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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Démocratique et Populaire République Algérienne 

 

 
 

 للكلية محضر اجتماع المجلس العلميملخص 

 20/0202: رقم
 

م، 2976 جوان 22، الموافق هـ1437 رمضان 71 األربعاءمن يوم  90099في الساعة 
 70بجامعة باتنة ميةاإلسالانعقد المجلس العلمي لكلية العلوم 

 :يلي وقرر ما
 

 :قصيرة المدى التربصات: أوال
تمت فيه دراسة ، 2976ماي  09يوم اإلثنين سبق للمجلس العلمي أن عقد اجتماعا استثنائيا 

أساتذة الكلية من اإلقامة العلمية في الخارج أو ما يعرف  يستفيدوضبط المعايير التي على أساسها 
 0بالتربصات قصيرة المدى

هو وقد أفضت عملية القرعة إلى ترتيب األساتذة كما وفي هذا االجتماع تم تطبيق هذه العناصر، 
 0مثبت في المستخرج المنشور على الموقع

 
 :العلوم دكتوراهرسائل توزيع  :ثانيا

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

أسس : ، بعنوانشريعة وقانون: سالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصصر -7
 إعداد، "دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي –وضوابط الحريات العامة 

 0سعيد فكرة/ د.أ: ، إشرافمويحالمهدي بن السدمحم : الطالب
الموارد ": ، بعنواناقتصاد إسالمي: تخصصرسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية،  -2

، نجاح ميدني: ةالطالب ، إعداد"االقتصادية المتجددة ودورها في إحياء اقتصاديات الدول اإلسالمية
 0سعيد فكرة. د.أ: إشراف

الستدراك ا: "، بعنوانفقه وأصول: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص – 0
إسماعيل يحيى / د.أ: ، إشرافجمعي بوقفة: إعداد الطالب0 "لفقه اإلسالميفي ا ماوسائله وأحكامهو

 0رضوان
رعاية : "، بعنوانشريعة وقانون: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص – 4

المسنون  –دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية : ذوي االحتياجات الخاصة
 0م نايل بركانيأ/ د.أ: ، إشرافمريم بن نوح: ةالطالب إعداد0 "أنموذجا
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الحماية : "، بعنوانشريعة وقانون: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص -5
 0"الجنائية للشرف واالعتبار ـ دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجنائي الجزائري

أحكام االلتزام : "، بعنوانشريعة وقانون: سالمية، تخصصرسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإل -6
إعداد 0 "المالي في األحوال الشخصية ـ دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري

 0محمود بوترعة/ د.أ: ، إشراففاطمة الزهراء لقشيري: ةالطالب
المسؤولية : "، بعنوانة وقانونشريع: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص -1

: إعداد الطالب0 "الجنائية لألفراد عن جرائم الحرب في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي الجنائي
 0عبد المجيد بوكركب/ د.أ: ، إشرافميلود بن عبد العزيز

االنتهاكات : "، بعنوانشريعة وقانون: رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص -8
لعلى : إعداد الطالب0 "في فلسطين ـ دراسة في ضوء القانون الدولي المقدسةاإلسرائيلية لألماكن 

 0سعيد فكرة/ د.أ: ، إشرافيحياوي
 :أصول الدينب ـ قسم 
اآلداب : "بعنوان ،كتاب وسنة: العلوم اإلسالمية، تخصصدكتوراه العلوم في أطروحة   -0

إعداد  ،"لمجتمع ـ دراسة موضوعية في الحديث النبوي الشريفنواعها وأثرها على الفرد واأ: النبوية
 0أحمد رحماني /د.أ :إشراف، عتيقة عايسي :ةلطالبا

عقيدة : "، بعنوانمقارنة األديان: العلوم اإلسالمية، تخصصأطروحة دكتوراه العلوم في   -79
إعداد  ،"ياسي المعاصرمسيح آخر الزمان بين اليهودية والمسيحية واإلسالم وأثرها على الواقع الس

 0العربي بن الشيخ/ د.أ: ، إشرافبلخير عمراني :لطالبا
جهود : "، بعنوانكتاب وسنة: العلوم اإلسالمية، تخصصأطروحة دكتوراه العلوم في   -77

إعداد  ،"علماء الجزائر في علم التفسير ـ دراسة في التراث التفسيري الجزائري زمن الحكم العثماني
 0منصور كافي/ د.أ: ، إشرافلغني عيساويعبد ا :لطالبا

الدين من : "، بعنوانكتاب وسنة: العلوم اإلسالمية، تخصصأطروحة دكتوراه العلوم في   -72
عبد الحميد / د.أ: ، إشرافبشير عثمان :لطالبإعداد ا ،"خالل القرآن الكريم وتطبيقاته االجتماعية

