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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 
 كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية         جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة  

                                                       

 للكلية  اجتماع اجمللس العلميقرارات 

    م 2021نوفمرب   24هـ ، املوافق :   1443الثاني ربيع  18 األربعاءيوم 

 
 )ل.م.د(: علوم، ونظامأطاريح دكتوراه أوال: الموافقة على توزيع 

 قسم التاريخ -1
 جلال أمباركي: الطالب *
 م1258-848/ـه656-232المصادرات ونكبة الموظفين في العصر العباسي ): "عنوان الأطروحة" 

 إلى القرن السابع الهجري.–تاريخ وحضارة -المشرق الإسلامي :التخصص 
  أد/ إبراهيم بن مهية المشرف:اسم 

 

 فريد فوغالية :الطالب* 
 م749-661هـ/132-41السلطة والعنف في الشرق الإسلامي في العهد الأموي :" نوان الأطروحةع" 
 إلى القرن السابع الهجري.–وحضارة  تاريخ -المشرق الإسلامي :التخصص 

 أد/ إبراهيم بن مهية:  المشرف اسم 
 

 وردة شرقي  :لطالبةا *
 ياني : "نوان الأطروحةع  دراسة سياسية، اقتصادية، اجتماعية" -وهران في العصر الز

 المدينة والحياة الحضرية في الغرب الإسلامي :التخصص 
 أد/ إبراهيم بن مهية:  اسم المشرف 
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 راضية قوفي  :الطالبة *
 محمود بوزوزو، مسيرة جريدة المنار وقضاياها: عنوان الأطروحة 

 تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر :التخصص 
 أد/ نور الدين ثنيو:  اسم المشرف 

 

 قسم اللغة العربية -2
 مريم زنور  :الطالبة *

 .العربيالأجناس الأدبية في التراث النقدي  :عنوان الأطروحة
 نقد أدبي :التخصص

 أد/ سكينة قدور :المشرفاسم 
 

 محمد كمال السبع  :الطالبة *
      التوجيه النحوي الدّلالي للقراءات القرآنية الّشاذّة في كتاب البيان في غريب إعراب : عنوان الأطروحة

 .القرآن لأبي البركات الأنباري
 .نحو وصرف :التخصص

 .أد/ عبد الناصر بن طناش:  شرفاسم الم
 

 ذباحفدوى   :* الطالبة
ية الألم في ديوان المعتمد بن عباد: عنوان الأطروحة  شعر

 الأدب المغربي والأندلسي :التخصص
 د/ ليلى لعوير.أ :المشرفاسم 
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تقييم أعمال طلبة دكتوراه علوم و ل م د بغرض الترخيص  :انياث

 للتسجيل البيداغوجي
 

 .إعادة تسجيلهم بحوثهم وافق علىبعد اطلاع المجلس على تقارير الأساتذة المشرفين ومدى تقدم الطلبة في  -

 
 ثالثا: المصادقة على اعتماد مطبوعات بيداغوجية:

 " ة نيلسنة الثاطلبة اموجهة إلى  عذراء بن شارف للدكتورة " الجودة في المؤسسات الوثائقية دروس في
 ماستر  

  والمـكتباتتخصص: إدارة المؤسسات الوثائقية. 
 " ر  ماست نيةطلبة السنة الثاإلى  خشة موجهةلبنى  للدكتورة " دروس في السيميائيات 
  :أدب عربي حديث ومعاصرتخصص 
 " جذع     الأولى لسنةاموجهة إلى طلبة  عبد الجليل بوخيرة للدكتور" الصرف( علم)العربية اللغة  في دروس

 إسلامية.علوم مشترك 
 " الثانية السنةلبة طموجهة إلى  إيمان بوقردون للدكتورة"  مادة النص النثري المغربي والأندلسي في دروس 

 .قديم عربي تخصص: أدب ماستر،
 " ليسانس انيةالث السنةطلبة موجهة إلى  إيمان برقلاح للدكتورة " مدخل إلى الآداب العالمية في دروس   
  ية الأدبيةفرعْي الدراسات  .اللغو
 " لغة وأدب  جذع مشترك الأولى السنةطلبة إلى  سلولة موجهةعزيزة  للدكتورة " علم الصرف في دروس

 عربي
 " ليسانس الثانية لسنةا طلبةموجهة إلى  حميدة قادوم للدكتورة " النقد الأدبي الحديث في دروس  
  ْية الدراسات فرعي  .الأدبيةو اللغو
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 على تسجيل عناوين مذكرات تخرج الماسترابعا: المصادقة  ر

في التخصصات  2022/ 2021تخرج الماستر للسنة الجامعية : ذكراتتسجيل عناوين ماطلع المجلس وصادق على 
 الآتية:

  والمـكتباتتخصص: إدارة المؤسسات الوثائقية 

 :الحضارة الإسلامية تخصص 

 عصر الوسيطتخصص: تاريخ الغرب الإسلامي في ال 

 ية  تخصص: تاريخ المقاومة والحركة الوطنية الجزائر

 تخصص: الآثار الإسلامية 

 :لغة عربية ودراسات قرآنية تخصص 

 :عربي قديم أدب تخصص 

 :معاصروأدب عربي حديث  تخصص 

 :لسانيات عامة. تخصص 

 على إنهاء مهام مسؤول فرع دراسات لغوية بقسم اللغة العربية امسا:المصادقةخ

ية باقتراحدراسات  فرعكمسؤول د.كريم خلدون إنهاء مهام  وصادق علىالمجلس  اطلع  لقسم بناءامن رئيس  لغو
يق   التكوين.على محضر اجتماع فر

 سادسا:المصادقة على تجديد عهدة مسؤول فريق اختصاص بقسم التاريخ

 الأستاذين:تجديد عهدة  وصادق علىالمجلس  اطلع
 يق اختصاص لغة  مسؤولكخليفة حماش د..أ  .31/12/2021من تاريخ  وثقافة ابتداءفر
 يق اختصاص الآثار الإسلامك إلياس بوراي  .31/12/2021ية ابتداء من تاريخ مسؤول فر


