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  :المعامالت المالية المعاصرة: تخصص –أ 
 الرقم  عنوان الموضوع  الطالب  المشرف  لجنة المناقشة

محمد .د  الرئيس  د رشيد درغال.أ
 بلبية

  حليمي محمد
  حربوش توفيق

العلل األساسية في المعامالت المالية 
  المحرمة

01 
  الممتحن  أحمد أمداح.د
عبد المجيد د .أ

  بوكركب
محمد .د  الرئيس

 بلبية

  حبيب رحو
شهاب الدين 

  سوساني

القواعد الفقهية المؤثرة في المعامالت المالية 
  المعاصرة كتاب إعالم الموقعين أنموذجا

02 
  الممتحن  زين العابدين مباركي.أ

د حمدي .أ  الرئيس  سكينة بويلي.د
محمد 
  صالح

  ي هباشر يز ث
ي تحقيق التكافل دور التأمين الصحي ف

نظام بطاقة الشفاء  اإلسالماالجتماعي في 
  نموذجا

03 
  الممتحن  زين العابدين مباركي.أ

محمد /د  الرئيس  د رشيد درغال.أ
 بلبية

  زمالي تركية
  عبدو سليمة

تخلصات المصارف اإلسالمية من المعامالت 
  المشبوهةالمالية 

04 
  الممتحن  عبد المجيد مباركية.د
حمدي /د.ا  الرئيس  جمال بن دعاسد .أ

محمد 
  الصالح

 مباركي إكرام
-التمويل غير التقليدي وآثاره االقتصادية 

  -موازنة الجزائر نموذجا
05 

  الممتحن  معمري منير.أ

  الرئيس  زين العابدين مباركي.أ
معمري /أ

  منير
عبد الرؤوف بن .أ 06  .بالوسائل االلكترونية اإلثبات سعايدية رقية

  فقالمو 
  

  الممتحن

د عبد الكريم .أ
  حامدي

شهر /د  الرئيس
  الدين قالة

عبد النور حرحوز 
  يحي بن يربح

 دراسة في المفهوم القرآني للفساد المالي
  القصص القرآني

07 
  الممتحن  فريدة سكيو. د
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بويلي /د  الرئيس  د حمدي محمد .أ
  سكينة

 حيون عبد السالم
المدخرات دور صناديق االستثمار في تعبئة 

  وتوظيف السيولة
08 

  الممتحن  منير معمري.أ
سوابعة /أ  الرئيس  اللبان فايزة.د

  مخلوف
  مرابط جمال
 كافي عمار

 09  الدور االقتصادي للزكاة في المجتمع
  الممتحن  عزوز مناصرة. د
الطيب بن حرز . د

  اهللا
جمال /د.ا  الرئيس

  بن دعاس
  العيفاوي إدريس

ار األجنبي المباشر سياسات جذب االستثم
  في ضوء االقتصاد اإلسالمي

10 
  الممتحن  منير معمري.أ

  الرئيس  د جمال بن دعاس .أ
محمد .د

  بلبية
  أمزيان حياة
  بعوط أحالم

عبد المجيد . د 11  حوكمة المصارف التشاركية
  مباركية

  الممتحن

د عبد الرحمن .أ
  معاشي

معمري /أ  الرئيس
  منير

  بهلول مولود
  وزيعشي ف

الفروق الفقهية في المعامالت المالية 
ـ " بيع السلم وبيع المرابحة"المعاصرة 

  أنموذجا ـ
12 

  الممتحن  فايزة اللبان. د
تغالبت . د  الرئيس  د رابح زرواتي.أ

  حورية
 13  شرط القبض في المعامالت المالية المعاصرة  زهرة بن عبد الكريم

  الممتحن  فايزة اللبان. د
عزوز /د  الرئيس  ميدي الذواديقو . د

  مناصرة
  حفصةخالدي 

  فيروز خذيري
وتطبيقاته في المعامالت " ربح ما لم يضمن"

  المالية المعاصرة
14 

  الممتحن  أحمد أمداح. د
د عبد الرحمن .أ

  معاشي
درغال /د.ا  الرئيس

  رشيد
  تفعيل آليات االقتصاد البديل في الجزائر  بهلول مريم

  
15 

  الممتحن  يسكينة بويل. د
بن دعاس /د  الرئيس  د محمود بوترعة.أ

  جمال
  رقيق هشام محمد

رؤية اقتصادية  -تجارة اإلعالنات واإلشهار
  - شرعية 

16  
  الممتحن  ميحي عبد الحق.د

د عبد الكريم .أ
  حامدي

  الرئيس
الذوادي /د

  قوميدي
  بعيطي هالة

  تمرابط راضية
أحكام عقد االستجرار وتطبيقاته في 

  .سسات الماليةالمؤ 
17  

  د مليكة مخلوفي .أ
  

  الممتحن

صليحة / د  الرئيس  ميلود ميهوبي.د
  بن عاشور

  فجخي نور هان
مقاصد عقود األمانات في المذهب المالكي ـ 

  دراسة تأصيلية تطبيقية ـ
18  

  الممتحن  فايزة اللبان. د
  الرئيس  د جمال بن دعاس.أ

محمد /د
  بلبية

  سعيود عائشة
  وعليإيمان ب

  أحمد أمداح. د  19  التمويل اإلسالمي الدولي
  

  الممتحن



4 
 

مالخسو /د  الرئيس  يحي شراد.د
  بيالل

 كعبوش مبروكة
  ناصر حيزية

إدارة المخاطر في شركات التامين التكافلي 
  -شركة سالمة للتأمينات أنموذجا–

20  
  الممتحن  عزوز مناصرة. د

عالوة /أ  الرئيس  الطيب بن حرز اهللا.د
  بوشوشة

  ناصر مربح
  عبد الرؤوف الطيب

منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية في األموال 
  السلطانية

21  
  الممتحن  زين العابدين مباركي.أ

مالخسو /د  الرئيس  رشيد درغال.د.أ
  بيالل

  عائشة عماجي
 CNEPاإلجارة المنتهية بالتمليك 

BANAUE 
22  

  الممتحن  مذكور الخامسة.د
حمدي /د.أ  رئيسال  فضيلة تركي.د

  محمد
  عبد الباقي تواتي

الضرورة الشرعية في المعامالت المالية 
  -التسعير أنموذجا– المعاصرة

23  
  الممتحن  فايزة اللبان. د

د عبد القادر بن .أ
  حرزاهللا

عزوز /د  الرئيس
  مناصرة

  بن حمزة خالد
  عيسى حربوش

  24  مصرف في سبيل اهللا وتطبيقاته المعاصرة
  الممتحن  ن قالةشهر الدي. د
عبد الرحمن د .أ

  معاشي 
عزوز /د  الرئيس

  مناصرة
  سهيلة كريم

ضابط كل قرض جر نفعا فهو ربا وتطبيقاته 
  المعاصرة

25  
  الممتحن  حورية تاغالبت. د
عزوز /د  الرئيس  مذكور الخامسة. د

  مناصرة
  إيمان تبيب

العمولة في الخدمات المصرفية وأحكامها 
  الشرعية

26  
  الممتحن  سكينة بويلي. د
رشيد /د  الرئيس  حورية تاغالبت. د

  درغال
  ير رانيا باد

التكنولوجيا المالية في ضوء الشريعة 
  اإلسالمية

27  
  الممتحن  أحمد أمداح. د
  الرئيس  أحمد أمداح. د

مخلوف /أ
  سوابعة

  ياسمين بن عقون
  جيتي آمال

التطبيقات المعاصرة لعقدي المزارعة 
  ي االقتصادي اإلسالميوالمساقاة ف

عبد اللطيف . د  28
  بعجي 

  الممتحن

فاطمة /د  الرئيس  د رضا شعبان.أ
الزهراء 
  وغالنت

  نزار شريفة
  جاب اهللا سليمة

من خالل   القواعد المقاصدية المتعلقة بالبيوع
  كتاب المعيار

29  
  الممتحن  فايزة اللبان. د

قارش /د  الرئيس  د صليحة بن عاشور.أ
  جميلة

صالح . د
  الدين شرقي

محمد بهاء الدين 
  عولمي

آليات الحفاظ على المال العام في الشريعة 
اإلسالمية ودورها في القضاء على الفساد 

  المالي
الطيب بن حرز . د  30

  اهللا
  الممتحن

قارش /د  الرئيس  أحمد أمداح. د
  جميلة

/د
belbia  

  بوجيج ياسمينة
  محمدي آسيا

اعل المصرفي العولمة وأثرها على التف
  اإلسالمي

  
  الممتحن  محمد العايب. د  31
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مالخسو /د  الرئيس  عمار فالح. د
  بيالل

