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 الرقم  األستاذ المؤطر  عنوان المذكرة  اسم الطالب  لجنة المناقشة
 01 بن مصطفى دريس سياسة االمير يعقوب بن عبد الحق من خالل كتاب الذخيرة السنية  طالب نوال د. بوداعة مناقشا              رئيسا    د.رزيوي

 02 بن مصطفى دريس ابة التاريخية عند ابن مرزوق الخطيب )المسند الصحيح انموذجا( الكت  بعبد الوهابن دحو  //////
 03 بن مصطفى دريس والثالث سياسة الشيعة الفواطم في بالد المغرب خالل القرنين الثاني  جبيري مليكة  د.رزيوي مناقشا          د. موساوي رئيسا  

 04 بن مصطفى دريس  المهدي بن تومرت من خالل كتاب البيذق مالل بشرى أمال  ا  د. بوداعة مناقش            رئيسا    د.رزيوي
 05 عبد القادر بوحسون اإلسهامات السياسية للعائالت األندلسية بالمغرب األوسط ما بين القرنين السابع والعشر الهجريين عيساني بشرى د. زاوي مناقشا           رئيسا   شبابد. 
 06 عبد القادر بوحسون الطب والصيدلة باألندلس خالل عصري المرابطين والموحدين كريم فاطمة  مناقشا   بلخيرد.          رئيسا   قدوريد. 
 07 عبد القادر بوحسون أبو عبد اهلل محمد الثالث عشر )الزغل( ودوره السياسي والعسكري باألندلس طلحة محمد  مناقشا  صديقي د.         رئيسا  موساوي د. 
 08 عبد القادر بوحسون األزمات السياسية باألندلس وانعكاساتها على حركة التصوف خالل عهد بني األحمر مباركي أمال  د. صديقي مناقشا           رئيسا   سكاكود. 

 09 معبد الكريشباب  رانيةممالك النصلوا المبادالت التجارية بين الدولة الحفصية قاسمي نصر الدين مناقشا   زاويد.            رئيسا   ةد. بوشيب
 10 معبد الكريشباب  الحرف والصنائع بغرناطة النصرية بلحية محمد رؤوف مناقشا   يد. قدور              رئيسا   خد. شي

 11 معبد الكريشباب  شعر الزهد باألندلس على عهد ملوك الطوائف بوشريط دنيا نور الهدى ////////
 12 قدوري نعبد الرحم ما يجب على األمير من حسن النية لإلمارة كتابه:الفكر السياسي عند الشيخ المغيلي من خالل   عولمي أحالم مناقشا  بلخير د.         رئيسا   موسم د.

 13 قدوري نعبد الرحم م15-13ن القرنين الواقع السياسي واالقتصادي لممالك الهوسا ما بي عيساني يسرى د. طيبي مناقشا          د.بوحسون رئيسا  
 14 بكوش فافة التواصل الحضاري بين المسلمين وأهل الذمة باألندلس خالل عصري الخالفة ودويالت الطوائف علو ميلود /////////

 15 بكوش فافة ه 09و 06يون ودورهم العلمي ببجاية ما بين القرنين األندلس بونوار فاطمة الزهراء د. طيبي مناقشا            رئيسا   بوشيبةد. 
م مةن خةالل كتةاب وعنةوان 13ه/7إسهامات المدرسة األندلسية في تطور المعرفة التاريخيةة ببجايةة فةي القةرن  بوهراوة زوليخة مناقشا   ميلوديد.           رئيسا  شيخ د.

