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الشعبة و  عنوان الرسالة أو المذكرة

 التخصص

 تاريخ المناقشة

ة في بناء ر األسطورة الدينيود فضيلة لكبير  -5

 النظام االجتماعي

علم االجتماع 

 الديني
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عمل المستشرقين في الحديث  العيد فرطاس  -2

 الشريف

 2111/2112 علوم القران

بيان الخوارق في العقيدة  فيالة بدة  -0
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 2113/2114 عقيدة اسالمية

عالمات الساعة تاصغرى  نادية ريحاني  -0
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 2113/2114 إسالميةعقيدة 

 2113/2114 عقيدة إسالميةالنفس المطمئنة في التصوف  كريمة مجادبة  -1



 اإلسالمي

جوهر الفرد بين علم الكالم ال عبد السالم زللو  -2

 والعلم المعاصر

 2114/2115 عقيدة إسالمية

أوجه من اإلعجاز في قصة قوم  شيخة العايب  -9

 عاد

 2115/2116 عقيدة إسالمية

خالفة اإلنسان في األرض  اطحمزة العي  -0
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التاريخ اإلسالمي كارل 

 بركلمان نموذجا

 2115/2116 تاريخ إسالمي

55-      
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تقي الدين بن   -50

 باسح
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اسم ولقب  ددالع 

 الطالب

الشعبة و  عنوان الرسالة 

 التخصص

 تاريخ المناقشة

اثر التربية الصوفية في سلوك  دمحم ربيع 5

 الفرد

 دراسة انثروبولوجية

 جامعة بالقايد تلمسان أنثروبولوجية

2118/2111  

ثقافة االنجاب في الريف الجزائري  مصطفى عوفي 2

ابطها االجتماعية ووض

أنثروبولوجية  دراسةواالقتصادية 

 في الريف الباتني بشرق الجزائر

 جامعة بالقايد تلمسان أنثروبولوجيا
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مشكلة الصفات اإللهية عند أبي  دمحم نجيب جوادي  0

 يعلى الفراء

لوم اإلنسانية كلية الع عقيدة

واالجتماعية واإلسالمية 

-جامعة باتنة
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لزمان بين عقيدة مسيح آخر ا عمراني بالخير 0

اليهودية والمسيحية واإلسالم 

وأثرها في الواقع السياسي 

 المعاصر

لوم اإلسالمية كلية الع اإلسالمية العقيدة
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 دراسة موضوعية وتحليلية

توفي الباحث قبيل  العقيدة االسالمية 
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العصمة واثبات النبوة عند بن  دمحم عمارة 2

 خمير السبتي

 2351 العقيدة اإلسالمية
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 المناقشة
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 بذور القمح على

رسالة تخرج مهندس 

دولة تحصص وقاية 

 النبات   

5110 

 دمحم ياسين فمام 2

 كمال سدرات

 Aspergillusدراسة فطر

flavus 

 5112 االنتاج النباتي

-2331 بيولوجية حوادث التسمم في المستشفى نبيلة خيّر 0

2332 

الدراسة الحيوية  مليكة قويسم 0

 Fusariumلفطر

oxysporium 

 5112 يتاج النباتاالن

فسخ عقد النكاح وموقف  فائزة السنوسي 1

 المشرع منه

 2335 ليسانس قانون وشريعة

 2335 ليسانس كتاب وسنة نشأة الكون بين العلم والقرآن رضا نبيلي 6

 

 

 



