الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

الرئيص الشرفي للنذوة :

سئُظ اٌجٍغخ االوًٌ  :أد ِىذٍٍ ِذّذ

وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

االضتار الذكتور مكحلي محمذ مذير مخبر البحوث
ودراضاث الفكر االضالمي في الدسائر ونائب العميذ
المكلف بما بعذ التذرج والبحج العلمي والعالقاث
الخارخيت خامعت ضيذي بلعباش

د.هشبَ سدّبيٌ ،غخ اٌخطبة اٌ ّذٍَٕ ثُٓ صىاثذ اٌعمُذح
األشعشَخ ورع ّذد اٌفشق اٌصىفُخ "ِمبسثخ فٍ
األصىي وإٌّطٍمبد" اٌّشوض اٌجبِعٍ .غٍُضاْ

سئُظ إٌذوح :

د.ثٓ ِصطفً دسَظ  ،اٌّشجعُخ اٌذَُٕخ اٌجضائشَخ-
األعظ واٌّشرىضاد – جبِعخ ععُذح

جاهعت الجياللي ليابس

االضتار بلعربي عبذ القادر

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

عضو باحج بمخبر الفكر اإلضالمي في الدسائر

مخبر دراساث انفكر االسالمي في
انجزائر

أضتار بدامعت قطنطينت 3
سئُظ اٌٍجٕخ اٌعٍُّخ د.زاوي فكروني
خامعت ضيذي بلعباش

البرنامح
ينظم نذوة وطنيت حول
انمرجعيت انذينيت في انجزائر
في ظم انتطوراث وانتحوالث
انراهنت
الخويس  8فيفري 8108
بكليت العلىم االنسانيت واإلجتواعيت
(قاعت الوناقشاث )01

االفتتاذ  0:99صباحا
وٍّخ سئُظ إٌذوح  :االعزبر ثٍعشثٍ عجذ اٌمبدس
وٍّخ االعزبر اٌذوزىس ِجبود عُّذ وٍُخ اٌعٍىَ
االٔغبُٔخ واالجزّبعُخ عُذٌ ثٍعجبط
وٍّخ االعزبر اٌذوزىس ِىذٍٍ ِذّذ
ِذَشِخجش اٌجذىس ودساعبد اٌفىش االعالٍِ
فٍ اٌجضائش ؤبئت اٌعُّذ اٌّىٍف ثّب ثعذ
اٌزذسط واٌجذش اٌعٍٍّ واٌعاللبد اٌخبسجُخ

د.اٌضَٓ ِذّذ ،عٍّبء اٌجضائش ودوسهُ فٍ اٌذفبظ
عًٍ اٌّشجعُخ اٌذَُٕخ اٌىطُٕخ اٌّفزٍ واٌّجبهذ أدّذ
دّبٍٔ أّٔىجب ،جبِعخ عُذٌ ثٍعجبط
أ.جُجُه صسوق ،إعهبِبد صواَب ثٍٕ وسصُالْ فٍ
رشعُخ اٌّزهت اٌّبٌىٍ خالي اٌعهذ اٌعضّبٍٔ–
صاوَخ اِضَٓ أّٔىرجب .جبِعخ ثجبَخ
د.عبٌُ ثىرذاسح ،اٌّشجعُخ اٌفمهُخ ثّٕطمخ رىاد ِٓ
خالي اٌّصبدس اٌّذٍُخ ،جبِعخ أَ اٌجىالٍ
أ.ساٍِ ثٍعُذٌ ،اٌّشجعُخ اٌذَُٕخ فٍ فىش عجذ
اٌشدّبْ اٌضعبٌجٍ ولُُ اٌىعطُخ ثبٌّغشة األوعط "
دساعخ فٍ األداء واٌزىظُف" ،اٌّشوض اٌجبِعٍ
ثشَىخ والَخ ثبرٕخ
سئُظ اٌجٍغخ اٌضبُٔخ  :فىشؤٍ صاوٌ
د.اٌغعُذ رشَعخ ،دوس وعبئً اﻹعالَ فٍ رذمُك
األِٓ اٌفىشٌ ورضُّٓ اٌّشجعُخ اٌذَُٕخ ثبٌجضائش،
جبِعخ اٌشٍف
د.صبٌخ فالق شجشح ،أهُّخ وعبئً اﻹعالَ فٍ
رذصُٓ اٌّشجعُخ اٌذَُٕخ اٌىطُٕخ ،جبِعخ ِغزغبُٔ