  مالح آسيا
  هاجر بوزيان

  32  آفاق التأمين البنكي في الجزائر
  الممتحن  صالح شرقي . د
عبد المجيد . د

  مباركية
درغال /د.أ  الرئيس

  رشيد
  بسة ليندة

  بوزيدي صورية
مية في تمويل القطاع دور البنوك االسال

  السياحي
33  

  الممتحن  محمد بلبية. د
حمدي /د  الرئيس  د مسعود فلوسي.أ

محمد 
  الصالح

  حمو هارون
المخاطرة والمقامرة في أحكام الشريعة 

  -الرهان الرياضي نموذجا–االسالمية 
34  

  الممتحن  نوارة دري. د

فاطمة الزهراء . د
  وغالنت

معمري /د  الرئيس
  منير

  براهمي المية
  زمورة حفصة

 اإلسالميالبعد األخالقي بين التسويق 
  والتسويق التجاري

35  
  الممتحن  حورية تاغالبت.د

محمد /د  الرئيس  د صليحة بن عاسور.أ
  بلبية

  أمينة جقدو 
  حواس ريحانة

–التقنين في المعامالت المالية المعاصرة 
  -أنموذجاهيئة االيوفي 

36  
  ممتحنال  شهر الدين قالة.د

عزوز /أ  الرئيس  د صحراوي مقالتي.أ
  بوساحة

  بركان جميلة
  بن اللة فضيلة

ماليزيا –األزمات المالية وطرق التنبؤ بها 
  -نموذجا

37  
  الممتحن  أحمد أمداح. د

عزوز /د  الرئيس  د صليحة بن عاشور.أ
  مناصرة

  سراوي فيصل
الخالف في التخريج الفقهي وأثره في 

  ةالخدمات المصرفي
38  

  الممتحن  محمد بلبية. د
د عبد الرحمن .أ

  معاشي 
مالخسو /أ  الرئيس

  بيالل
  زكراوي مريم

آفاق وأبعاد نجاح التأمين التكافلي في 
  الجزائر

39  
  الممتحن  د رشيد درغال.أ

مالخسو /أ  الرئيس  د صحراوي مقالتي.أ
  بيالل

  جاب اهللا آية
  بن سعدي هاجر

حالة –كافلي تسويق منتجات التأمين الت
  - مؤسسة سالمة

40  
  الممتحن  منير معمري.أ
د عبد الكريم .أ

  حامدي
  الرئيس

قارش /د
  جميلة

صليحة /د
  بن عاشور

  حوامد حليمة
الضوابط الشرعية الحاكمة للبيوع في 

  المعامالت المالية المعاصرة
41  

  الممتحن  سميرة خزار. د

رضا /د.أ  الرئيس  سميرة خزار.د
  شعبان

  فايزة خذيري
ترشيد االنقاق األسري ودوره في تعزيز مقصد 

  حفظ المال
42  

  الممتحن  فضيلة تركي. د
  الرئيس  د صحراوي مقالتي.أ

محمد /د
  بلبية

  مينةأبن ناصر 
  بن مزيان هاجر

ماليزيا  –الصكوك اإلسالمية آليات ومزايا 
  - أنموذجا

  رشيد درغال. د  43
  

  الممتحن
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د حمدي محمد .أ
  صالح

  لرئيسا
محمد /د

  بلبية
  رقايق مريم

  بن مدور سومية
نظام الصيرفة المالية التشاركية وتوافقها مع 

  قانون النقد والقرض
44  

عبد المجيد . د
  مباركية

  الممتحن

حمدي /د  الرئيس  فايزة اللبان. د
محمد 
  الصالح

  سعدي فطيمة
  بجاوي سليمة

مفهوم المثل في الفقه وتطبيقاته المالية 
  ةالمعاصر 

45  
  الممتحن  سميرة عبدو.د

بويلي /د  الرئيس  الخامسة مذكور. د
  سكينة

  بغورة بسمة
  يحة فتيحة

المقاطعة االقتصادية وأثرها في ترشيد سلوك 
  المستهلك

46  
  الممتحن  أحمد أمداح. د
بويلي /د  الرئيس  عزوز مناصرة. د

  سكينة
  أم عزيز نجاة

 التعريفة الجمركية ودورها في التنمية
  االقتصادية

47  
  الممتحن  طروب كامل. د
د عبد الرحمن .أ

  معاشي
بويلي /د  الرئيس

  سكينة
  قرزة سهام

وفعاليتها في  اإلقليميةالتكتالت االقتصادية 
  ظل االقتصاد العالمي

  
48  

  الممتحن  عمار فالح. د
د عبد الرحمن .أ

  معاشي
بويلي /د  الرئيس

  سكينة
  بوقنة سارة

غسيل لمكافحة وطنية نجاعة الجهود ال
  األموال في ظل الجهود االقليمية والعالمية

49  
  الممتحن  د رشيد درغال.أ
حمدي /د.أ  الرئيس  د نجيب بوحنيك.أ

محمد 
  الصالح

  قاوة مروة
- الدور التنموي الستثمار أموال اليتامى

  مؤسسة تنمية أموال اليتامى باألردن نموذجا
50  

  الممتحن  ميلود ميهوبي.د

محمد /د  الرئيس  د محمد حمدي .أ
  بلبية

  فرحاتي كريمة
  غرباوي نور الهدى

الشبابيك المالية التشاركية التجربة الجزائرية 
  - دراسة مقارنة- والمغربية

51  
  الممتحن  د رشيد درغال.أ

فضيلة /د  الرئيس  ميلود ميهوبي.د
  تركي

  شكيرو فطيمة
أثر تحقيق المناط في المعامالت المالية 

  صرةالمعا
52  

  الممتحن  نجيبة عابد.د
قارش /د  الرئيس  بورترعةد محمود .أ

  جميلة
/د

belbia   

  لعصامي أنفال
  بوخباطة سلمى

الصكوك الوقفية ودورها في التنمية 
  التجربة النيوزيالندية أنموذجا- االقتصادية

53  
  الممتحن  بالل مالخسو. د

د عبد المجيد .أ
  بوكركب

  الرئيس
خزار /د

  سميرة
  بن النوي نجود

  مروك حياة
  54  قواعد الضمان في المعامالت المالية

  زين العابدين مباركي.أ
  

  الممتحن
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حمدي /د  الرئيس  يحي شراد. د
محمد 
  الصالح

  شافعة إسمهان
 اإلسالمأثر تلوث البيئة على االقتصاد ونظرة 

  - تلوث المياه نموذجا- إليه
عبد الرؤوف بن .ا  55

  الموفق
  الممتحن

رداد  /د  الرئيس  د مليكة مخلوفي.أ
عبد 

  الرحمان

  بلميهوب نصيرة
  عكسة فاطمة

د عبد الرحمن .أ  56  مقصد التوثيق ووسائله في المعامالت المالية
  معاشي

  الممتحن

بويلي /د  الرئيس  د بوحنيك نجيب.ا
  سكينة

  منصوري شافية
ربع قرن من -الجزائر ومنظمة التجارة العالمية

  -المفاوضات
57  

  الممتحن  منير معمري.أ
رداد عبد /د  الرئيس  د أم نائل بركاني.أ

  الرحمان
  بوعصيد ليديا
  بن نوح حكيمة

 اإلسالميةمقصد تداول األموال في الشريعة 
  ووسائله

58  
  الممتحن  سوابعة مخلوف.أ
عزوز /د  الرئيس  عبد الحق ميحي.د

  مناصرة
  عادل أسماء

  حاج عيسى مريم
  59  كام المعامالت الماليةأثر الزمن في أح

  الممتحن  مالخسو بالل.د
بويلي /د  الرئيس  علوي آسيا.د

  سكينة
  60  التأمين الصحي التعاوني وتطبيقاته المعاصرة  صالح الدين رابح

  الممتحن  منير معمري.ا
د عبد الرحمن .أ

  معاشي
بويلي /د  الرئيس

  سكينة
  بوعزيز حذيفة

-ة االقتصاديةدور المناطق الحرة في التنمي
  -مشروع منطقة بالرة أنموذجا

  
61  

  الممتحن  د رشيد درغال.أ
محمد /د  الرئيس  محمد العايب.د

  بلبية
  باطح أسماء

دراسة -الضمان في التمويل المصرفي
  -مقارنة

62  
  الممتحن  عزوز مناصرة. د

  الرئيس  د صليحة بن عاشور.أ
محمد /د

  بلبية
  فتح اهللا دنيا

  قعصاص فاطمة
لصيرفة المالية التشاركية التجربة الجزائرية ا

  - دراسة مقارنة- والمغربية
عبد المجيد . د  63

  مباركية
  الممتحن

بن /د.أ  الرئيس  فضيلة تركي.د
عاشور 
  صليحة

  64  مقاصد عقود الشركات  يسيل ربيحة
  الممتحن  فايزة اللبان .د

محمد /د  الرئيس  د صالح بوبشيش.أ
  بلبية

  حميدسناني عبد ال
  ديغش علي

صيغة االيجارة التمليكية لتمويل مؤسسة 
  النقل البري للبضائع بنك السالم أنموذجا

65  
  الممتحن  د جمال بن دعاس.أ
مناصرة /د  الرئيس  د صحراوي مقالتي.أ

  عزوز
  كبسة عبد الوهاب

  لهاللي ياسين
  66  التمويل العقاري في مصرف السالم الجزائر

  نالممتح  سكينة بويلي. د
خزار /د  الرئيس  د مسعود فلوسي.أ

  سميرة
  بلة خولة

أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه 
  المعامالت المالية

67  
  الممتحن  د أم نائل بركاني.أ
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مالخسو /د  الرئيس  د جمال بن دعاس.أ
  بيالل