 0بوكعباش
األحاديث : "، بعنوانكتاب وسنة: اإلسالمية، تخصص العلومأطروحة دكتوراه العلوم في   -70

مصطفى / د.أ: ، إشرافخدومة العيادي :ةلطالبإعداد ا ،"التي أعلها الترمذي باالنقطاع ـ جمع ودراسة
 0حميداتو

نقد المنهج : "، بعنوانعقيدة: العلوم اإلسالمية، تخصصأطروحة دكتوراه العلوم في   -74
 0العمري مرزوق/ د.أ: ، إشرافجمال حجيرة :لطالبإعداد ا ،"كريمالتاريخي في دراسة القرآن ال

 
 :د.م.لدكتوراه  رسالةتوزيع  :ثالثا

دعوة : العلوم اإلسالمية، تخصصفي  د0م0لأطروحة دكتوراه وافق المجلس العلمي على توزيع 
دمحم  :لبلطاإعداد ا ،"عبد الرحمن شيبان وجهوده في الدعوة واإلصالح: "، بعنوانوثقافة إسالمية
 0الحليم بوزيدعبد / د.أ: ، إشرافالصديق قادري

 
 :توزيع مذكرات الماجستير: رابعا

 :وافق المجلس العلمي على توزيع مذكرات الماجستير على لجان المناقشة، كما يلي 
 :أ ـ قسم الشريعة

د ظاهر القرآن عن: "، بعنوانفقه وأصول: العلوم اإلسالمية، تخصصفي  مذكرة ماجستير  -7
 0نجيب بوحنيك/ د.أ: ، إشرافالطاهر تامة :لطالبإعداد ا ،"اإلمام مالك ـ دراسة أصولية
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بناء الفروع على : "، بعنوانفقه وأصول: العلوم اإلسالمية، تخصصفي  مذكرة ماجستير  -2
عبد الكريم / د.أ: ، إشرافجابر عطية :لطالبإعداد ا ،"(هـ632ت )األصول عند اإلمام المازري 

 0حامدي
القواعد المقاصدية : "، بعنوانفقه وأصول: العلوم اإلسالمية، تخصصفي  مذكرة ماجستير  -0

، أسامة شادة :لطالبإعداد ا ،"ن الكريم نموذجالفضائية ـ اإلفتاء عبر قناة القرآالضابطة للفتوى ا
 0م نايل بركانيأ/ د.أ: إشراف

األحكام المختصة : "، بعنوانولفقه وأص: العلوم اإلسالمية، تخصصفي  مذكرة ماجستير  -4
حسن رمضان / د.أ: ، إشرافآمال لوشن :ةلطالبإعداد ا ،"بالمرأة دون الرجل في الشريعة اإلسالمية

 0فحلة
جريمة خطف : "، بعنوانشريعة وقانون: العلوم اإلسالمية، تخصصفي  مذكرة ماجستير  -5

الجزائر، : نين الجنائية لدول المغرب العربياألطفال القصر ـ دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقوا
 0عبد المجيد بوكركب/ د.أ: ، إشرافأحمد دليبة :لطالبإعداد ا ،"تونس، المغرب

استخدام القوة : "، بعنوانشريعة وقانون: العلوم اإلسالمية، تخصصفي  مذكرة ماجستير  -6
 ،"المي والقانون الدولي العاموضوابطه في فض النزاعات الدولية ـ دراسة مقارنة بين الفقه اإلس

 0عبد المجيد بوكركب/ د.أ: ، إشرافأحمد مسوس :لطالبإعداد ا
تصنيف مقاصد : "، بعنوانفقه وأصول: العلوم اإلسالمية، تخصصفي  مذكرة ماجستير  -1

عبد / د.أ: ، إشرافعيسى شاغي :لطالبإعداد ا ،"التشريع اإلسالمي عند األصوليين وأثره الفقهي
 0بن حرزهللاالقادر 

: القاعدة األصولية: "، بعنوانفقه وأصول: العلوم اإلسالمية، تخصصفي  مذكرة ماجستير  -8
صليحة بن / د.أ: ، إشرافعبد الكريم غضبان :لطالبإعداد ا ،"إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟

 0عاشور
 :ب ـ قسم أصول الدين

منهج الطبري في : "، بعنوانب وسنةكتا: العلوم اإلسالمية، تخصصفي  مذكرة ماجستير  -0
حمزة  :لطالبإعداد ا ،"اختياراته الفقهية المستمدة من التفسير وتطبيقاته على مسائل الزواج والطالق

