالم: ، تخصصمصطفى هادف المترشح الدكتورملف  -0

 .كتاب وسنة: ، تخصصنبيل زياني المترشح الدكتور ملف  -5

 

 :الدرجة الثالثةدكتوراه  عناوين مشاريعل تسجي: ثالثا

لطلبة دفعة  (د.م.ل)الدرجة الثالثة  رسائل دكتوراهمشاريع  عناوينوافق المجلس العلمي على تسجيل 

 :، كما يلي1100-1105

 :الشريعةأ ـ قسم 

م ، الموسوالهادي حواس: للطالب في العلوم اإلسالمية( د.م.ل)الدرجة الثالثة ـ مشروع دكتوراه  1

دراسة  - (هـ0011ت ) نوازل ابن األعمش ألبي عبد هللا دمحم بن المختار ابن األعمش العلوي المالكي: "بـ

  .عبدالحفيظ هالل/ د: إشراففقه وأصول، : ، تخصص"وتحقيق

، الموسوم عادل بن دراجي: في العلوم اإلسالمية للطالب( د.م.ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  1

/ د.أ: إشراففقه وأصول، : ، تخصص"لخيار في المعامالت المالية وتطبيقاته المعاصرةمقاصد ا: "بـ

  .صالح بوبشيش

: ، الموسوم بـجالل شايب: في العلوم اإلسالمية للطالب( د.م.ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  3

 .منوبة برهاني/ د :إشراففقه وأصول، : ، تخصص"التغيرات االجتماعية وأثرها في االجتهاد المعاصر"
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، الموسوم حكيمة حمزاوي: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د.م.ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  0

مليكة / د.أ: إشراففقه وأصول، : ، تخصص"االجتهاد باألدلة التبعية وتطبيقاته في فقه األقليات: "بـ

  .مخلوفي

: ، الموسوم بـآمال بوخالفي: ةالعلوم اإلسالمية للطالبفي ( د.م.ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  5

أم / د.أ: إشراففقه وأصول، : ، تخصص"فقه البدائل المعاصرة وعالقته بأصول الشريعة ومقاصدها"

 .نايل بركاني

  :قسم أصول الدين –ب 

الموسوم  ،مريم بوطواطو: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د.م.ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  0

من خالل  (بنت الشاطئ) عبدالرحمن الموازنة بين التفسير البياني لدمحم الطاهر بن عاشور وعائشة: "بـ

 .نورة بن حسن/ د: إشراف، كتاب وسنة: ، تخصص"تفسيريهما

: ، الموسوم بـبالل أودني: في العلوم اإلسالمية للطالب( د.م.ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  1

، كتاب وسنة: ، تخصص"جمع ودراسة - نالثعالبي على ابن عطية من خالل الجواهر الحساتعقبات "

 .حسين شرفة/ د: إشراف

: ، الموسوم بـأمينة قديدح: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د.م.ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  3

/ د: إشراف، كتاب وسنة :، تخصص"دراسة موضوعية - التزكية والتعليم من خالل القرآن والسنة"

 .حسين شرفة

، الموسوم عبدالباسط عطير: في العلوم اإلسالمية للطالب( د.م.ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  0

كتاب : ، تخصص"قسم  العبادات - مختلف الحديث عند اإلمام البيهقي من خالل كتابه السنن الكبرى: "بـ

  .خالد ذويبي/ د: إشراف، وسنة

، الموسوم أمال سيدي علي: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د.م.ل)ع دكتوراه الدرجة الثالثة ـ مشرو 5

، "تخريجا ودراسة - كتاب الصالة، زيادة الثقة في المتون التي أعلها اإلمام أبو داود في سننه: "بـ

 .عائشة غرابلي/ د: إشراف، كتاب وسنة: تخصص

 :تغيير اإلشراف :رابعا

اإلشراف على أطروحته لتغيير  سعيد العابدمن الطالب وافق المجلس العلمي على الطلب المقدم ـ  0

قضية فلسطين بين الفكر : "والمعنونة بـ شريعة وقانون،: العلوم اإلسالمية، تخصص يللدكتوراه ف

 .رضا شعبان /د :إلى ،محمود بوترعة /د.أ :من" دراسة مقارنة –اإلسالمي والقانون الدولي 

لتغيير اإلشراف على  نصيرة ميهوبي ةمن الطالبـ وافق المجلس العلمي على الطلب المقدم  1

شرح الورززاتي على : "والمعنونة بـ ،سياسة شرعية: العلوم اإلسالمية، تخصص يللدكتوراه ف اأطروحته

 .نوارة دري/ د: ، إلىمحمود بوترعة/ د.أ: من" دراسة وتحقيق -المية الزقاق 

لتغيير اإلشراف على  حدة عاشوري ةمن الطالبمجلس العلمي على الطلب المقدم وافق ال -3

مساهمات المرأة العاملة : "والمعنونة بـ كتاب وسنة،: العلوم اإلسالمية، تخصص يللدكتوراه ف اأطروحته

، فى حميداتومصط/ د.أ: من ،"دراسة في الحديث الموضوعي –في ترقية المجتمع على عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 .نورة بن حسن/ د: إلى
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لتغيير اإلشراف على  صورية شرفاوي ةمن الطالبوافق المجلس العلمي على الطلب المقدم  -0

المسؤولية والجزاء في : "والمعنونة بـ كتاب وسنة،: العلوم اإلسالمية، تخصص يللدكتوراه ف اأطروحته

 .حيدوسي عمر/ د: ، إلىأحمد رحماني/ د.أ: من" الكتاب والسنة

 

 :دكتوراهالتعديالت في عناوين بعض الرسائل المسجلة في : خامسا

 :الشريعةقسم  -أ 

اقتصاد : ـ وافق المجلس العلمي على طلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه العلوم، تخصص0