 رسائل التي تمت فيها المشاركة في مناقشتهاال

التخصص  عنوان البحث اسم الطالب 

 الدرجة

 التاريخ المؤسسة

نادية بن   .1

 فليس

تعدد الزوجات في الظل التحوالت 

 االقتصادية

ماجستير علم 

االجتماع 

 العائلي

 2116 جامعة باتنة

عبد الكريم   .2

 رقيق

مواقف االلوسي في مسائل 

 العقيدة من خالل تفسيره

 2339 جامعة باتنة  دكتوراه عقيدة

عبد الباسط   .3

 دردور

التكامل بين الدعوة والتزكية من 

 عبد الحفيظ الخنقيخالل حكم 

دكتوراه دعوة 

 واعالم

 2350 جامعة باتنة

المتغيرات االجتماعية لتصور  صومة فيروز  .4

المرض واساليب عالجه دراسة 

 ميدانية بمدينة بسكرة

دكتوراه علم 

 اجتماع تنمية

 2350 جامعة بسكرة

حرية االقليات الدينية بين االسالم  قجور عنتر  .5

 والمسيحية

دكتوراه مقارنة 

 الديانا

جامعة االمير عبد 

 القادر قسنطينة

2352 

جامعة الحاج  دكتوراه عقيدة المنهج القراني في بناء العقيدة السعيد قاسمي   .6

 لخضر باتنة

2350/2350 

عقوبة االعدام بين الشريعتين  مروان معزي  .7

 اليهودية واالسالم 

دكتوراه مقارنة 

 االديان

جامعة االمير عبد 

 القادر

2351 

زوائد مسند االمام أبي بكر  زرور حمزة  .9

الروياني على الكتب الستة ومسند 

 أحمد

ماجستير كتاب 

 وسنة

 2353 جامعة باتنة

سباغ عبد   .8

 الكريم

نظام الحكماالسرائلي في العهد 

 القديم والقران الكريم

دكتوراه مقارنة 

 االديان

جامعة االمير 

 قسنطينة

2351 

أسماء بن   .11

 سبتي

نقد العهد منهج أحمد ديدات في 

 الجديد

ماجستير 

 مقارنة االديان

 2353 جامعة باتنة

عاشور بن   .11

 بوزيان

فقه الموازنات في الدعوة 

وتطبيقاته من خالل مهج النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص

ماجستير 

الدعوة 

 االسالمية

 2331 جامعة باتنة

اتجاهات المرأة الجزائرية نحو  سعيدة عباس  .12

 الفضائيات الدينية دراسة في

 العادات واالنماط واالتجاهات

ماجستير 

الدعوة 

 واالعالم

 2353 جامعة باتنة

حرزالوي   .13

 بالل

  