 0صالح عسكر/ د.أ: ، إشرافكريميل
 

 :التأهيل الجامعي: خامسا
بعد  لمترشحين،ا الدكاترة طرفملفات التأهيل المقدمة من المناقشين للجان  عين المجلس العلمي 

 :كما يليورود التقارير اإليجابية لألساتذة المقررين، 
 :قسم الشريعة –أ 

 0شريعة وقانون: عبدالرحمن رداد، تخصص الدكتور ملف المترشح -7

 0فقه وأصول: ملف المترشحة الدكتورة سميرة خزار، تخصص -2
 :قسم أصول الدين –ب 

 0دعوة وإعالم: ، تخصصةنور الدين بولحي المترشح الدكتورملف  - 0 
 0دعوة وإعالم: ، تخصصمصطفى هادف المترشح الدكتورملف  -4
 0كتاب وسنة: ، تخصصنبيل زياني المترشح الدكتور ملف  -5

 
 :العلومدكتوراه  عناوين مشاريعتسجيل : اسادس

، العلوم في العلوم اإلسالميةرسائل دكتوراه مشاريع وافق المجلس العلمي على تسجيل عناوين 
 :كما يلي
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 :الشريعةأ ـ قسم 
االستدالل بالقواعد والضوابط  :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -7

 الفقهية في الحكم على نوازل المعامالت المالية المعاصرة
 مسعود فلوسي/ د0أ :المشرف   سناء رحماني :الطالبة

 فقه وأصول: التخصص
أسباب النزول والورود وأثرها في  :توراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـمشروع رسالة دك -2

 دفع التعارض بين النصوص الشرعية
 عبد القادر بن حرز هللا/ د0أ :المشرف   غالية مخناش :الطالبة

 فقه وأصول: التخصص
مقاصد المكلف في الحكم  أثر اعتبار :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -0

 على األلفاظ المكفرة
 مليكة مخلوفي/ د0أ :المشرف   عبد القادر عمامرة :الطالب

 فقه وأصول: التخصص
مقاصد الشريعة عند اإلمام  :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -4

مع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية المعيار المعرب والجا) من خالل كتابه( ـه409ت) الونشريسي
 (واألندلس والمغرب

 عبد الحفيظ هالل/ د :المشرف  فؤاد العيساوي :الطالب
 فقه وأصول: التخصص

المسلك المقاصدي في فقه اإلمام  :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -5
 (ـه632ت)المازري 

 عبد القادر بن حرز هللا/ د0أ :مشرفال   الوالي عبد الرزاق :الطالب
 فقه وأصول: التخصص

أثر المقاصد في التمييز بين الثوابت  :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -6
 والمتغيرات في الشريعة اإلسالمية

 فقه وأصول: التخصص  صحراوي مقالتي/ د0أ :المشرف  يشحنمحفوظ بل :الطالب
نظم الدرر في شرح المختصر لشيخ  :ع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـمشرو -1

 دراسة وتحقيق - (ـه 0202ت)الفكون القسنطيني  ىاإلسالم عبد الكريم بن يحي
 هالل عبد الحفيظ/ د :المشرف   ةرفيق حميد :الطالب

 فقه وأصول: التخصص
ت )قواعد المقاصد عند القرافي: علوم اإلسالمية الموسوم بـمشروع رسالة دكتوراه العلوم في ال -8

 من خالل كتابه نفائس األصول في شرح المحصول( ه 289
 عبد القادر بن حرز هللا/ د0أ :المشرف    شادةليلى  :الطالبة

 فقه وأصول: التخصص
على قوانين ابن  الحواشي السنية: مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -0

من أول الكتاب إلى آخر الباب ( ـه0320ت)المالكي  المكي جزي الوفية للشيخ دمحم علي بن حسين
 دراسة وتحقيق - الرابع في المساجد ومواضع الصالة

 بركاني أم نائل/ د0أ :المشرف   فريدة فرطاس :ةالطالب
 فقه وأصول: التخصص

الحواشي السنية على قوانين ابن : وم اإلسالمية الموسوم بـمشروع رسالة دكتوراه العلوم في العل -79
من الباب الخامس في خصال ( ـه0320ت)المالكي  المكي جزي الوفية للشيخ دمحم علي بن حسين

 دراسة وتحقيق - الصالة إلى آخر الباب العاشر في زكاة الفطر
 فقه وأصول: صصالتخ        بركاني أم نائل/ د0أ :المشرف   انيفاطمة حن :ةالطالب
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الفروق األصولية وتطبيقاتها : مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -77
 التعارض والترجيح أنموذجا - الفقهية

 مسعود فلوسي/ د0أ: المشرف  مبروك بن عيسى :الطالب
 فقه وأصول: التخصص

القواعد المقاصدية وتطبيقاتها : الموسوم بـمشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية  -72
 من خالل كتابه النوازل( ه899ت ) عند البرزلي