  68  -األسهم نموذجا –المال المختلط   خمري فريال
  الممتحن  الطيب بن حرز اهللا.د

مالخسو /د  الرئيس  مناصرة عزوز. د
  بيالل

  يوسيف إكرام
  حازم إلهام

  69  صكوك االجارة ودورها في التنمية االقتصادية
  الممتحن  منير معمري.أ
مالخسو /د  الرئيس  يحي شراد. د

  بيالل
  بوعزيز هيام

-خدمة التوطين والرقمنة فتح حساب بنكي
  -نموذجا

70  
  الممتحن  منير معمري.أ
مالخسو /د  الرئيس  د رضا شعبان.أ

  بيالل
  خذيري فيروز

المصارف االسالمية ودورها في التجارة 
  الخارجية

71  
  الممتحن  أحمد أمداح. د

عبد /د  الرئيس  د صالح بوبشيش.أ
المجيد 
  مباركية

  بن كاوحة حياة
الحيل الفقهية وعالقتها بأعمال المصرفية 

  اإلسالمية
72  

  تحنالمم  د مليكة مخلوفي.أ

بن /د.أ  الرئيس  ميلود ميهوبي. د
عاشور 
  صليحة

  كافي جمعة
  وهاب جنات

التعويض عن األضرار المترتبة عن التأخير 
  والمماطلة في الديون

73  
  الممتحن  عالوة بوشوشة.أ

عالوة /أ  الرئيس  عبد الحفيظ هالل. د
  بوشوشة

  74  مصرف الغارمين وتطبيقاته المعاصرة  بن حيزية سفيان
  الممتحن  عزوز مناصرة.د

رشيد /د  الرئيس  د صليحة بن عاشور.أ
  درغال

  فاروق قرينة
  كاكا قشيشي

  75  اإلسالميالعمالت الرقمية في ميزان الشرع 
  الممتحن  عمار فالح. د
معمري /أ  الرئيس  ميلود ميهوبي.د

  منير
  رزايقية الشيماء

التأصيل الفقهي للعمالت االفتراضية وفق 
  مالكيالمذهب ال

  
  الممتحن  سكينة بويلي. د  76

رضا /د.أ  الرئيس  د أم نائل بركاني.أ
  شعبان

  سناء عامر
  بن نعجة فيروز

دور المؤسسات الخيرية في تحقيق حدة 
  الفقر

77  
  الممتحن  فايزة اللبان.د
جمال /د.أ  الرئيس  محمد العايب.د

  بن دعاس
  فاروق بلحاج

ا في عالج السياسة النقدية اإلسالمية ودوره
  التضخم النقدي

78  
  الممتحن  أحمد أمداح. د
حمدي /د.أ  الرئيس  د رابح زرواتي.أ

محمد 
  صالح

  عباسي آمال
المصارف اإلسالمية بين الوظيفة التجارية 

  والتمويلية
79  

  الممتحن  منير معمري.أ

  الرئيس  عزوز مناصرة.د
حمدي /د.أ

محمد 
  صالح

  سالقجي زكريا
  صحراوي إبراهيم

قاعدة األصل في العقود رضا المتعاقدين 
  "تأصيلها وتطبيقاتها"

عبد الرؤوف بن .أ  80
  الموفق
  

  الممتحن
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حمدي /د.أ  الرئيس  د محمد بوترعة.أ
محمد 
  صالح

  بخوش عائشة
بين الشريعة  2018قانون استثمار األوقاف 

  والقانون
81  

  الممتحن  د رضا شعبان.ا

صليحة /د.أ  الرئيس  شهر الدين قالة. د
  بن عاشور

  82  التمويل بالوقف النقدي  غنية زرقين
  الممتحن  عالوة بوشوشة.أ

محمد /د  الرئيس  د صليحة بن عاشور.أ
  بلبية

  يوكانة خيرة
عائد المصارف اإلسالمية في االنظمة 

  المصرفية المتخلفة
83  

  الممتحن  أحمد أمداح.د
د معاشي عبد .أ

  الرحمن
عالوة /أ  الرئيس

  وشةبوش

  فؤاد سعدون
محمد الطاهر 

  سخري

الفكر االقتصادي عند أبي عبيد القاسم بن 
  سالم من خالل كتابه األموال

84  
  الممتحن  زين العابدين مباركي.أ

د معاشي عبد .أ
  الرحمن

عبد /د.أ  الرئيس
المجيد 
  بوكركب

  حمزة بلغيث
المصلحة المرسلة في المعامالت المالية 

  - موذجابيع السلم أن-المعاصرة
85  

  الممتحن  سميرة خزار. د
د حمدي محمد .ا

  صالح
رشيد /د.أ  الرئيس

  درغال
بن حمودة عبد 

  الناصر
بنك "الميزة التنافسية في البنوك اإلسالمية 

  "السالم أنموذجا
86  

  الممتحن  سكينة بويلي. د
رشيد /د.أ  الرئيس  د صليحة بن عاشور.أ

  درغال
  87  للعمالت المشفرةالدور االقتصادي   بسمة عريف

  الممتحن  صالح شرقي.د
  الرئيس  دري نوارة. د

منير /أ
  معمري

سنوسي صالح 
  الدين

  عمار ختالة

أكل األموال بالباطل في المعامالت المالية 
  والتجارية المعاصرة

88  
  الممتحن  ميلود ميهوبي. د

صليحة /د.أ  الرئيس  د محمود بوترعة.أ
  بن عاشور

  89  األساليب الحديثة في إدارة الوقف وتنميته  اوينور الهدى لعيف
  الممتحن  دري نوارة. د
أم نائل /د.أ  الرئيس  فضيلة تركي.د

  بركاني
  عقال بريزة
  بوقرة فاتن

الغرر في الفقه المالكي وتطبيقاته في 
  المعامالت المالية المعاصرة

90  
  الممتحن  عالوة بوشوشة.أ

  :صولهالفقه المقارن وأ: تخصص –ب 
  ���� ا�	�����  ا�	�رف  ا�ط��ب  �وان ا�	و�وعا�ر�م

  سميرة خزار.د  سامية عريفي  عالقة القواعد الفقهية بمقاصد التشريع اإلسالمي  01
  د مسعود فلوسي.أ  الرئيس

  د عبد القادر بن حرز اهللا.أ  الممتحن

02  
البعد المقاصدي عند الشيخ عبد الحميد بن باديس 

  للقرآن الكريم والحديث النبويمن خالل تفسيره 
  سميرة خزار.د  عماد مخناش

  حورية تاغالبت.د  الرئيس
  فضيلة تركي.د  الممتحن
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  حمزة لعور  - دراسة نقدية–آراء حسن الترابي األصولية   03
فلوسي /د.أ

  مسعود
  بن حرز اهللا عبد القادر  الرئيس

  فاطمة الزهراء وغالنت  الممتحن

  بركاني أم نائل/د.أ  قوتال نوال  يئية في أحكام العباداتأثر التغيرات الب  04
  د مسعود فلوسي.أ  الرئيس

