الورشة الثالثة :املدرج (د)
رئيس الورشة :د /رضا شعبان
 :03.90-03.90الدراس ـات إلاسالميـة ..بين استالب التراث والاغتراب عن الواقع /ولهى حمنه – باحث بجامعة باتن ـة1
 :10.00-03.90تقاط ـع العل ـوم إلاسالمي ـ ـ ـ ـ ـة مع علـ ـوم إلاع ـالم والاتص ـ ـ ـال  /أ .رحماني مريم  -طالبة دكتوراه ،أست ـاذة
مساعدة بجامعة الجزائر9
 :10.10-10.00تص ـورات لتجويد البحث العلمي في العلـوم إلاسالميـة وجعله يواكب الـواق ـع /لزهاري تريك ـ ـي – طال ـب
دكتوراه وباحث في التاريخ الحديث واملعاصر ،جامعة قسنطينة  2عبد الحميد مهري
 :10.90-10.10نحـو آلي ـ ـات لتثمين البحـ ـوث العلميـ ـة في الدراس ـ ـات إلاسالمي ـ ـ ـة واستثمارها في الواق ـ ـع املحل ـ ـي  /ليلى
سية – طالبة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة1
 :10.90 -10.90البعـ ـد ألاخالقي وأثره في الدراسـ ـات إلاسالمي ـ ـة  /أمـ ـال سيـ ـدي علي – طالبـ ـة دكتوراه بجامعـ ـة باتن ـ ـ ـة 1
 :.11.90-10.90مناقشة
الورشة الرابعة :قاعة املناقشات
رئيس الورشة:د /سرحان بن مخيس
 :03.90-03.90التأصيل الشرعي واملنهجي لفقه الواقع في الدراسات إلاسالمية  /د .رداد عبد الرحمن – أستاذ محاضرأ ،
كلية العلوم إلاسالمية جامعة باتنة /1راضية قصباية – طالبة دكتوراه بجامعة باتنة1
 :10.00-03.90حاج ـ ـ ـة البحـ ـث العلم ـ ـي إلى أص ـ ـول الفقـ ـه  /د .خـ ـالد توات ـ ـ ـ ـي– أستاذ محاضـر ( أ) ،معهـ ـ ـ ـد العلـوم
إلاسالمي ـة جامعة الوادي
 :10.10-10.00تقني ـ ـن الفـ ـق ـه املـ ـالكي  -بين الضـ ـرورة العلميـ ـ ـة والحاجـ ـ ـة الواقعي ـ ـ ـة  /د .منص ـ ـوري محم ـد – أست ـ ـ ـاذ
محاضر(ب) ،كلية العلوم إلانسانية والحضارة إلاسالمية ،جامعة وهران1
 :10.90-10.10إشكاليات الواقع في البحث الفقهي املعاصروضوابطها  /د .دمحم عاشوري – جامعة بجاية
 :10.90-10.90البح ـث العلمـ ـي في الدراسـ ـات إلاسالميـ ـة وأثره في ضب ـ ـط املرجعيـ ـ ـة الديني ـة  /سيهام بن ناصـ ـر – طالبة
دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة1
 :11.90-10.90مناقشة
اجللسة اخلتامية :من  11.03إىل 11.33

 قراءة توصيات امللتقى – ممثل لجنة التوصيات
 كلمة ممثل ألاساتذة املشاركين
كلمة عميد الكلية رئيس امللتقى
 كلمة مديرالجامعة وإعالن اختتام امللتقى

هيئة امللتقى

 الرئيس الشرفي للملتقى :أ.د /عبد السالم ضيف (مديرجامعة باتنة )1
 رئيس امللتقى :أ.د /عبد القادر بن حرزهللا عميد كلية العلوم إلاسالمية
 رئيس اللجنة العلمية للملتقى :أ.د /مسعود فلوس ي رئيس املجلس العلمي لكلية العلوم إلاسالمية
أمانة امللتقى
 هدى عولمي  -نجمة مرج ليندة محالبي جمال بوعلي جمال بن العش ياملوقع اإللكرتوني للكلية