 بركاني أم نائل/ د0أ :المشرف   فيصل بعداش :الطالب
 فقه وأصول: التخصص

فتح القريب المجيب بشرح كتاب : مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -70
 دراسة وتحقيق - لى نهاية خاتمة الكتابإمن باب تصحيح المسائل ( ـه444ت)ري الترتيب للشنشو
 عبد الكريم حامدي/ د0أ :المشرف   حمزة فرطاس :الطالب

 فقه وأصول: التخصص
ت )الفروق عند ابن يونس : مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -74

 جمعا ودراسة - ائل المدونة والمختلطةمن خالل كتابه الجامع لمس( ه960
 شهرالدين قالة/ د :المشرف   حسين عكسة :الطالب

 فقه وأصول: التخصص
المسائل األصولية المستجدة : مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -75

 وتطبيقاتها المعاصرة
 صحراوي مقالتي/ د0أ :المشرف  زيان سعيدي :الطالب

 فقه وأصول: لتخصصا
تخريج الفروع على األصول من : مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -76

 –( ـه220ت )لإلمام ابن بزيزة المالكي  "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين"خالل كتاب 
 دراسة نظرية تطبيقية

 فقه وأصول: التخصص      نرضا شعبا/ د :المشرف  زيادنة صالح الدين :الطالب
منهج الفتوى عند أبي سعيد فرج : مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -71

 من خالل نوازله وفتاويه( ه080ت)بن قاسم بن لب الغرناطي 
 عمر حيدوسي/ د :المشرف   اج أحمد حسانح: الطالب

 فقه وأصول: التخصص
الفروق الفقهية عند اإلمام : اه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـمشروع رسالة دكتور -78

 جمعا ودراسة - قسم العبادات: السرخسي في كتابه المبسوط
 أحمد بروال/ د :المشرف   دايمي خالد :الطالب

 فقه وأصول: التخصص
عرفة األحكام الفائق في م: مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -70

من بداية كتاب الشفعة إلى نهاية كتاب  :(ـه032ت ) التونسي المالكي شد القفصياوالوثائق البن ر
 دراسة وتحقيق –القسمة 

 عبد الحفيظ هالل / د :المشرف   رحيم مصطفى :الطالب
 فقه وأصول: التخصص

م الحاكم في النوازل المعاصرة حك: مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -29
 وأثره في الفقه اإلسالمي

 رضا شعبان/ د :المشرف  عبد الحفيظ بوبيدي :الطالب
 فقه وأصول: التخصص
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 - ضمانات تطبيق النظام السياسي: مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -27
 يلقانون الجزائردراسة في ضوء أحكام الفقه السياسي اإلسالمي وا

 محمود بوترعة/ د0أ :المشرف  دمحم أكلي يوسفي : الطالب
 شريعة وقانون: التخصص

حماية التراث غير الديني في : مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -22
 الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

 عبد السالم عبد القادر / د0أ :المشرف   صولة ناصر :الطالب
 شريعة وقانون: التخصص

دراسة مقارنة  - الجريمة السلبية: مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -20
 بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

 عبد المجيد بوكركب/ د0أ :المشرف   جمال بعلي :الطالب
 شريعة وقانون: التخصص

أثر االتفاقيات الدولية على مركز : راه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـمشروع رسالة دكتو -24
 (0226) دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري المعدل - الزوجين

 دمحم بوكماش/ د :المشرف   بوعالم بحيدة :الطالب
 شريعة وقانون: التخصص

 عند األصوليين المعنىمراتب : لعلوم اإلسالمية الموسوم بـمشروع رسالة دكتوراه العلوم في ا -25
 وأثرها الفقهي
  صالح عسكر/ د0أ :المشرف   جمال قديري :الطالب

 فقه وأصول: التخصص
العمل الخيري وإسهاماته في : مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -26

 ع الميزابي نموذجاالمؤسسة الخيرية في المجتم - التنمية
 حمدي دمحم الصالح/ د :المشرف  دمحم بن باأحمد بابا وموسى :الطالب

 اقتصاد إسالمي: التخصص
األمن الغذائي من منظور االقتصاد : مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -21

 دراسة نظرية تطبيقية - اإلسالمي
 حمدي دمحم الصالح/ د :لمشرفا   عبد الرحمن نجار :الطالب

 اقتصاد إسالمي: التخصص
 :أصول الدين: ب ـ قسم
 أسبابه: انحراف التدين": مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -7

 0هدى بونوارة: مقدم من طرف الطالبة "0القرآن الكريم دراسة موضوعية في –آثاره ومظاهره و
 0كتاب وسنة: تخصص 0عبيد فؤاد بن /د :إشراف