 الدراية للغبريني
 16 بكوش فافة

 17 بكوش فافة   م(15 -13ه/9-7والسلطة بتلمسان خالل العهد الزياني )علماء ال عمارة لمياء مناقشا  رحيم د.           رئيسا   تليد. 
 18 طويلب عبداهلل  مدن الزاب من خالل كتب الرحالة و الجغرافيين مقسم شريفة  مناقشا   زاويد.          د. بكوش رئيسا

 19 طويلب عبداهلل األقليات الدينية و العرقية في الدولة الزيانية بعيري نجاة  مناقشا   طيبيد.          رئيسا   دلبازد. 
 20 طويلب عبداهلل موية الخالفة األ على عهد األندلس روادهااللغة العربية و  بوزيدي نصيرة  مناقشا   كبدانيد.           رئيسا   راويد. ق
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 21 طويلب عبداهلل  هجريين والسادسعلم الكالم في بالد المغرب االسالمي خالل القرنين الخامس  طهراوي عمر الطيب مناقشا   بشباد.          د. بكوش رئيسا
 22 رزيوي زينب  .الناصر بن علناس وجهوده في خدمة الدولة الحمادية زاوي محمد مناقشا   وحسوند. ب       د. موساوي رئيسا  

 23 رزيوي زينب كتب المعاجم ودورها في التأريخ للحركة الثقافية  مير خيرة  مناقشا   بكوشد.            د.دلباز رئيسا  
 24 رزيوي زينب كتب المناقب وأهميتها في الدراسات التاريخية  طهراوي إيمان مناقشا   طويلبد.        رئيسا   دلبازد. 
 25 بوداعة نجادي فاء الموحدين للعلم والعلماء.رعاية الخل مسكين سهام  مناقشا   صديقيد.     رئيسا  شباب د. 
 26 بوداعة نجادي واالقتصادي من خالل أنموذج يوسف بن تاشفين  حكامة التسيير في الدولة المرابطية في المجالين السياسي بن عيسى زهرة مناقشا   بلخيرد.           رئيسا  موسم د.

 27 بوداعة نجادي الثورات في بالد األندلس على عهد الموحدين وأثرها على الحياة السياسية. هسلم عبد اإللم د. بكوش مناقشا           د. بن مصطفى رئيسا  
 28 بوداعة نجادي ه6 نهة إلى غاية القر 02إسهامات علماء بلنسية في الحياة الثقافية في بالد المغرب اإلسالمي من القرن  مهداوي مسكية شيماء مناقشا   ميلوديد.                 رئيسا   شيخد.
 29 كبداني فؤاد  تطور الفالحة ببالد األندلس. الري أنموذجا درقاوي فاطمة مناقشا   بوحسوند.                 رئيسا   شبابد.

 30 اد كبداني فؤ  الصيدلة ببالد األندلس ابن وافد أنموذجاالطب و علماء  جاللي خديجة ي مناقشا  قدور د.              رئيسا   شبابد. 
 31 كبداني فؤاد  تخطيط المدن ببالد األندلس بهلول عقيلة مناقشا   رحيمد.                   د.شيخ رئيسا  

 32 سكاكو مريم  عمل المرأة في المغرب واالندلس خالل العصر الوسيط الميدان الصحي أنموذجا جبيري صورية مناقشا   رزيويد.             رئيسا   بن مصطفىد.

 33 سكاكو مريم  االختصار في المذهب المالكي وأثره في مناهج التأليف في الغرب االسالمي خليفي إلهام مناقشا   شبابد.                   رئيسا  سم مو د.
 34 سكاكو مريم  والمخاطر(رحلة المغاربة الى الحج خالل العصر الوسيط )المسالك  صحراوي فاطمة الزهراء د. بن مصطفى مناقشا             د.رزيوي رئيسا  

 35 سكاكو مريم  الحياة العلمية لعبد الرحمن بن خلدون من خالل رحلته غربا وشرقا بلوفة أحالم  مناقشا   بن مصطفىد.               رئيسا   قراويد.
 36 سكاكو مريم  زماتات الجوائح واألسواق في فتر أثر الحسبة في تنظيم األ عزاوي عواطف  مناقشا   ميلوديد.              د. داعي رئيسا  
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 الرقم األستاذ المؤطر  عنوان المذكرة  اسم الطالب:  لجنة المناقشة
 01 شيخ فطيمة االمارات اإليطالية أنموذجا( (والدول األوروبية  العالقات الدبلوماسية بين إيالة الجزائر العثمانية خالدي أحالم مناقشا  دربال د.          د. مجاود رئيسا  

