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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 
  كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية              جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية   
 قسنطينة   

                                              
 قرارات اجتماع اجمللس العلمي للكلية 

 2022 جويلية04:ـ املوافقــــــه 1443ذو القعدة 05االثنني يوم
 قسم اللغة العربية:  * 

 علوم ،ونظام )ل.م.د(:  دكتوراهأوال: املوافقة على توزيع أطاريح 
 دكتوراه علوم للتوزيع:  ةحو أطر -1

 الطالبة: سعاد بوقطاية-
 ".يف رواايت احلبيب السايح السرد شعرية"  عنوان األطروحة: -
 سكينة قدور. .: أداملشرف -األدب العريب احلديث واملعاصر. تخصص:ال-
 د( للتوزيع: .م .أطروحة دكتوراه) ل - 2

 .الطالبة: هاجر بوفريوة-
 " تلقي املصطلح اللساين الوظيفي يف اللسانيات املغاربية"  عنوان األطروحة: -
 عبد الناصر بن طناش. .أد املشرف : -. اللسان العريب واللسانيات احلديثة: علوم التخصص-
             املنجزة طلبة دكتوراه )ل.م.د( حماضر تقييم وتنقيط مسار التكوين البيداغوجي والنشاط العلمي لاملصادقة على -3

 .من جلان التكوين يف الدكتوراه
 طلبة دكتوراه )ل.م.د(حماضر تقييم وتنقيط مسار التكوين البيداغوجي والنشاط العلمي لعلى  اجمللس العلمي وصادق ع  ل  اط        

  ،34املادة: ،2016جوان 02يف :  املؤرخ 547حبسب ما ينص عليه القرار وهذا  ،لدكتوراه جلان التكوين يف ا اليت أجنزهتا
 التخصصات اآلتية:التقييم والتنقيط وقد مشل 

 الطلبة املعنيون الدفعة التخصص الرقم

 حسني مسيف. -مراد شريف 2018/2019 لسانيات عامة 01

02 
 اللغة العربية والدراسات القرآنية

 
 رامي ساعد-وليد خنيش 2017/2018
 خولة بولقرون 2018/2019

03 
 أدب عريب حديث ومعاصر

 
 يوسف لربمية-زينب دقيش-نرجس خبوش 2017/2018
 عبد احلكيم غضبان-العايلحنان عبد  2018/2019
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 تغيري موضوع أطروحة دكتوراه )ل. م. د(:  – 4
على تغيري موضوع  صادق اجمللس العلمي،على الطلب موافقة املشرف واللجنة العلمية للقسم االطالع على بعد  - 

  رقية فياليلطالبة : الأطروحة دكتوراه)ل.م.د( 
 : لسانيات عامةتخصصال -
  بوزانشةنور الدين .: داملشرف -
 2020/2021:للموضوع سنة أول تسجيل -
:"املقارابت التعليمية احلديثة يف تدريس مادة النحو العريب يف املرحلة الثانوية دراسة نقدية عنوان أول تسجيل -

 " .مقارنة
 ".: " البناء لغري الفاعل يف اللغة العربية يف ضوء اللسانيات العرفانيةاجلديدالعنوان  -

 
 :العلمي النشاط -ثانيا

 ،2022/2023وسم اجلامعي ملالقسم اللغة العربية والثقافية على األنشطة العلمية اجمللس العلمي وصادق  ع  ل  اط    
 اآليت:يف اجلدول املبينة 
 التأطري املوضوع نوع النشاط الرقم

املدخل السياقي للحديث النبوي الشريف عند أعالم  ملتقى دويل 1
 عبد الناصر بن طناش .أد .اجلزائر

 د. نعيمة روابح املنجز العريب القدمي يف ضوء الدرس التداويل املعاصر. ملتقى وطين 2

3 
 ملتقى وطين

 كل سنة جامعية()

 ملتقى األمري عبد القادر
"مظاهر االنفتاح الفكري واألديب يف إسهامات األمري     

 عبد القادر اجلزائري."
 اإلسالميةكلية اآلداب واحلضارة 

4 
 ندوة وطنية

 كل سنة جامعية()

 ندوة االحتفاء ابليوم العاملي للغة العربية
"دور املؤسسات العلمية والبحثية يف تفعيل اللغة 