  شهر الدين قالة.د  الممتحن

  يونس بوخناش  منهج النقد الفقهي عند اإلمام بن بشير المالكي  05
عبد  بعجي.د

  اللطيف
  د عبد الكريم حامدي.أ  الرئيس

  قوميدي الذوادي.د  الممتحن

06  
خالف عند الشيخ خليل من خالل كتاب مراعاة ال

  التوضيح
  عكسه سعيدة

قوميدي .د
  الذوادي

  د رابح زرواتي.أ  الرئيس
  د عبد الكريم حامدي.أ  الممتحن

07  
-العدول عن القول الراجح في المذهب المالكي

  دراسة تأصيلية تطبيقية
  عقون خولة

عبد اللطيف .د
  بعجي

  د مليكة مخلوفي.أ  الرئيس
  قوميدي الذوادي.د  نالممتح

10  
قاعدة األصل في األشياء اإلباحة وأثرها في الفقه 

  اإلسالمي
  جمعي بوقفة/د  عالء الدين بالي

  فاطمة الزهراء وغالنت.د  الرئيس
  سميرة عبدو.د  الممتحن

11  
  تصحيح العقد الفاسد وتطبيقاته المعاصرة

  
عبد الحميد 

  بغورة

 
بن عاشور /د.أ

  صليحة

 ود ميهوبيميل.د  الرئيس

  سميرة خزار.د  الممتحن

  مذهب في الفقه اإلسالميتال  12
مرابط عياش 

  علي

  
عبد الحفظ . د

  هالل

  د منوبة برهاني.أ  الرئيس

  قوميدي الذوادي.د  الممتحن

13  
أم سلمة –اجتهادات الصحابيات في الفقه اإلسالمي 

  - أنموذجا رضي اهللا عنها
  

  سارة فرجاوي
  آسيا علوي.د

  عبد الحفيظ هالل.د  يسالرئ
  الطيب بن حرز اهللا.د  الممتحن

  تغير الجنس وأثره في الفقه اإلسالمي  14
عبد الحي 

  الصديق
  شهر الدين قالة.د

  د منوبة برهاني.أ  الرئيس
  الجمعي بوقفة.د  الممتحن

15  
الشرعية وأثرها في فقه القضايا الطبية  الضرورة مبدأ

  المعاصرة
خالقي مليزي 

  ح الدينصال
  شهر الدين قالة/د

  
  د نجيب بوحنيك.أ  الرئيس

  نوارة دري.د  الممتحن
16  
  

  سليم شناف  مقاصد المواطنة وأحكامها الفقهية
عبد الكريم /د.أ

  حامدي
  د رابح زرواتي.أ  الرئيس

  د عبد المجيد بوكركب.أ  الممتحن
  
17  

  بالل سحقي  مقصد حفظ األمن في السنة النبوية
فاطمة وغالنت /د

  الزهراء
  أحمد أمداح.د  الرئيس

  عبد اللطيف بعجي.د  الممتحن

18  
باب – الذكي دراسة فقهية مقاصديةأحكام الهاتف 

  - العبادات انموذجا
  عابد صفاء

مليكة /د.أ
  مخلوفي

  شهر الدين قالة.د  الرئيس

  الممتحن
  حورية تاغالبت.د
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  اني أم نائلبرك/د.أ  بن جودي هاجر  مقاصد أعمال األبدان  19
  د مسعود فلوسي.أ  الرئيس

  فضيلة تركي.د  الممتحن

  مومن شيماء  ر األحكام بين األمر العيني واألمر الكفائيتغي  20
الذوادي /د

  قوميدي
  دري نوارة.د  الرئيس

  عالوة بوشوشة.أ  الممتحن

  مريم طرباق  القوامة الزوجية في الفقه اإلسالمي  21
  

الذوادي .د
  قوميدي

  حورية تاغالبت.د  يسالرئ

  سميرة عبدو.د  الممتحن

22  
من خالل   مقاصد النظر في األسباب عند الشاطبي

  كتابه الموافقات
عبد الرؤوف 

  بوغانم
د مليكة .أ

  مخلوفي
  د منوبة برهاني.أ  الرئيس

  فاطمة الزهراء وغالنت.د  الممتحن

  مفتاح زايدي  -دراسة تأصيلية–أحكام الرؤى في الشريعة اإلسالمية   23
د مليكة .أ

  مخلوفي
  د معاشي عبد الرحمن.أ  الرئيس

  فاطمة الزهراء وغالنت.د  الممتحن

24  
 –تحقيق المناط وأثره في االجتهاد التنزيلي المعاصر 

  -نماذج من فقه األقليات 
  عباس جابري

د مليكة .أ
  مخلوفي

  ميلود ميهوبي.د  الرئيس
  فايزة اللبان.د  الممتحن

25  
جمال –لم في الدراسات المقاصدية المعاصرة معا

  - الدين عطية نموذجا
  سليمة منصوري

د مليكة .أ
  مخلوفي

  د عبد القادر بن حرز اهللا.أ  الرئيس
  د مقالتي صحراوي.أ  الممتحن

26  
قضايا الخطبة  –منهج القاضي عياض في شرح المعلم 

  -والزواج نموذجا
  خديجة محامدي

  عمران خوخة
د مليكة .أ

  لوفيمخ
  نوارة دري.د  الرئيس

  سميرة عبدو.د  الممتحن

27  
 من خالل –منهج المازري في المعلم بشرح مسلم 

  -الطهارة والصالةمن باب 
  بدر الدين دراز

د مليكة .أ
  مخلوفي

  د عبد الرحمن معاشي.ا  الرئيس
  عبد اللطيف بعجي.د  الممتحن

28  
ي محاربة جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ف

  البدع
  األسد إيمان

د مليكة .أ
  مخلوفي

  د ميلود ميهوبي.أ  الرئيس
  الطيب بن حرز اهللا.د  الممتحن

  خليفة فاطمة  ومقاصدها من خالل صحيح مسلمأحكام اإلمارة   29
عبد  د حامدي.أ

  الكريم
  د عبد الرحمن معاشي.أ  الرئيس

  الطيب بن حرز اهللا.د  الممتحن
  
30  

  والحفالت في الجزائر بدع الوالئم
  لبنى رحمين
  سامية سباق

  د منوبة برهاني.ا
  فاطمة الزهراء وغالنت.د  الرئيس

  راضية قصباية.د  الممتحن
31  
  

لإلمام أبي زهرة من خالل تفسيره االختيارات الفقهية 
  -  مسائل في الزواج والطالق من سورة البقرة -

  زينب بالولي
  حنان بلبج

عبد  د حامدي.أ
  يمالكر 

  د أم نائل بركاني.أ  الرئيس
  عبد اللطيف بعجي.د  الممتحن

  
32  

عبد الرحمن  الشيخاالتجاه المقاصدي في تفسير 
  .السعدي

  ريمة قلفن
عبد  د حامدي.أ

  الكريم
  عبد الرحمن رداد.د  الرئيس

  فريدة سكيو.د  الممتحن

  ةعزوز منير   بيان مقاصد النسخ وأثرها في الرد على المغرضين  33
مخلوفي د .أ

  مليكة
  نوارة دري.د  الرئيس

  حورية تاغالبت.د  الممتحن
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34  
الشوكاني من  اإلمامكم عند األحكام  واعــد استنباط ق

  نيل األوطار ـ قسم العبادات ـكتابه خالل  
  مريم بوشعشوعة

وغالنت فاطمة /د
  الزهراء

  رابح زرواتيد .أ  الرئيس
  د نجيب بوحنيك.أ  الممتحن

  سهام ربعي  .ابن رشد الجد اإلمامول وقواعد الفتوى عند أص  35
عبد  د حامدي.أ

  الكريم
  سميرة خزار.د  الرئيس

  قوميدي الذوادي.د  الممتحن

36  
أسباب الخالف عند الرجراجي من خالل مناهج 

  -دراسة مسائل الطهارة والصالة–التحصيل 
  سمية بن بادي

  جميلة قارش. د
  راضية قصباية.د

  عبد الكريم د حامدي.أ  الرئيس
  عبد اللطيف بعجي.د  الممتحن

  فضيلة تركي/د  بن حاية بشرى  ن مقاصد الشريعة واتفاقية سيداوقضايا األسرة بي  37
  طروب كامل.د  الرئيس

  بن الموفق عبد الرؤوف.أ  الممتحن

38  
االختيارات الفقهية البن يونس الصقلي من خالل كتابه 

  ـ أنموذجا ـالجامع ـ كتاب النكاح 
  دالل بوزناق
  بسمة شمالل

  رابح زرواتي/د.أ
  د عبد القادر بن حرز اهللا.أ  الرئيس

  عبد الكريم د حامدي.أ  الممتحن

  عبدو سميرة/د  بومعزة نسرين  .التدليس وصوره في قضايا الزواج المعاصرة  39
  حورية تاغالبت.د  الرئيس

  نوارة دري.د  الممتحن

  .الفقه اإلسالمي أحكام التجنس في  40
بخوش 
  نصرالدين

  صالح جاب اهللا
  فريدة سكيو.د

  د عبد القادر عبد السالم.أ  الرئيس

  حبيبة معنصر.د  الممتحن

41  
وسائل التواصل المعاصرة وأثرها على العالقات 

  .األسرية
  د أم نائل بركاني.أ  بن منصر أسماء

  د نجيب بوحنيك.أ  الرئيس
  ة الزهراءوغالنت فاطم.د  الممتحن

42  
مدى التزام المصنفات الفقهية المالكية المعاصرة 
بالقول المعتمد في المذهب ـ الفقه المالكي وأدلته 

