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 المنتوج

 2112 جامعة باتنة
 بحث الماجستير 

 شريعة وقانون

فقه الواقع ودوره في 

 تطبيق أحكام الشريعة   

بحوث 

 دراسية
 2111 جامعة باتنة

بحث ما جستير قانون 

 دستورس  

ودوره في  تكريم االنسان

ضمان الحقوق والحر 

 يات 

 بحث الدكتوراه   2113 جامعة باتنة
التنشئة السياسية في 

 المدرسة الجزائرية  

وزارة الشؤون 

 الدينية
2111 

األسبوع الوطني للقرآن 

 الكريم

الشروط الموضوعية 

 واالخالقية لنجاح الحوار
 

 مجلة البحوث والدراسات 3102 جامعة الوادي
مع اآلخر في التعامل 

 الفكر اإلسالمي المعاصر

 كلية العلوم اإلسالمية مقاالت

 جامعة باتنة
 مجلة اإلحياء 3102

مفهوم حقوق اإلنسان 

وموقعه في الفكر 

 اإلسالمي المعاصر

كلية الحقوق جامعة  مجلة الحقوق والعلوم  3102 المسؤولية الجزائية 
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عباس الغرور 

 خنشلة

للمسير عن جريمة  السياسية

 اإلهمال الواضح

وزارة الشؤون 

 الدينية
2111 

األسبوع الوطني للقرآن 

 الكريم

الشروط الموضوعية 

 واالخالقية لنجاح الحوار
 ملتقى وطني

 كلية العلوم اإلسالمية

 جامعة باتنة
3102 

فقه المواطنة في الفكر 

 اإلسالمي المعاصر

المواطنة في برامج  

–المدرسة الجزائرية 

 -دراسة تحليلية

 ملتقى دولي

 كلية العلوم اإلسالمية

 جامعة باتنة
3102 

ملتقى التكامل المعرفي 

بين العلوم اإلسالمية 

والعلوم اإلنسانية 

 والكونية

األحكام الكفائية وحاجة 

تحقيقها إلى العلوم 

 األخرى

 ملتقى وطني

 كلية العلوم اإلسالمية

 جامعة باتنة
 ملتقى فقه الموازنات 3102

و فقه   لفتوى السياسيةا

فتاوى _ الموازنات

 _الربيع العربي أنموذجا

 ملتقى دولي

 كلية العلوم اإلسالمية

 جامعة باتنة
3102 

ملتقى البحث العلمي في 

الدراسات االسالمية 

وحاجات المجتمع 

 الجزائري

بحوث ما بعد التدرج 

بكلية العلوم االسالمية 

ومدى  في جامعة باتنة

استجابتها لحاجات 

 –المجتمع الجزائري 

 -دراسة تحليلية

 ملتقى وطني

كلية الحقوق والعلوم 

السياسية جامعة 

 0باتنة 

3102 

قراءة .. جنوح األحداث 

في واقع وآفاق الظاهرة 

 وعالجها

التنشئة المتوازنة 

لشخصية الطفل ودورها 

 في الوقاية من الجنوح

 ملتقى وطني

جامعة دمحم الصديق 

 بن يحي بجيجل
3102 

قضايا ومشكالت في 

العلوم االجتماعية بين 

 الرؤية والمنهج

المجتمعية ومقتضيات 

 تفعيل األداء االجتماعي

 

 ملتقى وطني

 -مركز الشهاب 

 سطيف
 ملتقى الشيخ دمحم الغزالي 3102

عوامل التحضر والتخلف 

في فكر الشيخ دمحم 

 الغزالي

 ملتقى وطني

المركز الجامعي 

 ببريكة

 

2017، 

آليات تفيل االستثمار 

في تحسين  ودورها 

مؤشرات قطاع السياحة 

 في الجزائر

اإلعالم بوابة االستثمار 

 ومنبر التسويق السياحي

الملتقى 

 وطني

 


