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الورغت العلميت ألاولى 15 :دقيقت للمحاضز
رئيظ الجلطت :أ.د .إبزاهيم مهذًذ
املقزر  :د .حمذون بن عخو
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 -1أ.د .حىيفي هالًلي  ،جامػت صيذي بلػباش
مصادر اإلاػرفت ؤلاصدشراكيت حىل اللغت ألامازيغيت بالجسائر1691-1381 :
 -2د .مخخار بوهقاب،جامعت معطنز
وشاط العرق الصىفيت و السواًا بمىعلت مػضكر
 -3د .محمذ دلباس ،جامعت ضعيذة
شيىخ زواًا مىعلت صػيذة و الحفاظ غلى ثلافت حفظ اللرآن الكريم
 -4د.ة .صوريت مخاجز ،جامعت ضيذي بلعباص
اإلاضدشركىن الفروضيىن و فهرصت مخعىظاث اإلاكخبت الجسائريت
1691-1381
 -5د.ة .جابتي حياة ،جامعت جلمطان
الشيخ محمذ خير الذًً و جهىده التربىيت و الخػليميت()1611 - 1681
 -6د -غزبي محمذ ،جامعت ضيذي بلعباص
آلياث و كىاغذ الخحليم غىذ غبذ الحميذ حاجياث مً خالل الجىاهر
الحضان في هظم أولياء جلمضان ألبي مذًً شػيب
 -7هجزس ي خضزاء  ،طالبت دلخوراه ،جامعت املطيلت
وشاط جمػيت الػلماء اإلاضلمين الجسائريين بالحضىت مً خالل
البصائرمً1616م إلى 1611م
 -3د .محمذ بليل ،جامػت جيارث
مراكبت جهاز الاصخػالماث الفروس ي ليشاط الحركت ؤلاصالحيت بمىعلت
مضخغاهم 1611-1681
 -9د .ضالم بوجذارة ،جامعت أم البواقي
فكر النهضت في خعاب الشػر الجسائري الحذًث في ضىء الشاغر أبى الػيذ
آل خليفت.
 -10جياللي حوريت ،وهزان)(Crasc
اليشاط الجمػىي للشيخ العيب اإلاهاجي  ،جمػيت الفالح بىهران
أهمىرجا(")1611-1681
 -11د .الشين محمذ  ،جامعت ضيذي بلعباص
الاجتهاد املذهبي ووحذة املزجعيت الفقهيت لألمت الجشائزيت بين ثىائيت
املذهبين املالهي و إلاباض ي
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 -12د .إضعذ لهاللي ،جامعت ضطيف 2
الشيخ محمذ خير الذًً حياجه وآثاره 1668-1611م
 -14د .أبيؼ ضمير ،جامعت الوادي
اإلاشروع التربىي لجمػيت الػلماء اإلاضلمين الجسائريين في
حػليم اإلارأة
 -13د .البػير قالحي ،جامعت ألامير عبذ ،قطىطيىت
دور مالك بً هبي في جىجيه الىخب الجسائريت مً خالل
كخاباجه ؤلاصالحيت
 -14غودار مبارك ،جامعت ضيذي بلعباص ،طالب دلخوراه
اليشاط الثلافي للعلبت الجسائريين السيخىهيين بخىوط
الورغت العلميت الثاهيت 15 :دقيقت للمحاضز
رئيظ الجلطت :د .حميذ آًت حبوع
املقزر  :أ.د .غوحي هوالي
املذرج الثاوي
 -1د.ة .هضيرة دريظ خوجت ،جامعت ضيذي بلعباص
مذوهاث فله اإلارأة و ألاصرة الجسائريت خالل الفترة
الاصخػماريت
 -2د .قادة ألاحمز ،جامعت ضيذي بلعباص
الىخب الجسائريت و الخجذًذ الفلهي في ضىء
محمذ بً ًىصف أظفيش
 -3د .حميذ آًت حبوع ،جامعت وهزان 2
مؤرخى اإلاذرصت الاصخػماريت الفروضيت و جاريخ الجسائر
مً خالل اإلاجلت ؤلافريليت
 -4د .بلبػير بلمهذي ،جامعت معطنز
اإلاضاجذ في الجسائر  :الىظائف و ألاشكال
 -5د .محمذ بزلت ،جامعت ضيذي بلعباص
حشريػاث ؤلادارة الاصخػماريت في الجسائر ما بين :1691-1616
كراءة كاهىهيت.

