
 

 

 (2الزايدي بودرامة )جامعة سطيف د/: 10.45-11.00

حاديث النبوية في إثبات األحكام النحوية عند ابن مالك االستدالل باأل

 .)شرح التسهيل أنموذجا(

                   ( 2عمر بوشنة )جامعة الجزائر د/: 11.00-11.15

تجاج بالحديث النبوي الشريف هـ( في االح770منهج الفيومي )ت

 معجم المصباح المنير.ضمن 

ة الحديث النبوي جي  از )جامعة عنابة( ح  ننعيمة ك د/: 11.15-11.45

  .نموذجا (بن دريد أ  س المعجمي )معجم جمهرة اللغة الفي الدر

 

 15.45-14.30الجلسة المسائية األولي : 

 

 رئيس الجلسة : أ.د الجمعي شبايكي .

د/ رياض بن الشيخ الحسين )جامعة األمير عبد : 14.30-14.45

  القادر(أثر الحديث النبوي الشريف في تشكيل الرؤيا الشعرية 

د/ عبد الناصر بن طناش )جامعة األمير عبد القادر(  :14.45-15.00

 ابن الشجري . ياالستدالل بالحديث النبوي الشريف في أمال

                     )جامعة تلمسان ( فتيحة يحيأ/  :15.00-15.15

 .ربي القديمعالقة غريب الحديث بالمعجم الع

أ/ عبد المالك بلخيري )جامعة الجلفة(منحى لسانيات : 15.15-15.30

 .(مالمح اإلحالة وأشكالها  )النص في الحديث النبوي الشريف

   يزيد بلعمش )جامعة األمير عبد القادر(     /د: 15.30-15.45

الحديث النبوي الشريف مصدر من مصادر البالغة )قراءة في كتاب 

 .شرح أحاديث من صحيح البخاري(

منهج أحمد كامش )جامعة األمير عبد القادر( د/ :15.45-16.00

ا الرضي والطيبي في الكشف عن البالغة النبوية في كتابيهم

 .(ننن حقائق الس)المجازات النبوية ( و)الكاشف ع

 

 

 

 

 2018أفريل  25األربعاء اليوم األول :

 

 

 09:30-9:00الجلسة االفتتاحية :

 

 الحسين.  رياض بن الشيخرئيس الجلسة د/ 

 كر الحكيم .الذ منتالوة آيات  -

 النشيد الوطني  . -

 رابح دوب. /أ.دكلمة رئيس الملتقى  -

 زين الدين بن موسى. /كلمة رئيس قسم اللغة العربية أ.د -

 نور الدين ثنيو. د/كلمة عميد الكلية  -

 دراجي.السعيد  /كلمة مدير الجامعة أ.د -

 

 12:15-9:45لجلسة الصباحية : ا

 

 .سمير جاب هللا  /رئيس الجلسة أ.د

 رابح دوب )جامعة األمير عبد القادر( /أ.د: 9.45-10.00

 .موازنة بين بالغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

 بورويس )جامعة األمير عبد القادر(ذهبية  /أ.د: 10.00-10.15

بالحديث النبوي الشريف في المعاني النحوية )دراسة  االستداللأثر 

 في كتاب مغني اللبيب البن هشام (باب المفردات.

محمد مشري )جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة(  /أ.د :10.15-10.30

 يف موقف مؤلفي المعاجم العربية من االحتجاج بالحديث النبوي الشر

         . حكيم بوغازي )جامعة مستغانم( /أ.د: 10.30-10.45

أبو  )بالحديث النبوي الشريف في الدرس البالغي المغاربي االستشهاد

 .أنموذجا ( محمد السجلماسي وعبد الجليل التنسي

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 

 كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية

 قسم اللغة العربية

 

 

 

 

 

 الموسوم : الملتقى الوطني

 في الدراسات اللغوية واألدبية  الشريف  الحديث النبوي

 هـ 1439شعبان  09/10يومي : 

 2018أفريل  25/26الموافق لـ : 

 

 

 

 



 

ر الدين ثني . - ي : د/ ن م عميد الك  ك

مع : أ.د/ السعيد الدراجي . - م رئيس الج  ك

ركين . - تذة المش دا ع اأس زيع الش  ت

ة آي  - . منتا  الذكر الحكي

تقى :ا م مية ل جنة الع  ل

 