الفرتة الصباحية :من  03.90إىل 19.10
جلسة االفتتاح  -عامة :من 13.11 – 33.03
 آيات بينات من الذكر الحكيم النشيد الوطني الجزائري كلمة عميد الكلية رئيس امللتقى ألاستاذ الدكتور عبد القادر بن حرزهللا كلمة مديرالجامعة ألاستاذ الدكتور عبد السالم ضيف وإعالن افتتاح امللتقىاجللسة األوىل – عامة :من  13.11إىل 11.33
رئيس اجللسة :أ.د .مسعود فلوسي
ـ رئيس اجمللس العلمي للكلية-
 :10.90-10.10املحاضرة الافتتاحية :أهميـ ـة الوظيف ـة الوجودية لإلسالم في تطويرالبح ـث العلم ــ ـ ي
أ.د .عمار جيدل – كلية العلوم إلاسالمية ،جامعة الجزائر 1
 :11.00-10.90مناقشة
اجللسة الثانية  -عامة :من  11.33إىل 10.11
رئيس اجللسة :أ.د .كمال لدرع
– عميد كلية الشريعة واالقتصاد جامعة األمري عبد القادر قسنطينة-
 :11.10-11.00كبريات املسائل املنهجية الواجب توفره ـا في بحوث في العلـوم إلاسالميـة  /أ.د .نصر سلمان – كلي ـة أصول
الدين ،جامعة ألامير عبد القادر ،قسنطينة
 :11.90-11.10النظ ــ ـ رة الاختزالي ـ ـ ـ ـة في و /إلى الدراس ـ ـات إلاسالميـ ـة بالجامع ـ ـ ـة الجزائري ـ ـ ـة وأثرهـ ـا في رب ـط املجتم ـ ـع بقيمه
الحضاري ـة – الفق ـ ـه وأصول ـ ـه ،العل ـ ـوم القانوني ـ ـة والسياسي ـ ـة نم ـ ـاذج تطبيقيـ ـة  /د .حبيبـ ـة رح ـ ـايبي –
أستـاذ محاضر(ب) ،جامعة ألامير عبد القادر ،قسنطينة
 :11.90-11.90عالق ـة البحوث الفقهية بالتطورات الواقعي ـ ـة  /أ.د .سعـ ـاد سطحي – كلية الشريعـ ـ ـة والاقتصـاد ،جامعة
ألاميرعبد القادر ،قسنطينة
 :12.00-11.90الدراسات املقاصدية واملشكالت املعاصرة – حلول واقتراحات  /د .نبيـ ــل موفق – أستاذ مساعد بمعهد
العلوم إلاسالمية ،جامعة الوادي
 :12.10-12.00مشكالت البحث العلمي في املؤسسات الجامعية الجزائرية  /أ.د .رشيد زرواتي – جامعة برج بوعريريج/
أ .ترايكية يامنة – أستاذة مساعدة وطالبة دكتوراه ،جامعة برج بوعريريج
 :19.10-12.10مناقشة
الفرتة املسائية :من  19.90إىل 11.00
اجللسة الثالثة – عامة :من  13.03إىل :10.33
رئيس اجللسة :أ.د /إبراهيم رمحاني
– مدير معهد العلوم اإلسالمية جامعة الوادي -
 :19.90-19.90البحث في الفقه إلاسالمي والواقع إلاقليمي /أ.د .عبد القادر جدي  -كلية الشريعة و الاقتصاد جامعة ألامير
عبد القادر للعلوم إلاسالمية ،قسنطينة
 :10.00-19.90مستقبل تعليميـ ـة الدراسـ ـات إلاسالمي ـة في الواقع الجزائري – بحث في ألاشك ـال والاستراتيجي ــات املصورة
الحديثة  /د .سرحان بن خميس – أستاذ محاضر(أ) بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة
 :10.10-10.00أهمية الدراسات املقارنة بين الشريعة والقانون ودورها في ربط التطبيق ـ ــات القانونية بأسسها الفقهي ــة
د/عبد الرحمن بشيري – أستاذ محاضر(أ) بجامعة الجلفة
 :10.90-10.10مشكالت البحث في مجال املقارنـ ـ ـ ـ ـة بين الشريعـ ـ ـة والقان ـ ـ ـون  /د .رحيمة بن حمو – أست ـ ـ ــاذ محاض ــر (أ)
بجامعة ألاميرعبد القادر ،قسنطينة