  أنموذجا ـ
  منوبة برهاني.د.ا  لمودع شميسة

  د رابح زرواتي.أ  الرئيس

  د نجيب بوحنيك.أ  الممتحن

43  
دراسة فقهية  - الئم وأحكامها في الوقت المعاصر الو 

  - ية مقاصد
  وناسة حفيظة

فاطمة الزهراء .د
  وغالنت

  سميرة عبدو.د  الرئيس
  الطيب بن حرز اهللا.د  الممتحن

  عبدوسميرة .د  حديد نجاة  المقاصد الجزئية في أحكام األسرة ـ دراسة نموذجية ـ  44
  فضيلة تركي.د  الرئيس

  مخلوف سوابعة.أ  الممتحن

  عبدوسميرة .د  بلومي سعيدة  .قصور الحيل المعاصرة وأثرها في الطال  45
  نوارة دري.د  الرئيس

  الخامسة مذكور.د  الممتحن

46  
المسلمة فقه الموازنات و دوره في قضايا المرأة 

  - قضية معاصرةـ أنموذجا  - المعاصرة 
  راضية قصباية.د  زينب حيدوسي

  د مقالتي صحراوي.أ  الرئيس
  فضيلة تركي.د  الممتحن

  عماد يحياوي  .فقه االقلياتعبد اهللا بن بيه في  الشيخ اجتهادات  47
عبد اللطيف . د

  بعجي

  د صالح بوبشيش.أ  الرئيس

  الممتحن
  مخلوف سوابعة.ا
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  النيابة في العبادات ـ دراسة فقهية مقارنة ـ باب الصيام ـ  48
بايع راسو 

  حسناء
  بيطاط نادية

  بركاني أم نائل/د
  شهر الدين قالة.د  الرئيس

  بعجي عبد اللطيف.د  نالممتح

49  
بين الفقه االسالمي والقانون أحكام المرأة المغتصبة 

  الجزائري
سعيد بن 
  مجغابة

عبد اللطيف . د
  بعجي

  محمد العايب.د  الرئيس
  فايزة اللبان.د  الممتحن

  خزارسميرة /د  مداح وردة  النيابة في القربات دراسة تأصيلية تطبيقية  50
  معاشيد عبد الرحمن .أ  الرئيس

  د رابح زرواتي.أ  الممتحن

  خزارسميرة .د  بلعياطي فردوس  .ماال يجري فيه القياس عند األصوليين  51
  د صالح بوبشيش.أ  الرئيس

  مخلوف سوابعة.أ  الممتحن

  فريدة سكيو.د  بعقيق سمية-  .على المرأة في الفقه اإلسالمي النفقة الواجبة  52
  عبدو سميرة.د  الرئيس

  نجيبة عابد.د  تحنالمم

53  
قاعدة الرخص ال تناط بالمعاصي دراسة تأصيلية 

  تطبيقية
  خزارسميرة .د  ذهبية بادي

  د بوبشيش صالح.أ  الرئيس
  د نجيب بوحنيك.أ  الممتحن

  عبدو سميرة/د  مريم جغولة  .العرف وأثره في نوازل المرأة المعاصرة  54
  فريدة سكيو.د  الرئيس

  ابدنجيبة ع.د  الممتحن

55  
إجماعات بن بطال من خالل شرحه على صحيح 

  -كتاب النكاح أنموذجا–البخاري 
حبيب علي 

  عجابي
عبد المجيد . د

  بوكركب
  د عبد القادر بن حرز اهللا.أ  الرئيس

  د بوحنيك نجيب.أ  الممتحن

  .مسائل العفو في العبادات  56
بن زطة نور 

  الهدى
  منوبة برهاني/د.ا

  نجيبد بوحنيك .أ  الرئيس
  مخلوف سوابعة.أ  الممتحن

  مريامة حميود  تغليظ األحكام في الفقه اإلسالمي  57
الدوادي .د

  قوميدي
  د زرواتي رابح.أ  الرئيس

  كامل طروب.د  الممتحن

  أميرة شعبان  اختيارات ابن القاسم الفقهية من خالل المدونة  58
عبد الكريم / د.أ

  حامدي
  عبد الحفيظ هالل.د  الرئيس

  شهر الدين قالة.د  الممتحن

  نجيب الحمزة  مراعاة مقاصد المكلفين في الفتوى  59
عبد القادر بن /د 

  حرز اهللا
  د أم نائل بركاني.أ  الرئيس

  مخلوف سوابعة.أ  الممتحن

60  
قاعدة ما اليتم الواجب إال به فهو واجب وتطبيقاتها 

  في باب العبادات
  سوابعة مخلوف.أ  عبد الرشيد عوار

  د صالح بوبشيش.أ  الرئيس
  عبد الحفيظ هالل.د  الممتحن

  طالب خولة  فقه الموازنات ودوره في قضايا السياسة الشرعية  61
عبد اللطيف .د

  بعجي
  د عبد الرحمن معاشي.أ  الرئيس

  الطيب بن حرز اهللا.د  الممتحن

  بركاني أم نائل/د.أ  بوعلي سناء  ضوابط نقل أعضاء اإلنسان في الشريعة اإلسالمية  62
  د نجيب بوحنيك.أ  الرئيس

  سميرة عبدو.د  الممتحن
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  بوناب حليمة  مقاصد عقود اإلجارات  63
صليحة بن /د.أ

  عاشور
  د عبد القادر بن حرز اهللا.أ  الرئيس

  سوابعة مخلوف.أ  الممتحن

64  
أصول فقه اإلمام مالك من خالل كتاب القبس البن 

  العربي
  ي أم نائلبركان/د.أ  بطاح نجوى

  د بوحنيك نجيب.أ  الرئيس
  د رابح زرواتي.أ  الممتحن

65  
االختيارات الفقهية البن يونس الصقلي من خالل  

  -أنموذجا- كتابه الجامع كتاب المعامالت المالية 
  عكاف فتيحة
  بخوش أميرة

  زرواتي رابح/د.أ
  د صالح بوبشيش.أ  الرئيس

  ميلود ميهوبي.د  الممتحن

66  
الحتياط وأثرها في القضايا الفقهية قاعدة ا

  -الفقه الطبي أنموذجا-المعاصرة
عبد الرحمن 

  فاتح
شهر الدين /د

  قالة
  الجمعي بوقفة.د  الرئيس

  عالوة بوشوشة.أ  الممتحن

  إبراهيم بوعزة  -دراسة نظرية وتطبيقية–قاعدة البراءة األصلية   67
سوابعة /أ

  مخلوف
  د بوحنيك نجيب.أ  الرئيس

  نجيبة عابد.د  متحنالم

68  
اختيارات العالمة خليل في أبواب الطهارة من خالل  

دراسة مقارنة في المذهب –كتابه التوضيح 
  -المالكي

الوردي 
  بلفردي

مسعود /د.أ
  فلوسي

  أحمد أمداح.د  الرئيس

  شهر الدين قالة.د  الممتحن

69 
االستصحاب وأثره في االجتهاد في النوازل 

  المعاصرة
من عبد الرح
  ريكوح

عالوة /أ
  بوشوشة

  الجمعي بوقفة.د  الرئيس
  أحمد أمداح.د  الممتحن

70 
دراسة –اإلصابة والخطأ في االجتهاد الفقهي 

  - تأصيلية تطبيقية
الطاهر 
  خالدي

عالوة /أ
  بوشوشة

  د منوبة برهاني.أ  الرئيس
  راضية قصباية.د  الممتحن

  نجيبة عابد/د  أميرة عبوبة  -ديةدراسة فقهية مقاص–ضوابط الطاعة الزوجية  71
  نوارة دري.د  الرئيس

  راضية قصباية.د  الممتحن

72 
تحقيق مناط المشاق بين أهل الخبرة واجتهاد 

  المكلف
فارس 
  خرشوش

  فضيلة تركي/د
  الرئيس

د عبد القادر بن حرز .أ
  اهللا

  سوابعة مخلوف.أ  الممتحن

  بثينة قهطار  ل الطبيةقاعدة الضرر يزال وتطبيقاتها في المسائ 73
الذوادي /د

  قوميدي
  د برهاني منوبة.أ  الرئيس

  عالوة بوشوشة.أ  الممتحن

  سفر المرأة وإقامتها من غير محرم 74
ضيف اهللا 

  فاطمة الزهراء
فاطمة الزهراء /د

  وغالنت
  نوارة دري.د  الرئيس

  راضية قصباية.د  الممتحن

75 
دراسة نظرية –القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان 

  -تطبيقية
  معاذ جنحي

سوابعة /أ
  مخلوف

  د عبد المجيد.أ  الرئيس
  عبد الحفيظ هالل.د  الممتحن
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 :شريعة وقانون: تخصص –ج 
  لجنة المناقشة  األستاذ  االسم  العنوان  الرقم

