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 1027ديسمبر  21الثالثاء :  الثانياليوم 

 21.30 إلى 08.30من : الفترة الصباحية
  د عيسى بوعكاز  :رئيس الجلسة- 20.00إلى  08.30من : األولىالجلسة 

 -د 21- السنة في املغرب إلاسالمي وصناعة إنسان الاستخالف -جامعة الوادي: عبد الرحمن طيبيد .أ

العمل بأخبار آلاحاد دعوى تركهم –املالكية املفترى عليهم :قسنطينة-جامعة ألامير:نصر سلمان ألاميرد .أ

 -د 21- نموذجا

 -د21-منهج التعامل مع السنة النبوية عند املدرسة إلاباضية  -2جامعة باتنة-: دمحم حمدي / د

 -د 21-  عند ابن باديس البعد الواقعي  في الدرس الحديث -2جامعة باتنة-: نادية وزناجي / د 

- (نماذج تطبيقية)ستدالل بالسنة النبويةالكية في الا منهج امل:  قسنطينة -سعاد سطحي جامعة ألامير /د.أ-

 د21
 مناقشة   : 45.00-00.10

 
 د مقالتي صحراوي .أ :رئيس الجلسة  د22.30إلى  20.00من : الجلسة الثانية

- د21-شبهة الفصل بين القرآن والسنة -2جامعة باتنة–حورية تاغالبت  /د-

شبهة املنطق العلمي وأبعادها في فهم السيرة النبوية من خالل الدراسات  :جامعة الجلفة-مصطفى داودي /د-

- د21-الاستشراقية املعاصرة

شبهات القرآنيين املعاصرين حول السنة دراسة : 2ج باتنة دكتوراه طالب بشير الضب+نورة بن حسن  /د-

 تحليلية نقدية

- د21-إشكالية الحداثة في قراءة السنة النبوية -الوادي جامعة –أكرم بن عمري  /د-

 -د21-الاتجاه الحداثي ومطاعنه حول نقد السنة -2جامعة باتنة –آسيا علوي  /د-
 مناقشة   : 15.11-30.11

 
 

 

 21.30إلى  22.30من : اميةالجلسة الخت
 

  لجنة التوصيات ممثل – قراءة توصيات امللتقى 
  ختاميةكلمة 



 

 
 

 د العمري مرزوق.أ: الجلسة رئيس: 27.21 إلى 21.00 من: الثانيةالورشة

نبي إلاسالم بين إلانصاف والجحود في أدبيات الفكر الغربي : 2ج باتنة طالبة دكتوراهمريم مدور + أحمد بوسجادة/أ د-

 د20

 د20إلاساءة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بين تخطيط الغرب وانفعال املسلمين :2أ صورية شرفاوي ج باتنة +يدوس يعمر ح/د-

 د20حركة إنكار السنة في املغرب العربي : 2ج باتنة طالبة دكتوراه عفراء اسطنبولي+سامية دردوري /د-

 د20رسول إلاسالم بين إلاساءة وإلانصاف في الغرب : 2ج باتنة –دكتوراه  ةطالبحبيبة معنصر  -

 د20الرسوم املسيئة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص خلفيات القضية : جامعة الوادي –دكتوراه  ةنورة حنيش ي طالب -

 د20إلاساءة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بين ألامس واليوم : 2ج باتنة –دكتوراه  طالبسفيان شتيوي  -

 د 20 .للدين إلاسالميديدة نحو هرمينيوطقا ج: 2ج باتنة .طالبة دكتوراه فايزة فرحاتي -

 .ألاخطاء املنهجية في كتابات العقالنيين املعاصرين.جامعة ألامير قسنطينة –دكتوراه  رابح بلخير طالب -
 مناقشة   -

 عبد الحكيم فرحاتد  .أ:الجلسة رئيس: 27.21 إلى 21.00 من: الثالثة الورشة

 د20ومكانتها في التشريع إلاسالمي  السنة مفهومها حجيتها: 2مة ج باتنةيبن عبد السالم سل /د - 

 د20السنة النبوية وعلومها في الدراسات املصطلحية : 2ج باتنة طالبة دكتوراهسميرة بن حمودة -

 د20 .في خدمة السنة جهود إلامام دمحم املكي بن عزوز الجزائري : 2ج الجزائر دكتوراه طالبشمس الدين حماش -

 د20. في تعزيز املرجعية الوطنية في ضوء السنة النبويةدور الوحدة : 2سارة رمضاني ج باتنة-

 د20.أهل السنة والسنة النبوية قراءة تاريخية في ظهور املصطلح:  2سمية ساعي ج باتنة/أ-

 د20مصطلح أهل السنة والجماعة وتشكيله لحركة تغيير :  2صونية حسيني ج باتنة /د-

 د20.أهل السنة والجماعة تطور املصطلح وأبعاده: 2باتنة ج دكتوراه طالبتامليكة سعدودي + نزيهة مختاري  -

 د20.مصطلح أهل السنة والجماعة بين الثابت واملتغير: 2ج الجزائر دكتوراه طالبزكريا بخوش  -

 د20.دور السنة النبوية في التأصيل للعلوم التربوية. 2باتنة امعةج –دكتوراه  ةطالب :حدة عاشوري  -
 مناقشة   -

 د عبد الرحمن رداد: الجلسة رئيس: 27.21 إلى 21.00 من: الرابعة الورشة

-خطبة حجة الوداع–ومضات نفسية في السنة النبوية : 2ج باتنة دكتوراه طالب علي غنام+صليحة بن عاشور  /د.أ -