تكوين األم في ضوء " :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -2
 /د :إشراف 0نبيلة خميس: مقدم من طرف الطالبة "0ن والسنة وأثره في بناء الشخصية األسريةآالقر

 0كتاب وسنة: تخصص 0عمر حيدوسي
تعدد روايات الحديث " :العلوم اإلسالمية الموسوم بـمشروع رسالة دكتوراه العلوم في  -0
 :إشراف 0عزيز حميدة :مقدم من طرف الطالب "0الشبهات المثارة حوله ونقدأسبابه وآثاره  -النبوي 

 0كتاب وسنة: تخصص 0خالد ذويبي /د
تعقبات الحافظ ابن رجب " :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -4

: تخصص 0خالد ذويبي /د :إشراف 0براهيم عياشيإ :الطالبمقدم من طرف  "0الحديثية على العلماء
 0كتاب وسنة
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الحرية في ضوء السنة " :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -5
كتاب : تخصص  0نورة بن حسن /د: إشراف 0عبد الوهاب بوعشة :مقدم من طرف الطالب "0النبوية
 0وسنة

التصوف عند األمير عبد " :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -6
عبد الحكيم / د0أ:إشراف 0رشا روابح: مقدم من طرف الطالبة "0القادر الجزائري وأبعاده اإلنسانية

 0عقيدة: تخصص 0فرحات
اإلسالم والعرب والشرق " :ة الموسوم بـمشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمي -1

عبد  :لطالبمقدم من طرف ا 0"دراسة تحليلية ونقدية في فكر إدوارد سعيد -في االستشراق المعاصر
 0عقيدة: تخصص 0مرزوق العمري /د0أ :إشراف 0النور بلهوشات

المغرب إسهامات علماء " :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -8
مقدم  0"للميالد نالتاسع عشر والعشري /الثالث عشر والرابع عشر للهجرة في علم الكالم في القرنين

 0عقيدة: تخصص 0حجيبة شيدخ /د :إشراف  0الهادي الورعادي :من طرف الطالب
االستدالل العقلي على " :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -0

 0العربي بن الشيخ 0د0أ :إشراف 0دمحم كربوز :مقدم من طرف الطالب "0ات عند اإلمام ابن القيماإللهي
 0عقيدة: تخصص

الشيخ دمحم باي بلعالم " :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -79
مرزوق  0د0أ :إشراف 0عمر شيباني :مقدم من طرف الطالب0 "مسائل العقيدة تناولومنهجه في 

 0عقيدة: تخصص  0العمري
األقوال المنسوبة خطأ " :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -77

مقدم من  "0اإللهيات نموذجا -دراسة تأصيلية  -إلى األفراد والطوائف في كتب المقاالت والعقائد 
 0عقيدة: تخصص  0لشيخالعربي بن ا 0د0أ :إشراف  0خالد فضيل :طرف الطالب

قواعد وضوابط أسماء " :مشروع رسالة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية الموسوم بـ -72
 0د0أ :إشراف 0يسعد حسين :مقدم من طرف الطالب0 "جمعا ودراسة -هللا الحسنى وصفاته العليا 

 0عقيدة: تخصص 0العربي بن الشيخ
البرامج الحوارية ": وم اإلسالمية الموسوم بـمشروع رسالة دكتوراه العلوم في العل -70

السياسية في قناة الجزيرة ودورها في تغيير الرأي العام العربي ـ الثورة المصرية أنموذجا ـ دراسة 
  0حمد عيساويأ/ د0أ :إشراف 0فتيحة رحموني: مقدم من طرف الطالبة "0تخدامات واإلشباعاتسفي اال

 0دعوة وإعالم: تخصص
 

 :(د.م.ل) الدرجة الثالثةدكتوراه  عناوين مشاريعل تسجي: سابعا
لطلبة  (د0م0ل)الدرجة الثالثة  رسائل دكتوراهمشاريع  عناوينوافق المجلس العلمي على تسجيل 

 :، كما يلي2976-2975دفعة 
 :الشريعةأ ـ قسم 
الموسوم  ،عدالن رزقي: للطالب في العلوم اإلسالمية( د0م0ل)الدرجة الثالثة ـ مشروع دكتوراه  1

/ د0أ: إشراف، الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة: ، تخصص"المقاصد في االجتهاد المعاصر: "بـ
  .صالح بوبشيش

، عمر محمودي: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة ـ  2
: ، تخصص"ر األصلية نموذجاالمصاد - منهج التفكير عند علماء األصول والحداثيين: "الموسوم بـ

 .عبد القادر بن حرز هللا/ د0أ: إشراف، الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة



  

 