 ".العربية 
 قسم اللغة العربية

5 
 ندوة وطنية

 كل سنة جامعية()
 ندوة الذاكرة الوطنية

 "-الرؤاي والتشكيل–" القصيدة النوفمربية
 اآلداب واحلضارة اإلسالميةكلية 

6 
 ندوة وطنية

 كل سنة جامعية()
 1945ماي  08ندوة 

 املرجع واألثر": 45ماي  08" حوادث 
 كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية
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7 
 ندوة وطنية

 كل سنة جامعية()
 أفريل 16يوم العلم ب ندوة االحتفال

 "يف اجلزائر "اإلصالح واإلصالحيون
 اإلسالميةكلية اآلداب واحلضارة 

 د.إميان بوقردون "التلقي النقدي لألدب اجلزائري القدمي" ندوة علمية 8
 شافية هالل .د .صورة العرب يف اخلطاب األديب بني القدمي واحلديث ندوة علمية 9

ظاهرة اإلعراب بني الدرس العريب القدمي والتناول   ندوة علمية 10
 ع اجلليل بو خرية.د اللساين احلديث

صائص اخلطاب التعليمي الباديسي يف ضوء خ ندوة علمية 11
 د.سارة بو فامة معطيات اللسانيات التعليمية.

 ندوة علمية 12
أثر املرجعية الفكرية يف الدرسني النحوي القدمي 

 واحلديث.
 -أمنوذجا يةفلسفة الظاهر ال-

 صباح قرية.د

 فتيحة غزايل.د .املعاصرة إشكالية اهلوية يف الكتابة الروائية  ندوة علمية 13

 رايض بن الشيخ احلسني .د .اخلطاب الصويف يف الرواية العربية املعاصرة ندوة علمية 14
 محيدةقادوم.د

 ليلى لعوير.أد اإلبداع.و  األدب اإلسالمي بني النظرية ندوة علمية 15

 استكتاب 16
 اللهجات العربية اجلزائرية وعالقتها ابملستوايت اللسانية

 العربية الفصحىيف 
 -دراسة ميدانية من منظور علم اللهجات -

 آمال كعواش .د
 اندية توهامي.د

 
 :اعتماد مطبوعتني بيداغوجيتني -ثالثا 

 :بيداغوجيتنيطبوعتني مصادق اجمللس العلمي على اعتماد 
طلبة إىل موجهة يف مادة األسلوبية وحتليل اخلطاب"دروس :" بعنوان إهلام علول د. مطبوعة -1

 ماسرت،)السداسي الثالث(.ختصص:اللغة العربية والدراسات القرآنية. السنة الثانية
موجهة إىل طلبة السنة :"دروس يف تعليمية اللغة العربية." بعنوان نسيمة يعقويبد. مطبوعة -2

 الثانية ماسرت، )السداسي الثالث(.ختصص:اللغة العربية والدراسات القرآنية.
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 قسم التاريخ:  *

حماضر تقييم وتنقيط مسار التكوين البيداغوجي والنشاط املصادقة على  أوال:
 املنجزة من جلان التكوين يف الدكتوراه.طلبة دكتوراه)ل.م.د( العلمي ل

 طلبة دكتوراه )ل.م.د(على حماضر تقييم وتنقيط مسار التكوين البيداغوجي والنشاط العلمي ل اجمللس العلمي وصادق اطلع  
 ،وقدمشل34،املادة:2016.جوان 02يف : املؤرخ 547حبسب ما ينص عليه القرار ،لدكتوراه جلان التكوين يف ا اليت أجنزهتا 

 التقييم والتنقيط التخصصات اآلتية:

 الطلبة املعنيون الدفعة صلتخصا الرقم

 .ري  املغرب األوسط وحضارت  يف العصر الوسيطات 01
 ز الدين مهينع 2016/2017

 لرزو عفاف غ 2017/2018
 حيي نبيلة بن- حدة طيطوش 2017/2018 .اتري  اجلزائر احلديث واملعاصر  02
 نري بقرارم-الل زيتوينب 2018/2019 ري  املغرب السياسي واحلضاري يف العصر الوسيطات 03

 
 علوم ،ونظام )ل.م.د(: دكتوراهاملوافقة على توزيع أطاريح ثانيا: 