 02 شيخ فطيمة  1830-1671الثورات المناهضة للسياسة العثمانية في الجزائر خالل عهد الدايات  بومدين خديجة مناقشا   مجاودد.             رئيسا   . بوشيبةد
 03 شيخ فطيمة -دراسة مقارنة-الجهاد البحري إليالة الجزائر بين ثنائية الكتابات المحلية واألجنبية  ان خوجة إيم د. بلحيا مناقشا          د. مجاود رئيسا  

 04 موسم عبدالحفيظ .المساجد العثمانية بمدينة وهران: مسجد الباي محمد بن عثمان الكبير أنموذجا رملي فتيحة  مناقشا   كبدانيد.          رئيسا قدوريد. 
 05 موسم عبدالحفيظ العلماء المغاربة في الجزائر خالل العهد العثماني بن عدو مليكة  د. تلي مناقشا          ا  د.سكاكو رئيس

مؤسسةات القضةاء فةةي مدينةة الجزائةةر خةالل العهةد العثمةةاني: المجلةس القضةةائي األعلةى )المجلةةس  هاجم إلهام  مناقشا   دلبازد.         رئيسا   تليد.
 الشرعي( أنموذجا

 06 م عبدالحفيظموس

 07 موسم عبدالحفيظ )1830 – 1540واقع اإلدارة المحلية في بايلك التيطري الجزائري ) فرحاوي محمد             //////////////////           
 08 موساوي مجدوب ً  ريقة الشيخية أنموذجادور الطرق الصوفية بالجزائر خالل الفترة العثمانية الط عمارة شيماء د.دربال مناقشا                د.داعي رئيسا  

 09 موساوي مجدوب دراسة تاريخية-التعليم بزوايا جنوب غرب الجزائر خالل الفترة العثمانية  جلولي عبدالحميد 
 10 موساوي مجدوب قبيلة حميان أنموذجا-ب غرب الجزائر خالل الفترة العثمانية القبائل العربية بجنو  بهلول شعبان          //////////////////             

 11 موساوي مجدوب دراسة بيوغرافية-أحمد بن موسى الكرزازي  دحماني محمد د.قراوي مناقشا       د. بن مصطفى رئيسا  
 12 نقدوري عبد الرحم الل العصر الحديثالمجتمع التواتي خ بن جياللي ابتسام مناقشا   شيخد.            رئيسا   مجاودد.

 13 نقدوري عبد الرحم األوبئة بالمغرب والجزائر خالل العصر الحديث دراسة مقارنة رابحي مريم  مناقشا   بلحياد.            رئيسا   تليد. 
 14 مجاود حسين 1830جويلية 5ليلة سقوط مدينة الجزائر  حميدي نادية  مناقشا   حصادد.          د.كبداني رئيسا  
 15 مجاود حسين دور الزوايا االقتصادي واالجتماعي بالجزائر في العهد العثماني  داودي عومرية  مناقشا   موساويد.           د.طويلب رئيسا  
 16 نمجاود حسي خالل عهد الداياتاإلنجليزية -العالقات الجزائرية صوفي سهيلة مناقشا  موسم د.           د.كبداني رئيسا  
 17 مجاود حسين بايلك الغرب انموذجا   المحلية من الجباية الضريبية للسلطة العثمانية بالجزائر قوىموقف ال زحزوح سهام د. بلحيا مناقشا             د.طويلب رئيسا  