8 

، الموسوم عنتر ساسي: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة ـ  0
سالمية والقضايا الشريعة اإل: ، تخصص"دور فقه الموازنات في القضايا المالية المعاصرة: "بـ

 .منوبة برهاني/ د: إشراف، المعاصرة

، الطاهر براخلية: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  4
 - م0893/ـه0064)الوالتي  ىدمحم يحي المنهج األصولي عند الفقيه: "الموسوم بـ

مسعود / د0أ: إشراف، المعاصرة الشريعة اإلسالمية والقضايا: ، تخصص"(م0400/ـه0332
 .فلوسي

، الموسوم رشيدة بركات: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة ـ  5
الشريعة اإلسالمية : ، تخصص"دراسة تحليلية - الصيغ االقتصادية المعاصرة لتطوير الوقف: "بـ

  .رشيد درغال/ د: إشراف، والقضايا المعاصرة

، الموسوم نجود قيدوم: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  6
الشريعة : ، تخصص"الجزائر نموذجا - اآلليات المعاصرة لتنمية موارد األوقاف اإلسالمية: "بـ

  .صالح بوبشيش/ د0أ: إشراف، اإلسالمية والقضايا المعاصرة

: ، الموسوم بـليلى قالة: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)لثالثة ـ مشروع دكتوراه الدرجة ا 1
الشريعة اإلسالمية : ، تخصص"دور المعرفة والخبرة في تحقيق المناط ـ القضايا االجتماعية نموذجا"

 .مسعود فلوسي/ د0أ: إشراف، والقضايا المعاصرة

، سهام بن ناصر: ةسالمية للطالبفي العلوم اإل( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  8
الشريعة : ، تخصص"في القضايا الطبية المعاصرةوتطبيقاتها الموازنة بين المصالح : "الموسوم بـ

 .أم نايل بركاني/ د0أ: إشراف، اإلسالمية والقضايا المعاصرة

 ،محمود شافعي: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  0
: ، تخصص"دراسة نظرية تطبيقية - ضوابط اعتبار المقاصد في استثمار أموال الزكاة: "الموسوم بـ

  .عبد الكريم حامدي/ د0أ: إشراف، الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة

، راضية قصباية: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  79
: ، تخصص"نوازل فقه األسرة نموذجا - عتبار المقاصد في االجتهاد الفقهي المعاصرا: "الموسوم بـ

 .مليكة مخلوفي/ د0أ: إشراف، الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة

، إسالم أم الخيوط: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  77
الشريعة اإلسالمية والقضايا : ، تخصص"فتاوى الشيخ أحمد حمانيالبعد المقاصدي في : "الموسوم بـ
 .عبد المجيد بوكركب/ د0أ: إشراف، المعاصرة

، سارة رمضاني: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  72
الشريعة  :، تخصص"قاعدة عموم البلوى وأثرها في القضايا الفقهية المعاصرة: "الموسوم بـ

 .صليحة بن عاشور/ د0أ: إشراف، اإلسالمية والقضايا المعاصرة

، سليمة عطاش: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  70
الشريعة : ، تخصص"مسائل المعامالت المالية المبنية على مراعاة الخالف عند المالكية: "الموسوم بـ

 .مليكة مخلوفي/ د0أ: إشراف، ايا المعاصرةاإلسالمية والقض
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، الموسوم ليلى سية: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  74
الشريعة : ، تخصص"العمل بالمرجوح في القضايا الفقهية المعاصرة ضوابطه وتطبيقاته: "بـ

  .لقادر بن حرزهللاعبد ا/ د0أ: إشراف، اإلسالمية والقضايا المعاصرة

، عبد الحليم شيحة: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  75
: ، تخصص"االستدالل بالكلية والجزئية في األحكام وأثره في االجتهاد الفقهي المعاصر: "الموسوم بـ

 .سيمسعود فلو/ د0أ: إشراف، الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة

 :قسم أصول الدين –ب 
، فتحي بوعافية: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  7

منهج اإلمام دمحم بن نور الدين الَمْوِزعي في ترجيحاته في التفسير من خالل كتابه : "الموسوم بـ
عيسى / د: إشراف، اإلنسانيالقرآن والسنة والفكر : ، تخصص"(تيسير البيان ألحكام القرآن)

  .بوعكاز
، الموسوم الطيب صفية: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  2

دراسة مقارنة  - للبقاعي والتحرير والتنوير البن عاشور اسب اآليات والسور بين نظم الدررتن: "بـ
نورة بن / د: إشراف، آن والسنة والفكر اإلنسانيالقر: ، تخصص"من سورة النبأ إلى سورة الطارق