 دكتوراه علوم للتوزيع: اطروحة-1
 عبد العزيز صاويل  :الطالب-
 ".م(749ـ  683هـ/132ـ  64الفرع املرواين خللفاء بين أمية ودوره يف تطور احلركة االقتصادية ) ":عنوان األطروحة -
 أ/د إمساعيل سامعي. :املشرف-م(749ـ  622هـ/132ـ  1): احلياة االقتصادية واالجتماعية يف املشرق اإلسالميتخصصال-
 للتوزيع: (ل م د)أطاريح دكتوراه  -2
 الطالب: بالل زيتوين -1
احلروب يف املغرب األوسط وانعكاساهتا على األوضاع االقتصادية والعمرانية خالل العهد الزايين "عنوان األطروحة:  -
 ".(هـ962هـ/633)
 : أد/  يوسف عابد املشرف -. الوسيط: اتريخ بالد املغرب السياسي واحلضاري يف العصر تخصصال-
 الطالبة: نبيلة بن حيي -2
 "احلياة الثقافية، السياسية، االجتماعية يف النصف األول من القرن العشرين نوغرافية:و مجيجل، دراسة "عنوان األطروحة: -
 .د/  حممد أوجرتين املشرف : -  : اتريخ اجلزائر احلديث واملعاصر.التخصص-
 للتعديل : (ل. م. د)أطاريح دكتوراه  عناوين:-3
اجمللس العلمي على قبول تعديل عناوين أطاريح دكتوراه  صادقبعد االطالع على موافقة املشرف واللجنة العلمية للقسم، -

 : للطلبة  اآلتية أمساؤهم )ل.م.د(
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 الطالب: عبد النور ختالة -أ
 د/ مراد لكحل. املشرف: -   الوسيط: اتريخ املغرب السياسي واحلضاري يف العصر التخصص-
 م.2020/2021سنة أول تسجيل للموضوع:-
 ."(م16-12-هـ10-هـ6 )الدور االجتماعي واحلضاري للزوااي يف املغرب اإلسالمي من القرن":للموضوع عنوان أول تسجيل-
 ."م15-13هـ/9-7الدور االجتماعي والثقايف لزوااي املغرب األوسط خالل العصر الوسيط من القرن ": العنوان اجلديد-
 الطالب: مسري رويبح -ب
 : د/ نصرية عزرودياملشرف- : اتريخ وحضارة الغرب اإلسالمي يف العصر الوسيطالتخصص-
 .2020/2021سنة أول تسجيل للموضوع:-
 ."اهلجري اخلامسإىل الثالث الفقهية يف بالد األندلس: اخلصوصية والتطور من القرن  املعرفة":للموضوع تسجيل عنوان أول-
 ."اهلجري السادسإىل  الثاينمن القرن اخلصوصية والتطور :املعرفة الفقهية يف بالد األندلس  ":العنوان اجلديد-
 الطالبة: صفاء بريك -جـ
 : د/ نصرية عزرودياملشرف-الوسيطاتريخ املغرب السياسي واحلضاري يف العصر : التخصص-
 .2020/2021سنة أول تسجيل للموضوع:-

التعمري يف املغرب األوسط من الفتح إىل القرن السادس اهلجري)بالد الزاب ـ جزائر بين مزغنة ـ ": للموضوع عنوان أول تسجيل
 ".(-أمنوذجا -املسيلة

 ."(-أمنوذجا-التعمري يف املغرب األوسط من الفتح إىل القرن السادس اهلجري)بالد الزاب ـ املسيلة  ":العنوان اجلديد-
 
 :)الرتكية(والثقايف لقسمي التاريخ واللغات والرتمجة النشاط العلمي-ثالثا

واللغات )اللغة الرتكية(للموسم اجلامعي  الرتمجةو صادق اجمللس العلمي على األنشطة العلمية والثقافية لقسمي التاريخ ،  
 :على النحو اآليت 2022/2023

 الملتقيات والندوات العلمية. -1

 قسم التاريخ-أ 

 

 التأطري املوضوع  نوع النشاط الرقم

 د.نصرية عزرودي اإلجازات واألسانيد اجلزائرية عرب العصور ملتقى دويل 1

 حممد أوجرتيند. ة.قراءة يف مذكرات جديدة.املدرسة التارخيية اجلزائري ملتقى وطين 2

تدريس ختصص علم املكتبات ابجلامعة اجلزائرية بني الواقع  ندوة علمية 3
 ومتطلبات طرق ومناهج التدريس احلديثة.

