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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بن يوسف بن خدة                          1جامعة الجزائر

 

 

 كلية العلوم اإلسالميةقسم اللغة والحضارة العربية اإلسالمية

 .تخّصص: حضارة إسالميةفيفريق التكوين

 

 م 2022/2023( دورة 02)استرمدراسة مشاريع مذكرات 

 إسالميةتخصص حضارة 
 

 

 اللجنة المناقشة  رأي لجنة فريق التكوين اسم ولقب الطالب الرقم

01 
 األندلس في أعمال المؤرخ محمد األمين بلغيث عيد رفيدة-

 : الرئيس
 عواد منورد.: المشرف

 : العضو المناقش

 أحمد بن صوشة. - 02

 يوسف جدو-

 الحضارية والفكرية في األندلس حياةال

 م( 928م  ــــــــ  856هـ / 316ه ــــ  138) اإلمارةخالل عصر 

 :  الرئيس

 عبد الوهاب الهاشميد.: المشرف
 : العضو المناقش

 العثماني العصر خاللجهود الجزائريين في علم التاريخ  ندى الريحان دردوخ- 03

 ( نموذجا ألحمد المقري  كتاب نفح الطيب)

 :  الرئيس

 سهام داويد.: المشرف
 : العضو المناقش

 خاللاالقتصادية في المغرب األوسط  األوضاع عبير دوخاني- 04

 عصر الدولة الرستمية

 :  الرئيس

 عواد منورد : المشرف

 : العضو المناقش

 صفية كرواط- 05

 رفيقة سماح جورطي-

 في الحركة الوطنيةبن يوسف بن خدة جهود 

 

 :  الرئيس

 سيد أحمد بن نعماني د.: المشرف

 : العضو المناقش
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 الدولة األموية عصرالتجارة في  إسحاق بلفرعي- 06

 (م  750م ــــ  662/  هـ   132 ـــــهـ   41)

 : الرئيس

 سيد أحمد بن نعماني د.: المشرف

 : العضو المناقش

 أميرة داليم- 07

 شيماء أحمد-

 السيرة النبوية في كتابات علماء الغرب اإلسالمي

 ـــــ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض أنموذجا ـــــ

 : الرئيس

 عواد منورد.: المشرف

 : العضو المناقش

 حنان صحراوي- 08

 صليحة سعيدون-

 خالل عصر الموحدين  األندلسفي  الحرف والصنائع

 ــ دراسة وصفية تحليلية ـــ 

 : الرئيس

 عبد الوهاب الهاشمي د.: المشرف

 : العضو المناقش

 دراسة حضارية–المرابطون في المغرب األوسط  ليلى ركاش- 09

 م ( 1147م ـــــ  1086هــــــ  /   541هـــ ــــــــ  479) 

 : الرئيس

 حسيبة عبدونيد.: المشرف

 : العضو المناقش

 النظم الحربية لدولة بني أمية في األندلس فاطمةريوقي- 10

 م ( 1031 -م   756هـ  /   422 – 138) 

 : الرئيس

 أ.د.منير سعدي : المشرف

 : العضو المناقش

 : الرئيس سقوط بيت المقدس وتأثيراته السياسية على منطقة الشام درش أميرة- 11

 عواد منورد. : المشرف

 : العضو المناقش

 الجذور التاريخية للحركة النسوية في الجزائر سمية أولخياري- 12

 ــــــدراسة وصفية تحليلية  ـــ 

 : الرئيس

 سهام داويد.: المشرف

 : العضو المناقش

 لينة بورنيسة- 13

 وداد جسناوي-

 العثماني صراليهود في الجزائر خالل الع

 ـــــدراسة وصفية تحليليةــــ م ( 1830م /  1518) 

 : الرئيس

 عواد منورد.: المشرف

 : العضو المناقش

 : الرئيس في الجزائر خالل العصر العثماني المدرسة الثعالبية  سهام بوشارب- 14

 عواد منورد.: المشرف

 : العضو المناقش

 ريينالجزائ مدارس جمعية العلماء المسلمين في التعليمي واإلشراف التربوي  كريمة غياطو- 15

 ــــ دراسة وصفية تحليليةـــــ

 

 : الرئيس

 حفيظة بن محمدد.: المشرف

 : العضو المناقش

 أميرة ليماني - 16

 خديجة نور اليقين زايدي-

  -الثورة الجزائرية من خالل مذكرات المجاهدين

 مذكرة شاهد على اغتيال الثورة أنموذجا

 

 : الرئيس

 فتحي بودفلةد.  : المشرف

 : العضو المناقش

 : الرئيس المدارس اإلصالحية بالجزائر نورة مناد- 17
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 عواد منورد.: المشرف ـــــ نموذجاأتلمسان بالحديث  دار مدرسة ــــــــ