 .حسن

، الموسوم سهام حرزهللا: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  0
دراسة : مخالفات الشيخ أحمد شاكر لإلمام الترمذي في الحكم على الحديث من خالل الجامع: "بـ

 .عائشة غرابلي/ د: إشراف، والفكر اإلنسانيالقرآن والسنة : ، تخصص"نقدية

، سميرة بن حمودة: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  4
من خالل كتابه الَسنَُن المبين في شرح  يث عند الشيخ باي بن عمر الُكنتيمختلف الحد: "الموسوم بـ

خالد / د: إشراف، القرآن والسنة والفكر اإلنساني :، تخصص"جمع ودراسة: أحاديث أصول الدين
 .ذويبي

، عفراء اسطنبولي: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  5
القرآن : ، تخصص"جمع وتخريج ودراسة: زوائد اإلمام ابن خزيمة على الصحيحين: "الموسوم بـ

 .سامية دردوري /د: إشراف، والسنة والفكر اإلنساني

، نزيهة مختاري: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  6
، "الصحوة اإلسالمية أنموذجا: ملتقى الفكر اإلسالمي ومعالجة قضايا األمة اإلسالمية: "الموسوم بـ

 .أحمد بروال/ د: إشراف، القرآن والسنة والفكر اإلنساني: تخصص

، عبير بلقاسم بوزيدة: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)روع دكتوراه الدرجة الثالثة ـ مش 1
: ، تخصص"دراسة في ضوء القرآن الكريم: العمل الدعوي ومتطلبات الخالفة اإلنسانية: "الموسوم بـ

 .نورة بن حسن/ د: إشراف، القرآن والسنة والفكر اإلنساني

، الصالح بوداود: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)لثة ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثا 8
القرآن والسنة : ، تخصص"جوالت عبد الحميد  بن باديس الدعوية في القطر الجزائري: "الموسوم بـ

 .صحراوي مقالتي .د.أ: إشراف، والفكر اإلنساني
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: ، الموسوم بـدمحم بوقرة: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  0
: ، تخصص"دراسة مقارنة: الفقه السنني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث"

 . أحمد عيساوي .د.أ: إشراف، القرآن والسنة والفكر اإلنساني

، فريدة زعبوب: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  79
القرآن : ، تخصص"السنن اإللهية للحياة الطيبة والمعيشة الضنك في القرآن الكريم" :الموسوم بـ

 . عمر حيدوسي/ د: إشراف، والسنة والفكر اإلنساني

 :قسم اللغة والحضارة اإلسالمية –ج 
، الموسوم خليل شاغو: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  7

: ، تخصص"(م09-00/ ـه8-2ق )نية بالمغرب األوسط يلفقه والتصوف في المدرسة المدجدل ا: "بـ
 .شهر الدين قالة/ د: إشراف، اللغة والحضارة اإلسالمية

، ناصر بن يحيى: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  2
اللغة والحضارة : ، تخصص"آيات المنافقين أنموذجا :اإلعجاز البياني في القرآن الكريم: "الموسوم بـ
  .منصور كافي. د.أ: إشراف، اإلسالمية
، الموسوم هشام عليان: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  0

 :يلمحمود بن حمزة بن ناصر الكرمان (غرائب التفسير وعجائب التأويل)الشواهد الشعرية في : "بـ
  .السعيد بوخالفة. د.أ: إشراف، اللغة والحضارة اإلسالمية: ، تخصص"جمعا ودراسة

، الموسوم صدام قسوم: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  4
 جليل في أنموذج)ن من خالل كتابه آكل القرفي بيان ش (هـ220ت)الرازي منهج دمحم بن أبي بكر : "بـ

عبد / د: إشراف، اللغة والحضارة اإلسالمية: ، تخصص"(الترتيل آي ن غرائبعأسئلة وأجوبة 
 .الحفيظ هالل

، الموسوم الصالح بليل: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  5
، ("م00/ـه6 ق)ف اآلثار الحضارية للصراعات العسكرية في األندلس إبان عصر ملوك الطوائ: "بـ

 .جمال بن دعاس/ د: إشراف، اللغة والحضارة اإلسالمية: تخصص
، مليكة سعدودي: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  6

، "دراسة سننيةـ  الفتوحات اإلسالمية في العهد الراشدي بين االمتداد واالنحسار: "الموسوم بـ
  .حسين شرفة/ د: إشراف، والحضارة اإلسالميةاللغة : تخصص
: ، الموسوم بـنبيل ربيع: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  1

  .سامية ديبي/ د: إشراف، اللغة والحضارة اإلسالمية: ، تخصص"ني في آيات البعثآالنظم القر"
: ، الموسوم بـعلي غنام: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  8