01  
حقوق الطفولة دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي 

  .والقانون الوضعي

عبد الحفيظ -
  محامدي

  عبد الرزاق مرزوقي-
  عمار فالح/د

  الرئيس
د عبد السالم عبد .أ

  القادر
  د رضا شعبان.أ  الممتحن

02  
حق المرأة في الترشح دراسة مقارنة بين الفقه 

  .اإلسالمي والقانون الجزائري
  أمينة عمامرة-

  رشيدة كاح قرباح-
  أحمد بروال/د

  الرئيس
د عبد السالم عبد .أ

  القادر
  يحي شراد.د  الممتحن

03  
االختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في النظام 

  .السياسي اإلسالمي والدستور الجزائري
  رضا شعبان/د  مهرية خّضار-

  د محمود بوترعة.أ  الرئيس
  د ميحي عبد الحق.أ  الممتحن

04  
التفريق القضائي بين الزوجين دراسة مقارنة بين 

  .الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري
  أسماء بلعالء-

رداد عبد  /د
  الرحمن

  الرئيس
د عبد القادر بن حرز .أ

  اهللا

  الممتحن
د عبد القادر عبد .أ

  السالم

05  
انتهاء والية رئيس الجمهورية في النظام السياسي 

  .اإلسالمي والدستور الجزائري
  سميرة طوطاو-
  سامية مسلوب-

  رضا شعبان/د
  بوقفة الجمعي.د  الرئيس

  فالح عمار.د  حنالممت

06  
دور الضحية في وقوع الجريمة وأثره في العقوبة 

  بين الشريعة والقانون
  نسرين هوام-
  أمينة نصر اهللا-

محمد /د
  العايب

  طروب كامل.د  الرئيس
  عبد الرحمن رداد.د  الممتحن

07  
الطالق التعسفي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي 

  .والقانون الجزائري
  مريم ربوح-
  جناة عواشرية-

قصباية /أ
  راضية

  د محمود بوترعة.أ  الرئيس
  عبد السالم عبد القادر  الممتحن

08  
الحماية الجنائية للقاصر دراسة مقارنة بين الفقه 

  .اإلسالمي والقانون الجزائري
  خلود تامن-

قصباية /أ
  راضية

  د مسعود فلوسي.أ  الرئيس
  طروب كامل.د  الممتحن

09  
ل حديثي الوالدة دراسة مقارنة بين قتل األطفا

  .الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري
  مذكور خولة-
ليليا زحاف-  

عبد الرحمن /د
  رداد

  الرئيس
د عبد القادر عبد .أ

  السالم
  طروب كامل.د  الممتحن

10  
النزاعات الدولية المسلحة في الفقه اإلسالمي 

  الدولي والقانون
  سوسن بوعلي-

  عزوز/أ
  بوساحة

  الرئيس
د عبد القادر عبد .أ

  السالم
  عبد الرحمن رداد.د  الممتحن

11  
تفعيل عقوبة اإلعدام دراسة مقارنة بين الفقه 

  .اإلسالمي والقانون الجزائري
  بوطارفة حياة-

عزوز /أ
  بوساحة

  د صالح بوبشيش.أ  الرئيس
  عبد الرؤوف بن الموفق.أ  الممتحن
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12  
الزواج بين الفقه  أثر اختالف الدين على مسائل

  .اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري
  طروب كامل/د  عبد المالك عقاب-

  الرئيس
د عبد القادر بن حرز .أ

  اهللا
  فايزة اللبان.د  الممتحن

13  
اإلهمال األسري دراسة مقارنة بين الفقه جرائم 

  .اإلسالمي والقانون الجزائري
  نورة بن عمارة-

صالح الدين /أ
  شرقي

  د ميحي عبد الحق.أ  سالرئي
  زين العابدين مباركي.أ  الممتحن

14  
الفقه المالكي وقانون  بينالصلح بين الزوجين 

  .األسرة الجزائري
  وارث سليمة-

رضا /د.أ
  شعبان

  د صالح بوبشيش.أ  الرئيس
  قوميدي الذوادي.د  الممتحن

15  
حماية حقوق الطفل التربوية دراسة مقارنة بين 

  .مي والقانون الجزائريالفقه اإلسال
  جهاد بن الصغير-

بوساحة /أ
  عزوز

  د محمود بوترعة.أ  الرئيس
  يحي شراد.د  الممتحن

16  
أساليب عزل الحاكم بين الفكر اإلسالمي 

  والقانون الجزائري
  سعيد زواقري-
  سمير الويفي-

بوترعة /د
  محمود

  الخامسة مذكور.د  الرئيس
  صالح شرقي.د  الممتحن

17  
اوضعي ق الزوج بين الفقه اإلسالمي والقانون حقو 

  دراسة مقارنة–
  فؤاد سالمي-

بن الموفق . أ
  عبد الرؤوف

  يحي شراد.د  الرئيس
  مباركي زين العابدين.أ  الممتحن

18  
دراسة مقارنة (تعدد الجرائم وأثره في العقوبات 

  ).الفقه المالكي والقانون الجزائري بين
  شيماء بودة-
  شراف شهرزاد-

  طروب كامل/د
  عمار فالح.د  الرئيس

  محمد العايب.د  الممتحن

20  
 –دور المؤسسات العقابية في الحد من الجريمة 

  -دراسة مقارنة
  عفاف مخلوف-

مذكور /د
  الخامسة

  رداد عبد الرحمن.د  الرئيس
  عبد الرؤوف بن الموفق.أ  الممتحن

21  
ارنة الداخلي دراسة مقالجرائم الماسة بأمن الدولة 

  الفقه اإلسالمي والقانون الجزائريبين 
  سالمي نور الدين-

رضا /د.أ
  شعبان

  د جمال بن دعاس.أ  الرئيس
  زين العابدين مباركي.أ  الممتحن

22  
أحكام الفقه  ظلالحقوق المعنوية للزوجة في 

  اإلسالمي والقانون الوضعي
  بوترعة أسماء-
  ثريزي بوهنتالة-

  أحمد بروال/د
  الرئيس

بن حرز اهللا عبد د .أ
  القادر

  د رابح زرواتي.أ  الممتحن

23  
المعارضة السياسية في الفقه اإلسالمي والقانون 

  الجزائري
  صايفي عاشور-

بن الموفق /د
  وفؤ عبد الر 

  د بن حرز اهللا الطيب.أ  الرئيس
  الجمعي بوقفة.د  الممتحن

24  
 اإلسالميأحكام معاملة األسرى بين الفقه 

  لدولي اإلنسانياوالقانون 
  خوجة أنفال-

  عاشوري الروميصاء-
محمد /د

  العايب
  د منوبة برهاني.أ  الرئيس

  ميلود ميهوبي.د  الممتحن

25  
جمعية  -الحركات الجمعوية في المجتمع المدني

  -كافل اليتيم أنموذجا
  جدي راضية-

مذكور /د
  الخامسة

  د محمود بوترعة.أ  الرئيس
  ويد مقالتي صحرا.أ  الممتحن

26  
دراسة مقارنة –الظروف المشددة لجريمة السرقة 

  بين الفقه االسالمي والقانون الوضعي
  لبري جمانة-
  سالوي عزيزة-

  عمار فالح/د
  د مسعود فلوسي.أ  الرئيس

  د صالح بوبشيش.أ  الممتحن
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27  
دراسة مقارنة بين (الحقوق المادية للمرأة المطلقة 

