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 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور                                                          
 الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا

التكوين العالي فيما بعد التدرج          
92/30/9399                                                                                                                 متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه        

9302سنة  المعتمدة  PRFU   الجامعيمشاريع البحث قائمة   

 الكمية المخبر رئيس المشروع المشروععنوان  الرقم

01 
ظل التغريات العربية  الدعوة اإلسالمية يف

 قالتي بشير  ادلعاصرة دراسة نقدية حتليلية
مخبر البحث في الدراسات 

 الدعوية واالتصالية
 كمية أصول الدين

02 
مواقع التواصل االجتماعية والسهولة 
الثقافية، دراسة ميدانية على تالميذ 

 الطور الثانوي بوالية قسنطينة
 عواطي بوبكر 

الدراسات مخبر البحث في 
 الدعوية واالتصالية

 كمية أصول الدين

مخبر البحث في الدراسات  سكحال نور الدين  معجم ادلصطلحات الدعوية 03
 الدعوية واالتصالية

 كمية أصول الدين

04 
 دور اإلعالم الفضائي ادلوجو للطفل  

يف بناء ىويتو وشخصيتو دراسة حتليلية 
 ميدانية

 لعويرة عمر 
الدراسات مخبر البحث في 

 الدعوية واالتصالية
 كمية أصول الدين

05 
األساليب اإلقناعية يف اإلعالم الديين 

اجلديد ادلواقع اإللكرتونية التنصريية 
 أمنوذجا دراسة حتليلية

 بوعافية عيسى 
مخبر البحث في الدراسات 

 الدعوية واالتصالية
 كمية أصول الدين

06 

صورة اإلسالم وادلسلمني يف مواقع 
االستشراف الغربية، دراسة حتليلية 

للموقع األدلاين القنطرة للحوار مع العامل 
 اإلسالمي  أمنوذجا

 بن طبة محمد البشير 
مخبر البحث في الدراسات 

 الدعوية واالتصالية
 كمية أصول الدين

"الفكر الديين ادلسيحي إىل رلمع نيقية   07
 العايب يوسف  تارخيية عقدية فلسفية "م، دراسة 325

مخبر البحث في الدراسات 
 العقدية ومقارنة األديان

 كمية أصول الدين

08 
 جهود علماء ادلغرب اإلسالمي  
يف نقد األديان الكتابية يف العهد 

 ىـ900-ىـ520ادلوحدي بني 
 طيبات لمير 

مخبر البحث في الدراسات 
 العقدية ومقارنة األديان

 أصول الدين كمية
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 الكمية المخبر رئيس المشروع المشروععنوان  الرقم

09 
أثر احلركات الدينية يف القرارات السياسية  

 شكيرب آسيا  داخل اسرائيل         
مخبر البحث في الدراسات 

 العقدية ومقارنة األديان
 كمية أصول الدين

10 
تدوين النص الديين وأثره يف عصمة  

دراسة تارخيية حتليلية مقارنة  بني –الوحي 
 التناخ والكتاب ادلقدس والقرآن الكرمي .

 بودبان محمد 
مخبر البحث في الدراسات 

 العقدية ومقارنة األديان
 كمية أصول الدين

دور اخلطاب الصويف يف تعزيز األمن   11
 لحمح الزهرة  النفسي واالجتماعي 

البحث في الدراسات  مخبر
 العقدية ومقارنة األديان

 كمية أصول الدين

  -صلى اهلل عليو وسلم –صورة النيب   12
 بوجمعة صالح  يف الفكر الغريب

مخبر البحث في الدراسات 
 العقدية ومقارنة األديان

 كمية أصول الدين

13 
االستشراق ادلعاصر وأبعاده السياسية  

 سميةبن الموفق شهناز  والعقدية
 مخبر 

 حوار الحضارات واألديان
 كمية أصول الدين

14 
 القراءة احلداثية للمسائل  العقدية  

 سعيود سهيل  يف الفكر ادلعاصر 
 مخبر 

 حوار الحضارات واألديان
 كمية أصول الدين

موقف الشيعة اإلمامية ادلعاصرة من السنة:  15
 الرواة وادلصادر، دراسة حتليلية نقدية(

سامي  بن شعالل
 رياض 

مخبر البحث في الدراسات 
 القرآنية والسنة النبوية

 كمية أصول الدين

األحاديث ادلشكلة يف العقائد، مجعا  16
 نصر سممان ودراسة

مخبر البحث في الدراسات 
 القرآنية والسنة النبوية

 كمية أصول الدين

17 
 سعيد بن سليمان السماليل الكرامي
وجهوده يف القراءات والرسم، عرضا 

 ودراسة وتقوميا
 محمد لمين بوروبة 

مخبر البحث في الدراسات 
 القرآنية والسنة النبوية

 كمية أصول الدين

18 
جهود ادلعاصرين يف فهم السنة النبوية 

 كافي بوبكر  -تأصيال وتطبيقا، دراسة استقرائية حتليلية
مخبر البحث في الدراسات 

 والسنة النبويةالقرآنية 
 كمية أصول الدين

صياغة أصول الفقو وفق التأويليات  19
 ادلعاصرة، دراسة نقدية

 جدي عبد القادر
 )مستقيل(

 مخبر البحث 
 في الدراسات الشرعية

 كمية الشريعة واالقتصاد

 مبارك حفيظة مقاصد التكافل االجتماعي  20
 مخبر البحث 

 في الدراسات الشرعية
 واالقتصادكمية الشريعة 

الدراسات ادلقارنة بني الشريعة والقانون،  21
 بن حمو رحيمة  دراسة حتليلية 

 مخبر البحث 
 في الدراسات الشرعية

 كمية الشريعة واالقتصاد

 تبينات ساعد  احلقوق واحلريات الرقمية  22
 مخبر البحث 

 في الدراسات الشرعية
 كمية الشريعة واالقتصاد

23 
النوازل ادلعاصرة ضوابطو االجتهاد يف 

مظانو وأعالمو، دراسة تأصيلية مع مناذج 
 تطبيقية

 سطحي سعاد 
 مخبر البحث 

 في الدراسات الشرعية
 كمية الشريعة واالقتصاد
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24 
اذلندسة ادلالية اإلسالمية ودورىا يف 

تطوير األسواق ادلالية يف البلدان 
 -حالة اجلزائر –اإلسالمية 

 عقبة سحنون
مخبر البحث في الدراسات 
 االقتصادية والمالية اإلسالمية

 الشريعة واالقتصادكمية 

25 

العالقات االقتصادية بني ادلغرب 
األوسط اجلزائر وإفريقيا جنوب 

 ه/10-2القرن  الصحراء من
 م8-16

 سامعي اسماعيل 
مخبر البحث في الدراسات 

 األدبية واإلنسانية
 كمية اآلداب 

 والحضارة اإلسالمية

26 
تاريخ وحضارة ادلغرب األوسط من 

م إىل القرن 13ه/7القرن 
 م16ه/10

 / عابد يوسف
 كمية اآلداب 

 والحضارة اإلسالمية

 تاريخ الرحلة العلمية ادلغربية خالل 27
 / )متوفي( فياللي بمقاسم العصر الوسيط

 كمية اآلداب 
 والحضارة اإلسالمية

 

 

 

 

 