 -6د.ة .فاطمت درعي ،جامعت معطنز
جهىد السواًا و اإلاذارش الحرة في التربيت و الخػليم
خالل الفترة الاصخػماريت
7- Dr.Ben Brahim Hamida ,CU Ain Témouchent
Les romans de Rachid Boujedra entre l’écriture
Sacré et profane.
8 Pr. Nouali Raouti,U.Sidi Bel Abbés
Les Islamologues Allemands et l’Islam
en Algérie coloniale.
9- Pr.Missouri Belabbas,U.Sidi Bel Abbés
Malek Haddad ou l’exile de la langue(1927-1978).

 -10بوبنز سواوي ،جامعت جلمطان ،طالب دلخوراه
اإلاؤرخ غبذ الحميذ حاجياث  :رصذ بيبليىغرافي إلاؤلفاجه و جحليلاجه.
 -11د .محمذ ماملي /أ.د .بن غيحت صحزاوي :جامعت ضيذي بلعباص
مصعلح الاكخصادي ؤلاصالمي في كخاباث مالك بً هبي.
 -11ضلطاوي أحمذ ،جامعت جيارث
الكخابت باللغت الفروضيت في الرغيل ألاول مً الىخب الجسائريت
 -13أم الخير بن عبيذ ،جامعت أدرار
التربيت و الخػليم لذي زواًا إكليم جىاث مً خالل زاويت مىالي
صليمان بً غلي
 -14بن فاطمت حليمت ،جامعت الجشائز ،2طالبت دلخوراه
إصهاماث غبذ اللادر مجاوي في ؤلاصالح الخػليمي و التربىي في الجسائر

الورغت العلميتالثالثت 15 :دقيقت للمحاضز
رئيظ الجلطت :أ.د .عبذ القادر صحزاوي
املقزر  :د .بزلت مخمذ
قاعت املذاوالث
 -1بومليو عبذ اللطيف ،طالب دلخوراه ،جامعت ضعيذة
مىكف الىخبت الجسائريت مً دصخىر .1611
 -2د .عبذ الحق غزف ،جامعت جيارث
جراجم جلمضاهيت دفيىت في اللرن 16مً خالل بػض آلاثار اإلاخعىظت

 -3د .قذور هواري ،جامعت جلمطان
اللابليت لالصخػمار بين هظريت مالك بً هبي وممارصاث بػض اإلاثلفين
الجسائريين
خالل الفترة الاصخػماريت.
 -4د .ة.غيخ فطيمت ،جامعت ضعيذة
أصئلت الكخابت غىذ البشير ؤلابراهيمي و مػالم الهىيت الىظىيت
 -5أ.د .صحزاي عبذ القادر ،جامعت ضيذي بلعباص
الخلليذ و الخجذًذ في الاجتهاد الفلهي لذي غلماء الجسائر مً خالل
فخاوي الشيخ أحمذ حماوي.
 -6أ .د .مهذًذ إبزاهيم ،جامعت وهزان 2
محمذ بً رحال أول جسائري حاز غلى شهادة الباكالىريا في اللرن الخاصؼ
غشر .1613-1313
 -7د.ة .بوغيبت دهبيت ،جامعت ضعيذة
جهىد اإلاصلح الػربي الخبس ي في وشاط جمػيت الػلماء)(1895-1957
 -8د .غباب عبذ النزيم ،جامعت ضعيذة
اإلالاومت الثلافيت لالحخالل الفروس ي  :أبى اللاصم الحفىاوي همىرجا( -1311
)1611
 -9د .حمذون بن عخو ،جامعت الػلف
جمثالث الجسائر الثلافيت بػيىن جمػيت الػلماء اإلاضلمين الجسائريين
 -10بوجالى مطعودة ،طالبت دلخوراه ،جامعت جلمطان
الفىان غمر راصم و هضال الفً في اظار الحركت الىظىيت()1611-1369
 -11محمذ بومذًني ،جامعت قطىطيىت  ،2طالب دلخوراه
محمذ الضػيذ الساهري :اإلاثلف و الرجل اإلاصلح
 -12د .مغزاوي مصطفى ،جامعت الػلف
وشاط الىخب الذًييت في الجسائر  ،1691-1611:ملارباث رهىيت.
 -18صػىدي خليصت ،جامػت اإلاضيلت ،ظالبت دكخىراه
اليشاط ؤلاصالحي للعلبت الجسائريين خريجي ألازهر()1691-1611
 -14عطيت محمذ ،جامعت ضيذي بلعباص ،طالب دلخوراه
العلبت الجسائريىن خريجى جامؼ اللرويين و دورهم في الحركت ؤلاصالحيت
.1691-1611
الاخخخام و الخوصياث

