
  
 (د)املدرج : الورشة الثالثة

 رضا شعبان/ د :رئيس الورشة
 1ةـــباحث بجامعة باتن –  ولهى حمنه  /بين استالب التراث والاغتراب عن الواقع ..ةـات إلاسالميــالدراس :03.90-03.90

ـــــــوم إلاسالميـــع العلـــتقاط :03.90-10.00 ـــــــالم والاتصـــوم إلاعــــة مع علـــــــ  اذة ــطالبة دكتوراه، أست - رحماني مريم. أ/   الــ

 9بجامعة الجزائر مساعدة

 ب ـــطال – يـــــلزهاري تريك/ عــواقـة وجعله يواكب الـوم إلاسالميـورات لتجويد البحث العلمي في العلـــتص: 10.00-10.10

 عبد الحميد مهري  2 دكتوراه وباحث في التاريخ الحديث واملعاصر، جامعة قسنطينة

ـــــة واستثمارها في الواقـــــــــات إلاسالميـــــة في الدراســــوث العلميــــات لتثمين البحــــــو آليـنح: 10.10-10.90 ــــع املحلـ                       ليلى  /  يــ

 1طالبة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنة  – سية
ـــد ألاخالقي وأثره في الدراســــلبعا: 10.90 -10.90 ـــات إلاسالميـ ــــة باتنــــجامعبة دكتوراه ــــطالب – دي عليــــال سيــــأم/   ةــ  1ة ـــــ

 مناقشة .: 10.90-11.90
 قاعة املناقشات: الورشة الرابعة

 سرحان بن مخيس/ د:الورشةرئيس 
، أ أستاذ محاضر  – اد عبد الرحمنرد. د/  التأصيل الشرعي واملنهجي لفقه الواقع  في الدراسات إلاسالمية: 03.90-03.90

 1جامعة باتنةب دكتوراه طالبة – راضية قصباية /1كلية العلوم إلاسالمية جامعة باتنة

ـــــحاج: 03.90-10.00 ـــث العلمــــة البحـــ ـــي إلى أصـــ ــــالد تواتــــخ .د/  هــــول الفقــ ــ، معه(أ) ر ـأستاذ محاض –يـــــــ ــــ  وم لـد العــــ

 ة جامعة الواديــإلاسالمي

ــتقني: 10.00-10.10 ـــة والحاجـــــــرورة العلميــــبين الض -الكي ــــه املــقــــن الفـــ ـــــأست – دـــوري محمـــــمنص .د/  ةــــــــة الواقعيــــ  اذ ـــ

 1كلية العلوم إلانسانية والحضارة إلاسالمية، جامعة وهران ، (ب)محاضر

 جامعة بجاية – دمحم عاشوري .د/  إشكاليات الواقع في البحث الفقهي املعاصر وضوابطها: 10.10-10.90
ــــط املرجعيـــــوأثره في ضبة ــــات إلاسالميــــي في الدراســــث العلمــالبح: 10.90-10.90  طالبة  –ر ــــسيهام بن ناص  /ة ـــة الدينيـــ

 1دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنة
 مناقشة : 10.90-11.90

 

 11.33إىل  11.03من : اميةاجللسة اخلت
  لجنة التوصيات ممثل – قراءة توصيات امللتقى 

 كلمة ممثل ألاساتذة املشاركين 

                    كلمة عميد الكلية رئيس امللتقى 

 وإعالن اختتام امللتقى كلمة مدير الجامعة 
 هيئة امللتقى

 (1مدير جامعة باتنة )عبد السالم ضيف  /د.أ :الرئيس الشرفي للملتقى 

                     العلوم إلاسالمية كليةعميد  عبد القادر  بن حرزهللا /د.أ :رئيس امللتقى 

 العلوم إلاسالمية كليةمسعود فلوس ي رئيس املجلس العلمي ل /د.أ :رئيس اللجنة العلمية للملتقى 

 أمانة امللتقى
 نجمة مرج  -هدى عولمي         -         ليندة محالبي  -        بوعلي   جمال  -          جمال بن العش ي  -

 

 املوقع اإللكرتوني للكلية
 



 

ــــالعلم البحث تطويــــر في البحث مخابـــر دور : 10.90-10.90  مخطوطـــات املنطقة وتحقيق ودراســـــة جمـــــع مخبر: ي بالجزائــــرـــــ
  الجلفة جامعة الحقوق  كلية محاضر أ، أستاذ–عيس ى معيزة . د/ أنموذجا الجلفة بجامعة وغيرها