 : العضو المناقش

 اإلصالحيةأحمد توفيق المدني في الصحافة إسهامات  المية حمدوش- 18

 ـــــ جريدة البصائر أنموذجا ــــــ

 : الرئيس

 عواد منورد.: المشرف

 : العضو المناقش

 التعليمية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مؤسسات سيد أحمد بوعنيقة- 19

 ـــــدراسة وصفية تحليلية  ـــــ

 : الرئيس

 سهام داويد.: المشرف

 : العضو المناقش

 : الرئيس سقوطالدولة العثمانيةالعوامل الخارجية و دورها في  خير الدين حربوش- 20

 حسيبة عبدونيد.: المشرف

 : العضو المناقش

 ييدوناالقتصاد الجزائري في العصر العثماني من خالل كتابات ناصر الدين سع اح بوحيلةبص- 21

 

 : الرئيس

 عبد الوهاب الهاشميد.: المشرف

 : العضو المناقش

 طينالسكة والمسكوكات في عهد المراب وئام عزيزي- 22

 

 : الرئيس

 عبد الوهاب الهاشميد.: المشرف

 : العضو المناقش

 لعلماء المالكية في األندلس خالل عصر اإلمارة السياسيالدور  جسيبة كجار- 23

 (م 928  - م 755  /هــ   316 –هــ 138) 

 : الرئيس

 عبد الوهاب الهاشمي د.: المشرف

 : العضو المناقش

ل والية الحسبة في العصر العباسي األول )الرقابة على األسواق واالعما هديل أزرارق- 24

 التجارية(

 م(846-749هـ/132-232)

 : الرئيس

 عبد الوهاب الهاشمي د. : المشرف

 : العضو المناقش

 

25 

 

 دور المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية الكبرى ليلى محمدي-

 ـــــأنموذجا  ــــ جميلة بوباشة 

 

 : الرئيس

 حسيبة عبدوني د.: المشرف

 : العضو المناقش

 حكيمة بوخاري- 26

 بوعزيزلويزة  -
 والتربية والتعليمإسهامات مولود قاسم نايت بلقاسم في الفكر 

 

 : الرئيس

 فتحي بودفلةد.: المشرف

 : العضو المناقش

 : الرئيس جهود المغاربة في حماية بيت المقدس سمية عصماني- 27

 عواد منورد.: المشرف

 : العضو المناقش

 خالل العصر العثمانيالسلطة والمتصوفة في الجزائر  عبد الرزاق باجي - 28

 م( 1830م ــــــــ  1518) 

 : الرئيس

 الهاشمي عبد الوهابد.: المشرف
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 : العضو المناقش

 التعليم القرآني في مدينة الجزائر خالل العصر العثماني زواوشة نسرين 29

 دراسة وصفية تحليلية

 : الرئيس

 فتحي بودفلةد.: المشرف

 : المناقشالعضو 

 رتيبة بوشنافة  30

 المية كرموس

 : الرئيس التاريخ الجزائرييحيى بوعزيز ودوره في كتابة 

 عبد الوهاب الهاشميد: : المشرف

 : العضو المناقش

 زكين وجهوده في الحفاظ على التراث اإلسالمي يفؤاد س         رزاز خولة 31

                               (1924    /2018  ) 

 : الرئيس

 د. سيد أحمد بن نعماني: المشرف

 : العضو المناقش

 سهامات البيوتات العلمية في الحياة الثقافية الجزائرية إ حسيبة سلمان- 32

 أنموذجاالمّقري  بيت

 : الرئيس

 عبد الوهاب الهاشميد. : المشرف

 : العضو المناقش

 في األندلسوحديندولة الم يحيوش مريم 33

 ـــ دراسة حضارية ــــ

 : الرئيس

 د. فتحي بودفلة : المشرف

 : العضو المناقش

 العصر العباسي األول في نظام الدواوين  زناقي سارة 34

 -لية  دراسة وصفية تحلي  -                                        

 : الرئيس

 عكاكعبد الغني د. أ: المشرف

 : العضو المناقش

 مبارك الميلي وجهوده اإلصالحية  أحسن بلعزوز 35

 -دية  دراسة تحليلية نق  -                                        

 : الرئيس

 د. عبد الوهاب الهاشمي : المشرف

 : العضو المناقش

 بركاني عبد هللا 36

 بوزيدي علي عبد الرشيد

 كتب الرحلة وأهميتها في تدوين التاريخ 

 -نموذجا  أرحلة ابن جبير  -

 : الرئيس

 الهاشمي عبد الوهابد  : المشرف

 : العضو المناقش

 وادـــــــــور عــــــنـــ: د / ممسؤول التخصص 

 لهاشمي     اد/ عبد الوهاب  - د / عبد الغني عكاك    .أ  -    د/ سيد أحمد بن نعماني: ( حضارة إسالمية 2أعضاء فرقة التكوين  ) ماستر 

 ./ سهام داوي د -   أة/ حسيبة عبدوني          -
 