 :10.90-10.90دور مخاب ــر البحث في تطوي ــر البحث العلم ـ ـ ـي بالجزائ ــر :مخبر جمـ ــع ودراسـ ــة وتحقيق مخطوط ــات املنطقة
وغيرها بجامعة الجلفة أنموذجا /د .عيس ى معيزة –أستاذ محاضر أ ،كلية الحقوق جامعة الجلفة
 :11.00-10.90بحوث ما بعد التدرج بكلية العلوم إلاسالمية في جامعة باتنة ومدى استجابتها لحاجات املجتم ـ ـع الجزائ ـ ـري
– دراسة تحليلية  /د .أحمد بروال – أستاذ محاضر(أ) بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة /1نزيهة
مختاري ،طالبة دكتوراه بجامعة باتنة1
 :11.00-11.00مناقشة

الفرتة الصباحية :من  03.90إىل 12.00
ورشات :من  03.90إلى 11.90
الورشة األوىل – املدرج (ب)
رئيس الورشة:أ.د /عبد اجمليد بوكركب

 :03.90-03.90واقـ ـع الدراسـ ـ ـات ألاكاديميـ ـ ـة في مجال الاقتصـ ـاد إلاسالم ـ ـي في املؤسسات الجامعية الجزائريـ ـة – دراس ـة
استكشافية تحليلية /د .عزوز مناصرة – أستاذ محاضر أ بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة ،1زين
الدين مكاوي ـ طالب دكتوراه ،جامعة باتنة1
ل
 :10.00-03.90أنماط كتابة الرسائل الجامعية املتخصصة في الفقه وألاصو ومدى صلتها بالواقع – دراسة عينة من
رسائل الدراس ـ ـ ـات العليا بكلي ـ ـة العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم إلاسالميـ ـة بجامعة باتنة / 1إبراهيم ريغي – سن ـ ـة أولى دكتـ ـوراه
كالسيك ،جامعة أدرار
 :10.10-10.00البحث العلمي في الفقه وأصوله والشريعة والقانون بين التكوين ألاكاديمي ومتطلبات الواقع  /الطاهر
براخلية – طالب دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة1
 :10.90-10.10البحث العلمي في املستجدات الفقهية وأثره في تلبية حاجات الواقع – إلاخصاب خارج الرح ـ ـم وتوابعـ ـ ـه
أنموذجا  /نجيبة عابد – طالبة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة1
 :10.90-10.90دور البحث العلمي في الفقه وأصوله في حل املشكالت املستجدة في الواقع (الاجتهاد الجماعي نموذجا)
سليمة بن عبد السالم – طالبة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة1
 :11.90-10.90مناقشة
الورشة الثانية  -املدرج (ج)
رئيس الورشة :د /عيسى بوعكاز

 :03.90-03.90أهميـ ـة الدراسات املتعلق ـة بالهويـ ـة الديني ـ ـة في حياة الشعـ ـ ـ ـ ـوب  /عمرمحمودي – باحث بجامعة باتنة1
 :10.00-03.90توظيف علم مقارنـ ـة ألادي ـ ـان في دراسـ ـ ـة واقـ ـع املجتمع – املعطيـ ـات والرهانات  /حمي ـدة طرقي – طالب ـ ـ ـ ـة
دكتوراه ،جامعة ألامير عبد القادر ،قسنطينة
الجزائري
 /صونية حسيني –
 :10.10-10.00الدراس ـ ـات القرآني ـ ـ ـة ودورهـ ـ ـا في تنمية الثقافة املعرفية لإلنسان في الواقع
طالب ـ ـة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة1
 :10.90-10.10التفسي ـ ـر املوضوعي وأثره في تلبية حاج ـ ـات الواق ـ ـ ـع  /د .نورة بن حسن – أستاذ محاضر أ ،كلي ـ ـ ـة العلوم
إلاسالمية ،جامعة باتنة /1مسعودة عدوي – طالبة دكتوراه بكلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة1
 :10.90-10.90مراع ـ ـاة البح ـوث العلمية لفقه الواقع وعالقتـ ـه بنجـ ـاح الدع ـ ـوة إلاسالمي ـ ـ ـة  /فتيح ـ ـ ـة حشاش – طالب ـ ـ ـ ـة
دكتوراه بجامع ـة باتنة /1علية صالح  -طالبة دكتوراه بجامعة باتنة1
 :11.90-10.90مناقشة