 د20

 د20 .البعد الاقتصادي في السنة: 2ج باتنة دكتوراه طالبا الجمعي سايب +مكاوي زين الدين-

 د20عالج السنة النبوية ملشكلة الفقر  :2ج باتنة: زينة مومني /د-

 د20.السنة النبوية بين املحدثين وألاصوليين:  2ج باتنة دكتوراه طالب :عبد املالك سعدان-

 د20الصحة النفسية ودور السنة في املحافظة عليها : 2ج باتنة دكتوراه طالبالطاهر براخلية -

 د20الخلفية املعرفية للقراءات الحداثية للسنة: 2نةج بات دكتوراه طالبا رابح أمودان +عمرو محمودي -

 د20السنة النبوية الشريفة بين الفكر الحداثي والتأويل املعاصر: 2جامعة باتنة-طالب دكتوراه –نبيل ربيع -

 د20العالقة التكاملية بين السنة والدعوة : 2ج باتنة طالبة دكتوراهنادية بواللي -
 مناقشة   -

 

 1027 ديسمبر 22االثنين :  األولاليوم 

 23.21 إلى 00.00من : الفترة الصباحية
 20.21 – 00.00من : عامة - االفتتاحجلسة 

 الحكيم  آيات بينات من الذكر -
 النشيد الوطني الجزائري  -
 أ د صالح عسكر: امللتقىكلمة رئيس  -                     
 د صحراوي مقالتي.أ:الحضارة فقه كلمة رئيس مخبر  -                    
 ألاستاذ الدكتور عبد القادر  بن حرزهللا كلمة عميد الكلية رئيس امللتقى -
 الدكتور عبد السالم ضيف وإعالن افتتاح امللتقى ألاستاذالجامعة كلمة مدير  -
 

 22.51إلى  20.21من : عامة –الجلسة األولى 
 ـ رئيس المجلس العلمي للكلية مسعود فلوسي. د.أ: رئيس الجلسة

 د 21-الحداثة أنموذجا(إلاشكالية واملنهج)الدراسات الحديثة للسنة النبوية  -جامعة أدرار: خالد سطنبوليد .أ -
 -د 21- مصدرية السنة النبوية  -2جامعة باتنة -: صالح زنداقي / د  -
 د21 الاجتهاد في التصحيح والتعليل -د 21-قسنطينة  -جامعة ألامير: ياسين بن عمراوي /د-
 -د 21-السنة مقصدا شرعيا -2جامعة باتنة-: الطالبة نجية عابد + أم نائل بركاني /د .أ
 .د 21-خلفية الطعن في السنة النبوية في العصر الحديث : 2جامعة باتنة .د صالح عسكر.أ

 مناقشة  :22.30-22.51
 23.21إلى  22.51من : عامة -انية الجلسة الث

  حسين شرفة. د.أ: رئيس الجلسة
-وظيفية متبادلةالدعوة وعلم النفس الاجتماعي عالقات :أنموذجا السنة النبوية الشريفة -2جامعة باتنة-:بشير قادرة/ د-

 د21
قانون السلم إلاسالمي العالمي من خالل نصوص  ألابعاد الاجتماعية لحوكمة -2جامعة الجزائر–د عبد املنعم نعيمي -

- د21-السنة النبوية
- د21-قراءة سوسيولوجية في قيم السنة النبوية : -جامعة بسكرة –ميمونة مناصرية /أ-
 .د21-إلاعالم والاتصال أنمودجا–بوية في تقويم العلوم الاجتماعيةتوظيف السنة الن -جامعة ألاغواط–قبلي بن هني  /د -
- د21-توظيف السنة النبوية في برامج الفضائيات الدينية -عبد القادر قسنطينة جامعة ألامير - زكية منزل غرابة/د -

 مناقشة: 00.23-23.21

 27.30إلى  21.00من : الفترة المسائية

 عبد الباسط دردور. د   :رئيس الورشة  –27.21إلى  21.00من  الورشة األولى 

ول صحيح البخاري أحمد صبحي منصور أنموذجا شبهات القرآنيين ح:طالبة دكتوراه سهام حرز هللا+عائشة غرابلي/د. أ-

 د21

 -د 20- تأثير آراء املستشرقين على الحداثيين السنة النبوية أنموذجا  -2جامعة باتنة-: خالد ذويبي/ د -

- د20-والفقهاء التجديد في التعامل مع السنة بين الحداثيين: -قسنطينة –جامعة ألامير –شعيب سعدون  /د-

 -عرض ونقد–القراءة املعاصرة للسنة النبوية عند دمحم شحرور : فاطمة الزهراء ضريف ج وهران+ فالح خير الدين  /د-

 د20.شبهات القرآنيين حول السنة والرد عليها: 2ريمة مشومة ج باتنة /د -

 د20.املستشرقين وشبه الطاعنين السنة النبوية بين جدالات: 2ج الجزائر -طالبة دكتوراه -سعاد روابح -

 د20.السنة النبوية في القراءات املعاصرة أبو القاسم حاج حمد أنموذجا: 2ج باتنة – دكتوراه طالب فارس بكيس  -

 د20. أشهر املطاعن املوجهة نحو السنة النبوية في العصر الحديث: 2ج باتنة –دكتوراه  طالبعبد الرحيم سعيداني -
 مناقشة   -

 