  ).ريالفقه اإلسالمي والقانون الجزائ
  خولة كريبي-
  فارس أميرة-

  طروب كامل.د
  الرئيس

د عبد السالم عبد .أ
  القادر

  عبد الرؤوف بن الموفق.أ  الممتحن

28  
التكليف وشروطه بين الشريعة اإلسالمية والقانون 

  الجزائري
  أحمد بروال.د  طاهير فريال-

  د عبد الحق ميحي.أ  الرئيس
  عبد اللطيف بعجي.د  الممتحن

29  
 - سقطات الحقوق المالية للزوجة واألبناء م

  -دراسة مقارنة فقهية قانونية 
  جبير وحيدة-

بوساحة /أ
  عزوز

  الطيب بن حرز اهللا.د  الرئيس
  صالح شرقي.د  الممتحن

30  
دراسة  - أحكام وقف الحقوق المعنوية و الفكرية

  فقهية قانونية ـ
  رحاب سباع-

عزوز .أ
  بوساحة

  ةد محمد بوترع.أ  الرئيس
  شرقي صالح.د  الممتحن

31  
دراسة مقارنة بين الفقه -مسقطات الحضانة 

  األسرة الجزائري قانونو  المالكي
  مالح حميدة-
  قاسمي رميسة-

عبد المجيد /د
  بوكركب

  يحي شراد.د  الرئيس
  شرقي صالح.د  الممتحن

  بوغرارة إلهام-  - دراسة مقارنة–الحماية الجنائية للبيئة   32
مذكور /د
  لخامسةا

  محمد العايب.د  الرئيس
  عمار فالح.د  الممتحن

33  
بعد الوفاة غير  اإلنسانالتدخل الطبي في بدن 
  والقانون اإلسالميالطبيعي في الفقه 

  أحمد بروال/د  تواتي سهيلة-
  ميحي عبد الحق.د.أ  الرئيس

  زين العابدين مباركي.أ  الممتحن

34  
نجاب اال" التعامل مع اللقاحات المجمدة

دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي " نموذجا
  والقانون الجزائري

  غضابنية أشواق-
العايب /د

  محمد

  سميرة عبدو.د  الرئيس

  صالح شرقي.د  الممتحن

35  
دراسة مقارنة بين الفقه  –االستنساخ البشري 

  اإلسالمي والتشريع الجزائري
  بوقرة فطيمة الزهرة-

  مختاري آية-
مذكور / د

  مسةالخا
  د عبد الكريم خامدي.ا  الرئيس

  عبدو سميرة.د  الممتحن

36  
موانع المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم ضد 

درسة مقارنة الفقه اإلسالمي والقانون –اإلنسانية 
  الدولي اإلنساني

  قرطي عبد الوهاب-
عبد /د.أ

المجيد 
  بوكركب

  عبد الرؤوف بن الموفق.أ  الرئيس

  ل بن دعاسد جما.أ  الممتحن

37  
نقل وزرع األعضاء البشرية بين الفقه اإلسالمي 

  والقانون الجزائري
  بالل نايلي-

عبد /د.أ
المجيد 
  بوكركب

  د رضا شعبان.أ  الرئيس

  الجمعي بوقفة.د  الممتحن

38  
حماية المتهم دراسة مقارنة بين قانون اإلجراءات 

  الجزائية الجززائرية والفقه اإلسالمي
 عبد الرحيم-

  بوعجاجة
  طروب كامل/د

  الرئيس
د عبد القادر عبد .أ

  السالم
  د بوبشيش صالح.أ  الممتحن
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  :حقوق اإلنسان واألقليات: تخصص –د 

  لجنة المناقشة األستاذ االسم العنوان الرقم

01 
آثار القواعد المقاصدية في االجتهاد الفقهي 

  في نوازل األقليات المسلمة
 وناس عادل -

صالح /د
 بوبشيش

  د مسعود فلوسي.أ الرئيس
  نجيبة عابد.د الممتحن

02 
أحكام األحوال الشخصية لألقليات المسلمة 

 -ألمانيا أنموذجا–في الغرب 
 رغيس رقية-

تاغالبت /د
 حورية

  عبد الحق ميحي.د الرئيس
  محمد العايب.د الممتحن

03 
آثار العقوبات االقتصادية على حقوق 

 اإلنسان
  غانم مريم-
 ساسي سارة-

العايب /د
 محمد

 الرئيس
دعبد القادر عبد .أ

  السالم
  د عبد المجيد بوكركب.أ الممتحن

04 
–آليات حماية الحقوق السياسية في الجزائر 

 -حق الترشح انموذجا
 دري نوارة/د نايلي محمد يزيد-

  الطيب بن حرز اهللا.د الرئيس
  راضية قصباية.د الممتحن

 زمولي عرجونة- وق االنسان في وثيقة العهدة العمريةحق 05
تاغالبت /د

 حورية
  طروب كامل.د الرئيس

  صالح شرقي.د الممتحن

06 
الحماية الدولية للفئات الهشة في المواثيق 

 -دور العجزة في والية تبسة نموذجا- الدولية
إيهاب الدين -

 جابري
زوهير عبد /د

 السالم
 الرئيس

بد د عبد القادر ع.أ
  السالم

  معنصر حبيبة.د الممتحن

07 
–أثر اختالف الفتوى في نوازل األقليات 

 - أحكام النكاح أنموذجا

مالك شارف -
  خوجة

 ياسين بن إبراهيم-

غرابلي /د
 عائشة

  صالح شرقي.د الرئيس

  معنصر حبيبة.د الممتحن

08 
الهجرة غير الشرعية وأثرها على األمن 

 اإلنساني
 احمد بروال/د مشعبان ابتسا-

  يحي شراد. د الرئيس
  محمد العايب.د الممتحن

09 
المسنين *رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

نموذجا دراسة مقارنة بين *وذوي االعاقة 
 الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

 روابحية أمال-
تاغالبت /د

 حورية

  حبيبة معنصر.د الرئيس

  نجيبة عابد.د الممتحن

10 
يات مكافحة الهجرة غير الشرعية بين آل

 المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
 طروب كامل/د فرحاني أيمن-

 الرئيس
د عبد القادر عبد .أ

  السالم
  صالح شرقي.د الممتحن

11  
 

الحماية القانونية لحقوق المرأة بين المواثيق 
  الدولة والتشريعات الوطنية

  بن معنصر وفاء-
  مخربش نجاة-

مذكور /د
 الخامسة

  د عبد الحق ميحي.أ الرئيس

 الممتحن
  يحي شراد.د
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12  
التعايش مع غير المسلمين في ضوء السنة 

  النبوية
  لقراب محمد-

بعجي عبد /د
  اللطيف

  طروب كامل.د الرئيس
  حبيبة معنصر.د الممتحن

13 
الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجناء 

االسالمية والقانون دراسة مقارنة بين الشريعة 
  الجزائري

 عابد نجيبة/أ  شهاد راضية-
  يحي شراد.د الرئيس

  د عبد الحق ميحي.أ الممتحن

14 
الهجرة السرية بين الرؤية الشرعية والقوانين 

  الوضعية
  منصورية زهية-
  جوادي أسماء-

مذكور /د
 الخامسة

  محمد العايب.د الرئيس
  يحي شراد.د الممتحن

15 
لقادياني وخطورته على عقيدة الفكر ا

 األقليات المسلمة
  زكرياء خليلي-
 بن عشي فيصل-

عبد /د.أ
المجيد 
 بوكركب

  د العربي بن الشيخ.أ الرئيس

  سفيان شتيوي.د الممتحن

 نسرين مخلوفي- الحضانة في الزواج المختلط ـ دراسة مقارنة ـ 16
حورية /د

 تاغالبت
  د عبد الحق ميحي.أ الرئيس

  نجيبة عابد.د ممتحنال

17 
الحق في التعليم بين الشريعة اإلسالمية 

 .والقانون الدولي
 حفيظة حفاصة-

حورية /د
 تاغالبت

  د مسعود فلوسي.أ الرئيس

  عبد الرحمن رداد.د الممتحن

  نور الدين بعزي-  مقصد السماحة بين النظرية والتطبيق ـ 18
مسعود /د.أ

  فلوسي
  د صالح بوبشيش.أ الرئيس

  فضيلة تركي.د الممتحن
  
19  
 

أحكام السجين بين الفقه اإلسالمي 
 لمعاهدات الدوليةاو 

  بولبنان أمينة-
 لشخب أميرة-

 عابد نجيبة/أ
  يحي شراد.د الرئيس

  عبد الرؤوف بن الموفق.أ الممتحن

 حويشي المهدي- ضوابط االجتهاد في فقه األقليات ـ 20
عبد /د.أ

المجيد 
 بوكركب

  زين العابدين مباركي.أ الرئيس

  راضية قصباية.د الممتحن

21 
المنظمات الدولية  ودورها في حماية حقوق 

 االنسان
 سباع نور الهدى-

بن الموفق /أ
 عبد الرؤوف

  د محمود بوترعة.أ الرئيس
  صالح شرقي.د الممتحن

22 
حقوق أهل الذمة دراسة مقارنة بين الشريعة 

 والقانون الوضعي
  الحأكرم م

 بالل بلحارث
بوترعة /د.أ

 محمود
  الخامسة مذكور.د الرئيس

  معنصر حبيبة.د الممتحن

23  
التعصب األيدلوجي وآثاره على األقليات 

  )مسلمي الصين نموذجا(المسلمة في آسيا 
  شيبة أمال-
  شوخة يونس-

  عزوز بوساحة/أ
  د محمود بوترعة.أ الرئيس

  معنصر حبيبة.د الممتحن

  عزوز بوساحة.أ  الهام مرجان  د األطفال القصر في الحروب األهليةتجني  24
  عبد الرؤوف بن الموفق.أ الرئيس