د.ثٓ صَذ ثبٌ ِ ،مىِبد اٌهىَخ اٌىطُٕخ وّب َشاهب اﻹِبَ اثٓ
ثبدَظ ِٓ خالي رفغُشٖ وأصشهب فٍ اعزٕهبض األِخ .جبِعخ
رٍّغبْ
أ .اٌهبدٌ عجذ اٌعضَض ،دوس ِؤعغخ اٌضاوَب فٍ اٌزشثُخ
اٌصىفُخ ورهزَت إٌفىط  ،اٌّشوض اٌجبِعٍ غٍُضاْ.
دحَ.خٍف سفُمخ ،اٌضواَب واٌّشجعُخ اٌذَُٕخ ،جبِعخ اٌشٍف
أ.غبٔـُ ثـىدْ ،اٌشُخ أدّذ دّبٍٔ ودوسٖ فٍ اٌزأعُظ
ٌّشجعُخ دَُٕخ وطُٕخ ،جبِعخ رُبسد
أ.جُشح اٌضهشح  ،أ.ثٓ َُّٕخ سلُخ ،اٌّشجعُخ اٌذَُٕخ ٌٍشجبة
فٍ ظً ِىالع اٌزىاصً االجزّبعٍ(اٌفُغجىن ّٔىرجب)،
ثجبِعخ ِعغىش
أٔ.ىسَٓ عشبػ ،دوس اﻹعالَ فٍ رعضَض األِٓ اٌفىشٌ
وِىاجهخ اٌزطشف اٌذٍَٕ واالسهبة .جبِعخ ثٍعجبط

الدلطت الثالثت :د.بن ديذة مختار







رىفُك شٕىْ ،اٌّشجعُخ اٌذَُٕخ وثٕبء اﻹٔغبْ ،طبٌت
دوزىساٖ ،جبِعخ اٌجضائش 1
ِ.ذّذ األُِٓ ششوَه ،دوس اٌفزىي فٍ اٌذفبظ عًٍ
اٌّشجعُخ اٌذَُٕخ فٍ اٌجضائش ،طبٌت دوزىساٖ عُذٌ
ثٍعجبط
شبفعٍ ِذّذ عجذ اٌٍطُف ،اٌّذسعخ األشــعشَخ فٍ
اٌجـــضائش وِغبهّزهب فٍ اٌذفبظ عًٍ اٌّشجعُخ
اٌذَُٕخ اٌىطُٕخ-اﻹِبَ اٌعمجبٍٔ ّٔىرجب ،طبٌت
دوزىساٖ جبِعخ اٌجضائش 1
هٕبٍٔ جُالٌٍ اٌىعطُخ فٍ اﻹعالَ و اٌذىاس اٌجَّٕبء
ضشوسح دزُّخ فٍ رٕشئخ األجُبي و صذٖ عٓ
اٌزطشف" طبٌت دوزىساٖ ،جبِعخ رٍّغبْ

ِ ذّذ ثٓ عشثخ ،اٌىعطُخ واﻹصالح فٍ فىش
وفٍغفخ عٍّبء اٌجضائش اٌشُخ أدّذ دّبٍٔ
أّٔىرجب ،طبٌت دوزىساٖ جبِعخ االُِش عجذ
اٌمبدس ،لغٕطُٕخ
 شُّبء ثٓ ٔبصش،
 ،طبٌجخ دوزىساٖ جبِعخ
وهشاْ .2

اٌجٍغخ اٌخزبُِخ( اٌزىصُبد ـ رىصَع اٌشهبداد)

أعضاء اللجنة التنظمية :

د .بن حيدة يوسف
أ .مداح عبد القادر
أ .الهادي عبد الع زيز
أ.يوسفي الطيب

أعضاء اللدنت العلميت :

أ.جيجيك زروق

أ د .دادح ِذّذ ............................جبِعخ وهشاْ 1

أ.عبدي لخضر

د .ثٓ ثىهخ أدّذ.....................جبِعخ عُذٌ ثٍعجبط

أ.شرؤيك محمد االمين

دِ .شوفً وٍضىَ .....................جبِعخ عُذٌ ثٍعجبط
د .ثٓ طشاد جٍىي  ...............جبِعخ عُذٌ ثٍعجبط
د .ثٓ دَذح ِخزبس...................جبِعخ عُذٌ ثٍعجبط
د .دّذادو ثٓ عّش .....................جبِعخ وهشاْ 1
دِٕ .صىس ِشلىِخ .......................جبِعخ ِغزغبُٔ
دٌ .ذّش لبدح..........................جبِعخ عُذٌ ثٍعجبط

أ.بن تيشة احمد