المحكم والمتشابه في الشريعة 

 االسالمية

ماستر فقه 

  وأصول

 2350  5جامعة باتنة

النسق االستداللي عند االمام فخر  دليلة عشيقة  .14

الدين الرازي من خالل كتابه 

 لم االلهيالمطالب العاليا من الع

 2339 5جامعة باتنة ماجستير عقيدة

عبد القادر   .15

 شكيمة

جهود ابن هشام االنصاري في 

 التفسير

ماجستير كتاب 

 وسنة

 2355 5جامعة باتنة

منهج الشيخ بيوض في عرض  صالح حمدي  .16

 االلهيات من خالل تفسيره

 2332 5جامعة باتنة  ماجستير عقيدة

سمية بو   .17

 نحوش

عبد القاهر  المنهج البالغي عند

 الجرجاني

ماستر لغة 

عربية 

ودراسات 

 2352 5جامعة باتنة 



 قرآنية

من دراجي   .19

 خديجة 

الظاهر والنص بين الجمهور 

 والحنفية

ماستر أصول 

 الفقه المقارن

 2351 5جامعة باتنة 

االيمان بالصفات واثره في تحقيق  امال مزواط   .18

 التوازن النفسي

 2352 5جامعة باتنة ماستر عقيدة

خصائص ترجمة المستشرقين  جودي سمير   .21

للقران الكريم خالل القرن 

  -لربر نموذجا -العشرين

ماستر عربية 

ودراسات 

 قرآنية

 2352 5جامعة باتنة

طارق   .21

 بلهوشات 

 2351 5جامعة باتنة ماستر عقيدة خلق الكون عند ابن تيمية

الصراع الصفوي العثماني خالل  اسماء دمحمي  .22

تاثيره على و51/52القرنين 

 العالم االسالمي

ماستر تاريخ 

 إسالمي

 2352 5جامعة باتنة

اسلوب المناظرة في الدعوة قصة  نجمة بوراس  .23

 سيدنا موسى عليه السالم نموذجا

ماستر دعوة 

 وثقافة اسالمية

 2352 5جامعة باتة 

صراع الدولة العثمانية مع العالم  سمية مخلوف   .24

 الغربي روسما نموذجا

خ ماستر تاري

 اسالمي

 2352 5جامعة باتنة

جدلية القدر بين القاضي عبد  مسلم لبنى  .25

 الجبار وسبينوزا

 2352 5جامعة باتنة ماستر عقيدة

جامعة الحاج  مذكرة تخرج المسائل الكالمية في قصة آدم بالل مقنعي  .26

 لخضر باتنة

2339 

بن عمر عبد   .27

 هللا

بستان النخيل في القرارة خدمة 

 البينيةالنخيل والمساحات 

شهادة 

الدراسات 

التطبيقية 

 الجامعية

 5110 جامعة باتنة

نزيهة   .29

 ورياشي

السنة األولى  منهج الشافعي في كتابه الرسالة

ماجستير 

 أصول الفقه

المعهد الوطني 

العالي للعلوم 

 االسالمية باتنة

5119 

احمد غمام   .28

 عمارة

شهادة  الشيخ الغزالي

الدراسات العليا 

 أصول الفقه

الوطني  المعهد

العالي للعلوم 

 االسالمية باتنة

5111 

ماستر أصول  المشقة عند االمام الشاطبي يسمينة عواج  .31

 الفقه

جامعة الحاج 

 لخضر باتنة

2350 

 2335 جامعة باتنة مذكرة تخرج التفكر من خالل القران الكريم سمية شباطة  .31

مرزوق   .32

 العمري

درجة استاذ  ملف التاهيل الجامعي

 محاضر أ

ة الحاج جامع

 لخضر باتنة

2331 

درجة استاذ  ملف التاهيل الجامعي زغيشي سعاد  .33

 محاضر أ

جامعة الحاج 

 لعضر باتنة

2353 

درجة استاذ  ملف التاهيل الجامعي صالح عسكر  .34

 محاضر أ

جامعة الحاج 

 لخضر باتنة

2355 

درجة استاذ  ملف التاهيل الجامعي رشيد سلهاط  .35

 محاضر أ

جامعة الحاج 

 نةلخضر بات

2352 



درجة استاذ  ملف التاهيل الجامعي دمحم بو دبان  .36

 محاضر أ

جامعة الحاج 

 لخضر باتنة

2350 

درجة استاذ  ملف التاهيل الجامعي آسيا شكيرب  .37

 محاضر أ

جامعة الحاج 

 لخضر باتنة

2350 

صالح   .39

 بوجمعة

درجة استاذ  ملف التاهيل الجامعي

 محاضر أ

جامعة الحاج 

 لخضر باتنة

2351 

الدين بو  نور  .38

 لحية

درجة استاذ  ملف التاهيل الجامعي

 محاضر أ

ملف التاهيل 

 الجامعي

2352 

41.       

41.       

 

 :اإلشراف الحالي

وأنثروبولوجيا وعلم  أشرف على مجموعة من رسائل ماجستير دكتوراه  في العقيدة و مقارنة األديان 

 :حسب الجدول اآلتي اجتماع ديني

 رسائل دكتوراه -5

 تاريخها المؤسسة التخصص عنوان الرسالة قب االسم والل 

 

1 

عالقة األسطور بالهوية الدينية  فضيلة لكبير

- دراسة الجماعة اليهودية-للجماعة 

  

علم االجتماع 

 الديني

لوم عكلية ال

اإلنسانية 

واالجتماعية 

واإلسالمية جامعة 

 باتنة

2353 

جامعة بالقايد  لوجياأنثروبو التكافل األسري وأثره في السلوك  كمال معزي 2

 تلمسان 

2339 

القيمة اإلنسانية في رحاب الفكر  بريكي صالح 3

 (قراءة أنثروبولوجية)الصوفي

جامعة بالقايد  أنثروبولوجيا

 تلمسان

2353 

االستدالل العقلي على االلهيات عند  دمحم كربوز 0

 االمام بن القيم

 2351 5جامعة باتنة  العقيدة

المنسوبة خطأ لألفراد االقوال  خالد فضيل 1

والطوائف في كتب المقاالت والعقائد 

- االلهيات نموجا –دراسة تاصيلية 

العقيدة 

 االسالمية

 2351 5جامعة باتنة 

قواعد وضوابط أسماء هللا الحسنى  حسين يسعد 2

- جمعا ودراسة -وصفاته العليا

العقيدة 

 اإلسالمية

 2351 5جامعة باتنة 

 2352 5جامعة باتنةعقيدة قدية وأثرها في تماسك الوحدة الع دمحم طباخ 9



 L.M.D المجتمع الجزائري

اخـتيـــــــــــار الخلـفــــــــاء في  علي غنام 0

دراسة تحليلية -العهــــد الراشـــدي

-  نقدية للروايات التاريخية

عقيدة 

L.M.D 

 2352 5جامعة باتنة

 

 رسائل الماجستير -2

د بين السموأل الرد على اليهو مريم بوراي 5

 وإسرائيل األورشليمي

كلية الغلوم اإلنسانية  مقارنة أديان

واالجتماعية 

واإلسالمية جامعة 

 باتنة

2339 

 

 المقاييس التي تم تدريسها

 (الدراسات العليا)المقاييس المدرسة بمرحلة ما بعد التدرج  -1

 التاريخ التخصص المادة 

 2339 -2332 الدينيعلم االجتماع -ماجستير - تاريخ األديان  5

 2339 -2332 ماجستير شعبة مقارنة األديان- قضايا فلسفية في فلسفة الدين 2

 2339-2332 ماجستير شعبة امقارنة األديان - النبوات والسمعيات في األديان 0

المصادر اإلسالمية لدراسة  0

 األديان

 2339-2332 ماجستير شعبة مقارنة األديان

 2330-2339 ماجستير علم االجتماع الريفي يافأنثروبولوجيا األر 5

 2351 -2353 ماستر علوم القران والحديث نظرية المعرفة 2

 2359 -2355 ماستر عقيدة انثروبولوجيا  9

 2351-2355 ماستر عقيدة مذاهب فلسفية 0

 2351 دكتوراه عقيدة األيات الكونية 1

 2359 دكتوراه عقيدة قضايا عقدية معاصرة 53

 2359 دكتوراه عقيدة مقارنة األديان  55
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