اللغة : ، تخصص"دراسة تحليلية نقدية للروايات التاريخية -اختيار الخلفاء في العهد الراشدي "
 .العربي بن الشيخ. د.أ: إشراف، والحضارة اإلسالمية

، الموسوم نبيلة شالبي: ةالبفي العلوم اإلسالمية للط( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  0
اللغة : ، تخصص"دراسة مقارنة –الرحالت األوروبية والمغاربية إلى الجزائر في العهد العثماني : "بـ

 .عمر حيدوسي. د: إشراف، والحضارة اإلسالمية
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، باديس هامل: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  79
جهود المفتي  :0822-0832الفترة  فيالمقاومة الثقافية الجزائرية لالحتالل الفرنسي ": الموسوم بـ

 .رضا شعبان. د: إشراف، اللغة والحضارة اإلسالمية: ، تخصص"مصطفى بن الكبابطي نموذجا
، نور الدين ضيافي: في العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  77

: ، تخصص"األمة اإلسالمية في فكر أبي الحسن الندوي مظاهر األزمة وعوامل النهضة: "الموسوم بـ
  .فؤاد بن عبيد. د: إشراف، اللغة والحضارة اإلسالمية

، عقيلة عومري: ةفي العلوم اإلسالمية للطالب( د0م0ل)ـ مشروع دكتوراه الدرجة الثالثة  72
اللغة : ، تخصص"ي التجربتين المرابطية والموحديةوالسياسية ف جدل السلطة العلمية: "الموسوم بـ

 .سرحان بن خميس. د: إشراف، والحضارة اإلسالمية

 

 :الدكتوراهتعديالت في عناوين بعض الرسائل المسجلة في دراسة طلبات ال: ثامنا

 :الشريعةقسم  -أ 
التفكير : "، من العنوان األولالدكتوراهالمجلس العلمي طلب تعديل عنوان أطروحة  رفضـ 7

التفكير النقدي وأثره في التجديد الفقهي : "، إلى العنوان الجديد"النقدي وأثره في التجديد الفقهي
 ".واألصولي

  :قسم أصول الدين -ب
: دكتوراه، من العنوان األولالعنوان أطروحة  تعديلـ وافق المجلس العلمي على طلب 2

، "فاطمة المرنيسي ونوال السعداوي أنموذجان :الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر"
 ".نموذجاأفاطمة المرنيسي  :الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر: "إلى العنوان الجديد

السنة في : "دكتوراه، من العنوان األولالالمجلس العلمي طلب تعديل عنوان أطروحة  رفضـ 0
السنة النبوية في الدراسات : "، إلى العنوان الجديد"الدراسات المغاربية المعاصرة عرض وتحليل

 ".الجزائرية المعاصرة عرض وتحليل
أثر التطور : "من العنوان األول ،دكتوراهالالمجلس العلمي طلب تعديل عنوان أطروحة  رفضـ 4

" WWSالتكنلوجي في القيم الدينية لدى األسرة الجزائرية من خالل تقارير المرصد العالمي للقيم 
أثر التطور التكنولوجي في القيم الدينية لدى األسرة  : "، إلى العنوان الجديد"0202إلى  0222ن م

في معركة تغيير القيم  األمة-ستراتيجي الثامن لمجلة البيان الجزائرية من خالل التقرير اال
 ".والمفاهيم

 

 :تعيين مشرف إداري :تاسعا
على رسالة  مشرفارحمه هللا الذي كان  وانإسماعيل يحيى رضاألستاذ الدكتور  لوفاةنظرا 

سليمة بن عبد : فقه وأصول، والتي أعدتها الطالبة: العلوم في العلوم اإلسالمية، تخصص دكتوراه
ونظرا إلى ورود التقارير بإيجابية الرسالة وصالحيتها 0 السالم، وتم توزيعها في اجتماع سابق

أعضاء اللجنة بتولي مهمة اإلشراف اإلداري على للمناقشة، فقد قرر المجلس العلمي تكليف أحد 
 0الطالبة، وهو الدكتورة آسيا علوي
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 :مطبوعات األساتذة: عاشرا

بعنوان  الخامسة مذكوروافق المجلس العلمي على اعتماد المطبوعة المقدمة من الدكتورة  
ة وقانون، خالل السنة شريع: ، والتي قدمت لطلبة السنة الثالثة، تخصص"محاضرات في قانون العمل"

 29760-2975: الجامعية

 

 :الترقيات: عشر حادي

األستاذ  مقدم من طرفال (أ)أستاذ مساعد رتبةإلى  ةترقيالطلب المجلس العلمي على  وافق
 0منير معمري

 
 750990أغلق المحضر ورفعت الجلسة في الساعة 

 رئيس المجلس العلمي       