 ري ــــــالجزائ عـــــاملجتم لحاجات استجابتها ومدى باتنة جامعة في إلاسالمية العلوم بكلية التدرج بعد ما بحوث: 10.90-11.00
نزيهة / 1باتنة جامعة إلاسالمية، العلوم بكلية( أ)محاضر أستاذ – بروال أحمد. د / تحليلية دراسة –

  1مختاري، طالبة دكتوراه بجامعة باتنة

 مناقشة: 11.00-11.00

 

 

 

 12.00 إىل 03.90 من: الفرتة الصباحية

 11.90 إلى 03.90من : ورشات
 

 (ب)املدرج  –الورشة األوىل 
 عبد اجمليد بوكركب/ د.أ:رئيس الورشة

 
ـــع الدراســــواق: 03.90-03.90 ــــات ألاكاديميــــ ـــــاد إلاسالمــــة في مجال الاقتصـــ ة ـــدراس –ة ــــي في املؤسسات الجامعية الجزائريـ

، زين 1أ بكلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنة أستاذ محاضر –عزوز مناصرة . د/استكشافية تحليلية 
 1مكاوي ـ طالب دكتوراه، جامعة باتنة الدين

 مندراسة عينة  –ع أنماط كتابة الرسائل الجامعية املتخصصة في الفقه وألاصول ومدى صلتها بالواق: 03.90-10.00
ـــــــــة العلـــــات العليا بكليــــــــرسائل الدراس ــــــ  وراهــــدكتة أولى ـــــسن – إبراهيم ريغي/  1ة بجامعة باتنةــــوم إلاسالميــــ

 كالسيك، جامعة أدرار
 الطاهر/  البحث العلمي في الفقه وأصوله والشريعة والقانون بين التكوين ألاكاديمي ومتطلبات الواقع: 10.00-10.10

 1طالب دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنة – براخلية
ـــإلاخصاب خارج الرح – البحث العلمي في املستجدات الفقهية وأثره في تلبية حاجات الواقع: 10.10-10.90  هـــــــم وتوابعــ

 1طالبة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنة – نجيبة عابد/  أنموذجا
 (الاجتهاد الجماعي نموذجا)ر البحث العلمي في الفقه وأصوله في حل املشكالت املستجدة في الواقع دو : 10.90-10.90

 1طالبة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنة – سليمة بن عبد السالم
 مناقشة: 10.90-11.90

 
 (ج)املدرج  -الورشة الثانية 

 عيسى بوعكاز/ د :رئيس الورشة
 

ـــة الدينيــــة بالهويـــة الدراسات املتعلقــــأهمي: 03.90-03.90 ــة في حياة الشعـــ ــ ـــــ  1باحث بجامعة باتنة – عمر محمودي/   وبــــ
ـــان في دراســـــة ألاديــــتوظيف علم مقارن: 03.90-10.00 ـــة واقــــ ــــــطالب –طرقي  دةـــحمي/ ت ات والرهاناــــاملعطي –ع املجتمع ـ ـــــ  ة ـ

 ، قسنطينةدكتوراه، جامعة ألامير عبد القادر
ـــــات القرآنيــــــالدراس: 10.00-10.10   – صونية حسيني/  ا في تنمية الثقافة املعرفية لإلنسان في الواقع الجزائري ـــــــة ودورهــــ

 1ة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنةــــــطالب
ــالتفسي :10.10-10.90 ـــات الواقـــــر املوضوعي وأثره في تلبية حاجـــ ـــــ ـــــــأستاذ محاضر أ، كلي – نورة بن حسن .د / عـ  العلوم   ةــ

 1طالبة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنة – مسعودة عدوي  /1إلاسالمية، جامعة باتنة
ـــمراع: 10.90-10.90 ــــــوة إلاسالميــــــاح الدعــــه بنجــــلفقه الواقع وعالقتوث العلمية ـــاة البحــ ــــفتيح/  ةـــ ـــطالب – ة حشاشــــ ــــ  ة ــــ

 1طالبة دكتوراه بجامعة باتنة - علية صالح /1ة باتنةــدكتوراه بجامع
 مناقشة : 10.90-11.90

 

 
 
 