: ، من العنوان األولجمال بن دعاس/ د: ، وبموافقة المشرفمنير معمري: ، المقدم من الطالبإسالمي

ور المراجعة في مواجهة المخاطر المحاسبية والجبائية للبنوك اإلسالمية ـــــ دراسة تطبيقية على بنك د"

دور المراجعة في مواجهة المخاطر للبنوك اإلسالمية ـــــ دراسة : "، إلى العنوان الجديد"البركة الجزائري

 ".تطبيقية على بنك البركة الجزائري

شريعة : ب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه العلوم، تخصصـ وافق المجلس العلمي على طل1

: ، من العنوان األولعبدالمجيد بوكركب/ د.أ: ، وبموافقة المشرفأحمد دليبة: ، المقدم من الطالبوقانون

دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي وقوانين األسرة لدول المغرب  -جريمة خطف األطفال القصر "

دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي  -القصر  جريمة خطف األطفال : "يد، إلى العنوان الجد"العربي

 ".(الجزائر، تونس ، المغرب)والقوانين الجنائية لدول المغرب العربي 

 :قسم أصول الدين -ب

، كتاب وسنة: ـ وافق المجلس العلمي على طلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه العلوم، تخصص3

: ، من العنوان األولعمر حيدوسي/ د: ، وبموافقة المشرفرفاويصورية ش: ةالمقدم من الطالب

المسؤولية وأحكامها من خالل : "، إلى العنوان الجديد"المسؤولية والجزاء من خالل الكتاب والسنة"

 ".الكتاب والسنة

كتاب : ، تخصص(د.م.ل)ـ وافق المجلس العلمي على طلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه 0

: ، من العنوان األولنورة بن حسن/ د: ، وبموافقة المشرفرحيمة أوسيف: ةالطالب ، المقدم منوسنة

قواعد : "، إلى العنوان الجديد"قواعد التفسير عند أبي حيان األندلسي من خالل تفسيره البحر المحيط"

 ".التفسير في السبع الطوال من خالل تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي
كتاب : عنوان أطروحة دكتوراه العلوم، تخصص تصويبلعلمي على طلب ـ وافق المجلس ا5

 ".المنهج التاريخي في دراسة القرآن الكريم: "ليُضبط كاآلتي، جمال حجيرة: ، المقدم من الطالبوسنة
 

 :المصادقة على نتائج مسابقات الدكتوراه: سادسا

، 1106-1105للسنة الجامعية  (د.م.ل) دكتوراه الطور الثالثنتائج مسابقة صادق المجلس على 

اللغة )، (الكتاب والسنة والفكر اإلنساني)، (الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة) :اتفي تخصص

 .(اإلسالمية والحضارة

 

 :التخصصاتالميدان ومسؤولي الشعب و تعيينات مسؤول: سابعا

السيد قسام والمؤكدة من قبل السادة رؤساء األوافق المجلس العلمي على المقترحات المقدمة من قبل 

 ،الميدان ات الجديدة لمسؤولالتعيينبنائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة، فيما يتعلق 

 .في األقسام الثالثة للكلية التخصصاتوي الشعب ومسؤول
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 :التثبيت والترقيات: ثامنا

األستاذ مقدم من طرف ال (ب)اذ مساعدفي منصب أست يتتثبالطلب وافق المجلس العلمي على  -0

 .منير معمري

األستاذ  مقدم من طرفال (أ)إلى منصب أستاذ مساعد ةترقيالطلب وافق المجلس العلمي على  -1

 .حفناوي بوزكري

المقدم من طرف األستاذ ( ا)إلى منصب أستاذ مساعد الترقيةوافق المجلس العلمي على طلب  -3

 .عالوة بوشوشة

 

 :العلميةهرات التظا: تاسعا
 .1106صادق المجلس على رزنامة التظاهرات العلمية لسنة 

 

 :هيل مشاريع دكتوراه الطور الثالثإعادة تأ: عاشرا

: بعنوان (د.م.ل)الطور الثالث  دكتوراهفي تكوين العلى إعادة تأهيل عرض  المجلس العلميوافق  -0

مسعود / د.أ: ، رئيس المشروع(1107-1106)ية للسنة الجامع ،"الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة"

 .فلوسي

بعنوان ( د.م.ل)وافق المجلس العلمي على إعادة تأهيل عرض التكوين في دكتوراه الطور الثالث  -1

 .نورة بن حسن/ د: ، رئيس المشروع(1107-1106)، للسنة الجامعية "القرآن والسنة والفكر اإلنساني"

بعنوان ( د.م.ل)ادة تأهيل عرض التكوين في دكتوراه الطور الثالث وافق المجلس العلمي على إع -3

 .رضا شعبان/ د: ، رئيس المشروع(1107-1106)، للسنة الجامعية "اإلسالمية اللغة والحضارة"

 

 :متفرقات: حادي عشر

، من جنسية فلسطينية، ورأى أنه أسماء جهاد عياد مقدم من الطالبةالدما  اإلطلب  المجلسدرس  -0

، 1106/1107السنة الجامعية في بداية  ،الفقه واألصول: ، تخصصمن إدماجها في السنة الثالثةمانع  ال

 .الوصية ، ومنها الحصول على موافقة الوزارةالشروط القانونية إذا استوفت

 عبد الحليم بوزيد لحضور ملتقى /د.مقدم من أالعلى طلب عطلة علمية  المجلس العلمي وافق -1

 .المتحدة اإلمارات العربية - بدبي دولي

 

 .08.11أغلق المحضر ورفعت الجلسة في الساعة 

 

 رئيس المجلس العلمي       