 د.حممد رحايلي
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 ـنصوص ومناهج : عقود احملاكم الشرعية ندوة علمية 4
  .ازلنو  -تمراسال 

 وداد بيالميد.

 عايدة حباطيد. .روبية واحملليةو اإلسالم يف الكتاابت األ ندوة علمية 5

 فريدة قاسيد. .أمهية الواثئق يف البحث التارخيي ندوة علمية 6
 حسان مداسيأ.

ميع جلالكتاب املدرسي  يفواقع تدريس اتريخ اجلزائر  ندوة علمية 7
 التعليمية. املراحل

 حليمة أمقرانأ.

املؤسسات الواثئقية خمرب للتكوين يف علوم املكتبات  ندوة علمية 8
 واملعلومات:الواقع والرهاانت.

 د.خدجية بوخالفة

 هشام هبلولأ. .املصادر الشفوية وكيفية التعامل معها ندوة علمية 9

رهاانت املؤسسات الواثئقية يف ظل التقنيات احلديثة:الواقع  ندوة علمية 10
 .واملأمول

 د.عذراء بن شارف 
 د.سناء بو بقرية 

 حنان لطرشد. الدخول العثماين للجزائر: قراءة يف املصادر والواثئق. ندوة علمية 11

 أ.حسان مداسي .حتمية التحول الرقمي لألرشيف يف اجلزائر ندوة علمية 12
 
 
 قسم اللغات والترجمة-ب 

 

 التأطري وضوعامل نوع النشاط الرقم

يف كتاابت املؤرخني املعاصرين اجلزائريني  اجلزائر العثمانية ندوة علمية 01
 واألتراك

 قسم اللغة الرتكية

 الواقع واآلفاق تدريس اللغة الرتكية يف اجلامعة اجلزائرية: ندوة علمية 02
 (ابلتعاون مع السفارة الرتكية ابجلزائر ومركز ثيكا)

 قسم اللغة الرتكية

 الكتابة الرتكية احلديثةالنضال الوطين اجلزائري يف خميلة  ملتقى وطين 03
 -الثورة اجلزائرية أمنوذجا -(1962ـ  1830) 

 قسم اللغة الرتكية
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للطلبة علمية ورحالت  -2
جميع في تكوينية 

ات ال   :واللغات والترجمة  قسم التاريخ ب تخصص

 واحمللي بقسنطينة.،األرشيف الوطين ابجلزائر  -1
 .املكتبة الوطنية -2
 املتاحف. -3
 األثرية ملدينة قسنطينة منها: قصر أمحد ابي.زايرة املعامل  -4
 (.تيديس(،)تلمسان(،)املسيلة (،)متقاد)زايرة املواقع األثرية  -5
 .طولقة(بالزاوية العثمانية)و ،بوسعادة(بزاوية اهلامل:)زايرة الزوااي اليت حتتوي على خمطوطات منها -6

 
 ، 2022/2023اجلامعية للسنة  ملخرب حبث الدراسات اللغوية والقرآنية النشاط العلمي *

 موضح يف اجلدول اآليت:   
 التأطري املوضوع نوع النشاط الرقم
 أ.د.رابح دوب اخللفية الكالمية للبالغة العربية ندوة علمية 1

 أ.د. آمال لوايت األدب اإلسالمي بني اجلمالية والرسالية ندوة علمية 2

 أ.د.زين الدين بن موسى النص القرآينأثر الشاهد الشعري يف توجي  داللة  ندوة علمية 3

 ندوة علمية 4
التناول اللساين لكتاب سيبوي  بني األطر املرجعية 

 والتعددية املنهجية.
 د.اليزيد بلعمش

 د.اندية توهامي العوامل املعنوية وأثرها يف التحليل اللغوي للنصوص ندوة علمية 5

 بن طناش أ.د. عبد الناصر املعجميةالتفسري اللغوي يف املدوانت  ندوة علمية 6
 أ.د.أمحد كامش يف جتديد الدرس البالغي العريب ندوة علمية 7
 د.عبد املطلب بو غرارة املنزع البياين يف آايت اإلعجاز العلمي ندوة علمية 8

 أ.د.آمال لوايت نقد النقد جماالت  وقضاايه تكوينيةندوة  9

 تكوينيةندوة  10
 العمل التفسريي املكون البالغي يف

 -قراءة يف أمات التفسري-
 د.اليزيد بلعمش

 