 19.10 إىل 03.90من : الفرتة الصباحية

 13.11 – 33.03من : عامة - االفتتاحجلسة 
 الحكيم  آيات بينات من الذكر -
 النشيد الوطني الجزائري  -
 ألاستاذ الدكتور عبد القادر  بن حرزهللا كلمة عميد الكلية رئيس امللتقى -
 ألاستاذ الدكتور عبد السالم ضيف وإعالن افتتاح امللتقى كلمة مدير الجامعة  -

 11.33إىل  13.11من : عامة –اجللسة األوىل 
 مسعود فلوسي. د.أ: رئيس اجللسة

 -ـ رئيس اجمللس العلمي للكلية
 يــــث العلمــلإلسالم في تطوير البح ةة الوجوديــة الوظيفــــأهمي: الافتتاحيةاملحاضرة  :10.10-10.90

   1جامعة الجزائر  ،كلية العلوم إلاسالمية – جيدلعمار  . د.أ
 مناقشة  :10.90-11.00

 10.11إىل  11.33من : عامة -انية اجللسة الث
 كمال لدرع . د.أ: رئيس اجللسة

 -عميد كلية الشريعة واالقتصاد جامعة األمري عبد القادر قسنطينة –
 أصول ة ــكلي – نصر سلمان .د.أ/  ةـوم إلاسالميـا في بحوث في العلـــكبريات املسائل املنهجية الواجب توفره: 11.00-11.10

 عبد القادر، قسنطينة  جامعة ألاميرالدين، 
ـــالنظ: 11.10-11.90 ــــرة الاختزاليــ ـــــ ـــإلى الدراس/ ة في وـــ ــــة الجزائريــــــــة بالجامعــــات إلاسالميــ ــــ ع بقيمه ـــــط املجتمــا في ربــــة وأثرهـ

ـــــه وأصولـــــالفق  – ةـــالحضاري   – ايبيـــــة رحــــحبيب. د/   ةــــاذج تطبيقيــــــة نمـــــة والسياسيـــــوم القانونيـــــالعل ، هـ
 قسنطينة ادر،عبد  الق ، جامعة ألامير (ب)اذ محاضر ـأست                           

ــــكلية الشريع – اد سطحيــــسع .د.أ/    ةـــــة البحوث الفقهية بالتطورات الواقعيـــعالق: 11.90-11.90  جامعةاد، ـة والاقتصـــ
 القادر، قسنطينة  ألامير عبد

  أستاذ مساعد بمعهد –نبيـــــل موفق . د/  حلول واقتراحات  –الدراسات املقاصدية واملشكالت املعاصرة : 11.90-12.00
 العلوم إلاسالمية، جامعة الوادي

 /    بوعريريججامعة برج  – رشيد زرواتي  .د.أ/    الجزائريةمشكالت البحث العلمي في املؤسسات الجامعية : 12.00-12.10
 جوطالبة دكتوراه، جامعة برج بوعريري مساعدة أستاذة – ترايكية يامنة .أ

 مناقشة : 12.10-19.10
 

 11.00 إىل 19.90 من :الفرتة املسائية

 :10.33إىل  13.03من :  عامة –اجللسة الثالثة 
 محاني رإبراهيم / د.أ: رئيس اجللسة

 -مدير معهد العلوم اإلسالمية جامعة الوادي  –
 

 ألامير كلية الشريعة و الاقتصاد جامعة  -عبد القادر جدي . د.أ/ البحث في الفقه إلاسالمي والواقع إلاقليمي: 19.90-19.90
 ، قسنطينةإلاسالميةللعلوم  عبد القادر 

 ال والاستراتيجيـــات املصورةــبحث في ألاشك –ة في الواقع الجزائري ــإلاسالميات ــــة الدراســــمستقبل تعليمي: 19.90-10.00
  بكلية العلوم إلاسالمية، جامعة باتنة( أ)أستاذ محاضر –سرحان بن خميس . د/ الحديثة 

ــــات القانونية : 10.00-10.10  بأسسها الفقهيــــةأهمية الدراسات املقارنة بين الشريعة والقانون ودورها في ربط التطبيقـــ
 بجامعة الجلفة( أ)أستاذ محاضر –عبد الرحمن بشيري /د

ـــمشكالت البحث في مجال املقارن: 10.10-10.90 ـــــ ـــة بين الشريعـــــ ــــــاذ محاضـــر  – رحيمة بن حمو .د/  ون ــــــــة والقانــــ (                        أ)أستـــ
 بجامعة ألامير عبد القادر، قسنطينة

 