جنة : أ.د/ رابح دو  .رئيس ال
ء  : اأعض

س -  . أ.د/ زين الدين بن م

اتي. - ل ل  أ.د/ آم

يس . - ر  أ.د/ ذهبي ب

ش.أ.د/  - صر بن طن  عبد الن

عمش. -  د/ يزيد ب

ير. - ي لع  د/ لي

مش . -  د/ أحمد ك

 
تقى :  م جنة المنظمة ل  ال

 
 

جنة :  ض بن الشيخ الحسين.د/ رئيس ال  ري
 

ء  : اأعض
بتي . أ/ عز -  الدين ن

مي . - ه دي ت  د/ ن

غرارة -  .د/ عبد المط ب

ابح. -  أ/ نعيم ر

في هال . -  أ/ ش

د بن زغدة . -  أ/ محم

 أ/ محمد بن الني . -

 

 

خزن أ/: .-.9 (حمزة ب اد مع ال   . )ج

الباغي في الحديث النب الشريف غ  د ال ابط ااستش  .ض

.-.:  ) اد مع ال رة )ج د عم                   .د/ مي

. ي ديث النب تي في اأح ة الص ك هرة المح ي ظ  تج

 

نية :  سة الث  .-.الج

 

سة :   . أحمد عبدليد/ رئيس الج

مع : .-. عنينب )ج ن ب سكيكدة (  9أ  د/ سفي

داات في . الحديث الصف المشّب  ر  القدسي من صحيح البخ

در( : .-. مع اأمير عبد الق مي )ج ه دي ت   .د/ ن

يل بن أحمد  خ لحديث النب الشريف في معج العين ل د ب ااستش

.  الفراهيد

در(: .-. مع اأمير عبد الق ابح  )ج        .أ/ نعيم ر

جي باغ الحديث النب الشريف في اأربعين  رب حج ي مق         .الن

در( : .-. مع اأمير عبد الق بي )ج      .أ/ عص خر

السا .       يه الصاة  ل ع رة في حديث الرس  باغ اإش

در( : .-. مع اأمير عبد الق ني )ج ط ي س    .أ/ س

معن المعن في الحديث النب الشريف.  القصدي 

تعقيب: .-. قش   .من

 

مية :  سة الخت   .-.الج

 

سة:  عيلإد / أ.رئيس الج معي سم  . س
صي . -  قراءة الت

تق : أ.د/ رابح د . - م رئيس الم  ك

 

 

نية:  ئية الث سة المس  .-.الج

 

ل خ سة أ.د عبد ه بوخ  . رئيس الج
ل  أ.د/ :.-. در(آم مع اأمير عبد الق اتي )ج          ل

ي  ) اأد اإسامي في الحديث النب الشريف  (دراس تأصي

ر  د/:.-. ة منت مع اإخ نس )ج رزاد بن ي ش

الغراب في الخط النب  ( المفردة  قراءة في التعدد )قسنطين

 (الدالي

مع د/ :.-. غرارة)ج در(ا عبد المط ب  أمير عبد الق

ج محمد عبد ه دراز في دراس  الحديث النب الشريف باغ من

(  د/: .-. تذة قسنطين ي لأس ش )المدرس الع مراد مزع

ج الباغ هد الحديث النب الشريف.ييمن مل مع ش  ن في التع

رة فيررة بربيش د/: .-. مع بسكرة( باغ الص   )ج

ديث  ر منالخط النب قراءة في أح  صحيح البخ

.-.: . تعقيب قش   من

 
ني : الخميس   أفريل  اليو الث
 

 
سة اأولى :   .-.الج

 

سة : أ.د/ ل لدرع . رئيس الج  كم

در(  :.9-.9 مع اأمير عبد الق ير )ج         .د/ لي لع

لي القي في ر أدبي . جم  الحديث النب الشريف من منظ

در( : .9-.9 مع اأمير عبد الق في هال )ج        أ/ ش

الشعر القدي اي بين الحديث النب الشريف  ابط الر  .ض

در( : .9-.9 مع اأمير عبد الق غرزة  )ج      .د/ نسي ب

لمعن اي ب لحديث  الر ج ب  .النب الشريف أثره في ااحتج
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