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 اجللسة الافتتاحية
بيدة الطيبد/ رئيس الجلسة  ❖  رئيس اللجنة العلمية للملتقى. ز
يمآيات  تلاوة ❖  ، الأستاذ: عبد المطلب بن عشورة.القرآن ال كر
 .النشيد الوطني ❖
 .الدراسات العقدية ومقارنة الأديانمدير مخ بر  عمار طسطاسكلمة أ.د/ ❖
 كلمة أ.د/أحمد عبدلي عميد كلية أصول الدين. ❖
 قسنطينة السعيد دراجي مدير جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية/كلمة أ.د ❖

 

 رنامج الجلساتـب
 

 الفرتة الصباحية

 11:00-10:00 :اجللسة العلمية األوىل

 اسعيد عليوان :األستاذ الدكتور برئاسة

 اجلامعة الأصلية املتدخل)ة( عنوان املداخةل التوقيت

10.00-10.15 
-الكونية واملعطيات العقدي ادلرس راهنية

  بعالقة الوحدة مبدأأ  صةل يف مقاربة
 -والإنسان الكون

 حللح زهرةال /د.أأ 
 عبد القادر جامعة الأمري

 للعلوم الإسالمية قس نطينة

شاكلية 10.15-10.30  عامر طسطاس /أأ.د الكرمي القرأ ن ضوء يف والعقل النص اإ
 القادر عبد الأمري جامعة

 قس نطينة الإسالمية للعلوم

10.30-10.45 
 الأصويل ادلرس يف العقدي ادلرس حضور

 -الوظائف يف قراءة– 
 1 ائراجلز  جامعة خلفي وس يةل/د

10.45-11.00 
 عند به الهنوض وس بل العقدي ادلرس مآ خذ
 املبارك ومحمد عاشور بن الطاهر محمد 

 1 ائراجلز  جامعة مرسدي ال أأم/د
 

 

 

   

 

 

 الفرتة الصباحية
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 12:30-11:00 اجللسة العلمية الثانية

 ملري طيبات :الدكتوراألستاذ  برئاسة

 اجلامعة الأصلية املتدخل)ة( عنوان املداخةل التوقيت

 ادريس نعمية /د.أأ  ادليين للنص الفلسفية املقاربة 11.00-11.15
 - للأساتذة العليا املدرسة

 قس نطينة

 ابتنة جامعة معنرص حبيبة/أأ  العقدي ادلرس يف القميي البعد 11.15-11.30

ىل البس يط من العقدي ادلرس 11.30-11.45  القادر عبد الأمري جامعة معزي مروان/د املعقد اإ
 قس نطينة الإسالمية للعلوم

 12:30-11:45مناقشات وتعقيبات 
 

 

 

 

 

 14.45-14.00 الثالثةاجللسة 

 عبد املالك بن عباس :رالدكتوبرئاسة 

 اجلامعة الأصلية املتدخل)ة( عنوان املداخةل التوقيت

14.00-14.15 
 الاس تدلل يف التجديد وقضية العقدي ادلرس

 -اجلزائري الأرسة قانون من مناذج– 
 القادر عبدأأ.د/

 جدي
 القادر عبد الأمري جامعة

 قس نطينة الإسالمية للعلوم

14:15-14:30 
– الأرسة اس تقرار دمع يف وأأثره العقيدة عمل

 -اجلزائري الأرسة قانون عىل تطبيقية دراسة
 بوفاغس سعيدة/د

 القادر عبد الأمري جامعة

 قس نطينة الإسالمية للعلوم

14:30-14:45 
 الإساليم الترشيع يف العقيدة أأثر

 -أأمنوذجا املالية املعامالت– 
 سطحي سعاد/د.أأ 

 القادر عبد الأمري جامعة

 قس نطينة الإسالمية للعلوم
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15.16-45.14 الرابعةاجللسة   

 الطيبزبيدة : ةبرئاسة الدكتور

 اجلامعة الأصلية املتدخل)ة( عنوان املداخةل لتوقيتا

 رحاييب حبيبة/د املس تقبلية وادلراسات العقدي ادلرس 14.45-15.00
 القادر عبد الأمري جامعة

 قس نطينة الإسالمية للعلوم

15.00-15.15 
  العامل رشور ومشلكة البرشي اجلينوم

 -املعارص العقدي ادلرس جتديد حنو–
 دبيحي حياة/د

 بلقايد بكر أأبو جامعة

 تلمسان

15.15-15.30 
  املعارصة التحدايت ضوء يف العقدي ادلرس

 -واملهنج املضمون يف قراءة–
 بوالربدعة صليحة/.د

 القادر عبد الأمري جامعة

 قس نطينة الإسالمية للعلوم

 16:15-15:30 وتعقيبات مناقشات
 

 16:30-16:15 الختاـــمية الجلسة

عميد الكلية المكلف بما بعد التدرج والبحث نائب  العايبيوسف د/ رئيس الجلسة: ❖
 .العلمي والعلاقات الخارجية

 .قراءة التوصيات ❖
 عميد كلية أصول الدين. أ.د/أحمد عبدليكلمة  ❖
 قسنطينة مدير جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية السعيد دراجي/أ.دكلمة  ❖

 
 