 18 ي فؤاد كبدان .األسرى اإلسبان في الجزائر سيرفانتيس أنموذجا ( )المدرسة العليا  ///////////////////        
 19  دلباز محمد أمناء الحرف في مدينة الجزائر خالل العهد العثماني قندوزي محمد األمين مناقشادربال د.            رئيسا   داعيد. 
 20 دلباز محمد التجنيد )الدفشرمة( في الجزائر العثمانية  دالل محمد مناقشا   بوشيبةد.           رئيسا  بوداعة د.
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 21 دلباز محمد الحرية الدينية في إيالة الجزائر على ضوء مذكرات األسرى عطاوي محمد األمين مناقشاحصاد د.           رئيسا  د. بوداعة 
 22 بوشيبة ذهيبة التطورات واالنعكاسات 1822- 1554الظاهرة الوبائية في إيالة الجزائر  حسيني فاطنة مناقشا  داعي د.           د.طويلب رئيسا  

 23 دلباز محمد 1830 - 1556المراكز االستشفائية في مدينة الجزائر ودورها في الرعاية الصحية  ميلودي هنية             ////////////////////
 24 بوشيبة ذهبية لعثمانياآلفات االجتماعية في مدينة الجزائر خالل العهد ا بوعزة نور الهدى         د. موساوي مناقشا            د.قراوي رئيسا  

 25 بوشيبة ذهبية ظاهرة التكافل االجتماعي في إيالة الجزائر العثمانية من خالل الرحالت الحجازية بليل كريمة  مناقشا   دلبازد.          رئيسا   موساوي د. 
 26 دلباز محمد 1830- 1792عامات القبلية في بايلك الغرب المواجهة والتحالف السلطة العثمانية والز  ميلودي إلهام         ///////////////////////// 

 27 داعي محمد  م1671-1518العالقات العسكرية بين الجزائر والدولة العثمانية  ربيعة إكرام مناقشا  شيخ د.           د.قراوي رئيسا  
 28 داعي محمد قتصادي واالجتماعي إليالة الجزائر من خالل مذكرات أحمد الشريف الزهارالوضع اال عمور كريمة  مناقشا   بلحياد.        د.سكاكو رئيسا  

 29 داعي محمد م1792 -1500اآلثار العمرانية االسبانية في الجزائر  مصايف قويدر           ///////////////////////////
 30 داعي محمد لغزو االسباني لسواحل الجزائر اقتصاديا واجتماعيا  انعكاسات ا دهاني عونية  مناقشا  تلي د.          د.قراوي رئيسا  

 31 قراوي نادية  واخر العهد العثمانيأرض بالجزائر نظام الملكية وحيازة األ قاسم سارة           مناقشا   موسمد.            رئيسا   بوحسوند.

 32 قراوي نادية العثماني الجتماعية واالقتصادية بمعسكر خالل العهداالوضاع ا عالم سعاد مناقشا   موساويد.          بكوش د.
 33 قراوي نادية تطور التجارة الداخلية في الجزائر العثمانية عهد الدايات نموذجا ولد قادة ابتسام         //////////////////////////////

 34 قراوي نادية الداياتالعالقات السياسية بين الجزائر وتونس خالل عهد  ولفرعة عبدالواحدم            مناقشا   بوشيبةد.              د.تلي رئيسا  
 35 تلي رفيق   عالقة القاضي بالسلطة المركزية في الجزائر خالل العد العثماني بن براهيم الميا           ///////////////////////////

 36 تلي رفيق التعايش الديني ما بين أهل الذمة والمسلمين بمدينة الجزائر خالل العهد العثماني اليهود أنموذجا   ف ربيحة خال           /////////////////////////////        
 37 تلي رفيق عائدات البحرية الجزائرية خالل العهد العثماني االتاوات والهدايا أنموذجا ثابتي عامر مناقشا   حصادد.       رئيسا   كوشد.ب
 38 تلي رفيق الصراع السياسي بين اإلنكشارية ورياس البحر وأثره على استقرار الجزائر العثمانية زويري كريمة مناقشا   مجاودد.          ئيسا  ر  كبدانيد.

 