 الممتحن
  أحمد بروال.د
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25  
الحقوق السياسية لغير المسلمين في البالد 

  اإلسالمية
مسعودان عبد 

  الغاني

عبد /د.أ
المجيد 
  بوكركب

  عبد اللطيف بعجي.د الرئيس

  ة معنصرحبيب.د الممتحن

26  
تحقيق المناط وأثره في فقه األقليات 

  المسلمة
  نور الدين سنوسي

عبد /د.أ
المجيد 
  بوكركب

  د عبد الحق ميحي.أ الرئيس

  عبد الرؤوف بن الموفق.أ الممتحن
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  :تفسير وعلوم القرآن :لجان مناقشة مذكرات الماستر تخصص -أ

  لجنة المناقشة الطالب  عنوان البحث  الرقم
  د منوبة برهاني رئيسا.أ -1  زرقين أمامة  اإلنفاق ومقاصده في القرآن الكريم   .1

  مشرفا فريدة سكيو. د -2
  زينة مومني  ممتحنا. د -3

مرداسي   التفسير المقاصدي لسورة الحج   .2
  خديجة

  رئيساحسن شرفة   .  د.أ -1
  مشرفا برهاني منوبة. د.أ -2

  نافريدة سكيو ممتح -3
غمام حامد   التفسير المقاصدي لسورة ابراهيم   .3

  ياسين
  رئيسابوزيد عبد الحليم  . د.ا -1

  مشرفازغيشي شريفة . د -2
  فريدة سكيو ممتحنا. د -3

  رئيساحسين شرفة . د.ا -1  تواتي إيدير  التفسير المقاصدي لسورة الحجرات   .4
  مشرفاصحراوي مقالتي. د.أ -2

  ادردور عبد الباسط ممتحن. د -3
أساليب القرآن الكريم في تحقيق الصحة    .5

  النفسية
بن ناصر 

  زينب
  رئيساخديجة زردوم   . د-1

  مشرفا نورة بن حسن. د.أ -2
  فوزية بوعون ممتحنا. د -3

-مصطلحات الرسم والضبط عند المغاربة    .6
  - بلدية عين زعطوط نموذجا

  رئيساهالل عبد الحفيظ . د -1  صباح لقصير
  مشرفا نورة بن حسن. د.أ -2

  فريدة سكيو ممتحنا. د -3
دراسة –اآلداب العامة في سورة الحجرات    .7

  - موضوعية
  +هباش وداد

  سعادة سهام
  رئيساشريفة زغيشي   . د -1

  مشرفا عيسى بوعكاز. د.أ -2
  بوشوشة ممتحنا. د -3

 –زيادة اإليمان ونقصانه في القرآن الكريم    .8
  -دراسة موضوعية

+ليلى طويل  
 سامية معجوج

  رئيساصالح عسكر . د. ا -1
  مشرفاشرفة حسين. د.أ -2
  قروف الهاشمي ممتحنا. د -3

توجيه القراءات من خالل تفسير    .9
  سورة النساء أنموذجا)الكفاية(

  رئيساد صالح عسكر   .ا -1  غنية سايح
  مشرفا  هالل عبد الحفيظ. د -2

  امحمد بنبري ممتحنا. د -3
 دراسة -أثر القرآن في أهل اإليمان    .10

  - موضوعية
  رئيساسامية ديبي    -1  سلمى روابح

  مشرفاشرفة حسين . د.أ -2
  عمر حيدوسي  ممتحنا -3
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حديث القرآن عن النار وآثاره اإليمانية    .11
  - دراسة موضوعية - والتربوية

  +حيون كمال
  أسامة عمروني

  رئيساعبد الباسط دردور . د -1
  مشرفاصحراوي مقالتي. د.أ -2

  متحنامحمد بن نبري م. د -3
الترغيب والترهيب ودورهما في استقامة    .12

  اإلنسان في ضوء سورة البقرة
  رئيساد صالح عسكر  .ا-1  جعفر سوالمية

  مشرفا دردور عبد الباسط. د -2
  الهاشمي قروف ممتحنا.أ -3

–القضايا العقدية الواردة في سورة السجدة   .13
  -دراسة موضوعية

+ بن ميسية موسى
  حوار عصام

  رئيسايشي   شريفة زغ. د -1
  مشرفا علوي آسيا. د -2
  مسعودة عدوي ممتحنا. د -3

عناية الترمذي بالتفسير وعلوم القرآن في    .14
  .سننه 

سايغي محمد 
  أمين

  رئيساد عامر العرابي .ا -1
  مشرفاصحراوي مقالتي. د.أ -2

  رحيمة أوسيف ممتحنا. د -3
المنهج التفسيري عند عبد الرحمن بن ناصر    .15

ه المواهب الربانية من السعدي في كتاب
  .اآليات القرآنية

  رئيساعيسى بوعكاز . د.ا -1  لخضر بن زايد
  مشرفا عمر حيدوسي. د -2
  صورية شرفاوي ممتحنا. د -3

  
محورية اإلعجاز البياني بين أوجه اإلعجاز    .16

  القرآني
  رئيساد صالح عسكر .ا -1  النوي زهرة

  مشرفا عمر حيدوسي. د -2
  شريفة زغيشي ممتحنا. د-3

﴿اللُه يـَتَـَوفى :اإلعجاز العلمي في قوله تعالى    .17
اْألَنـُْفَس ِحيَن َمْوتَِها َوالِتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها 
َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل  فـَُيْمِسُك الِتي َقَضى َعَليـْ

اْألُْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى ِإن ِفي َذِلَك َآليَاٍت 
دراسة تحليلية  -  42﴾ الزمرِلَقْوٍم يـَتَـَفكُرونَ 

-  

  طبيب نعيمة
فاطمة الزهراء + 

  خمار

  رئيساد صالح عسكر .ا -1
  مشرفا عمر حيدوسي. د -2
  نادية وزناجي ممتحنا. د -3

الحفاظ على النسل في القرآن الكريم دراسة    .18
  موضوعية

  +ياسين كرايمية
إسماعيل 
  حمراكروها

  رئيساد عيسى بوعكاز  .ا -1
  مشرفا سامية ديبي.د -2
  نادية وزناجي ممتحنا. د -3

اإلعجاز العلمي في آيات الحشرات من    .19
  خالل القرآن الكريم

  رئيساصالح عسكر . د.ا -1  يوسفي المية
  مشرفانورة بن حسن. د.أ -2

  آسيا علوي ممتحنا -3
دراسة –الفلك في القرآن الكريم    .20

  - موضوعية
  شريفة زغيشي رئيسا. د -1  جميلة حداد

  مشرفاحسين شرفة. د.أ -2
  ممتحناعالوة بوشوشة . ا -3
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  +دقيش يوسف  التفسير المقاصدي آليات العدة   .21
  بن سراي محمد

  رئيساد عيسى بوعكاز .ا - 1
  مشرفا نورة بن حسن. د.أ -2
  د منوبة برهاني ممتحنا.ا -3

العلم بين النعمة والنقمة في ضوء القرآن    .22
  الكريم دراسة موضوعية

  رئيساسن د نورة بن ح.ا -1  ديب حمزة
  مشرفا شريفة زغيشي. د -2
  عالوة بوشوشة ممتحنا. ا -3

  رئيساعالوة بوشوشة . ا -1  غربي هاني  سنن الفوز في القرآن الكريم   .23
  مشرفا عدوي مسعودة. د -2

  سعيدة عباس ممتحنا. د -3
  رئيساشريفة زغيشي. د -1  جربوع اسمهان  علوم القرآن: المرعشلي ومنهجه في كتابه   .24

  مشرفا ورة بن حسنن. د.أ -2
  رحيمة أوسيف ممتحنا. د -3

  رئيساد عيسى بوعكاز .ا-1  سعاد مرغاد  - دراسة موضوعية –البحر في القرآن    .25
  مشرفاشرفة حسين. د.أ -2
  د صالح عسكر ممتحنا.ا -3

في "علم المناسبات وتطبيقاته في تفسير    .26
  سورة الحجرات أنموذجا" ظالل القرآن

  +حواء دلندة
  بن نصر إيمان

  رئيساد نورة بن حسن .ا -1
  مشرفا صالح عسكر. د.أ -2

  شريفة زغيشي ممتحنا. د -3
أثر الحديث الضعيف في االختالف    .27

  والترجيح التفسيري
  رئيساد نورة بن حسن .ا -1  فراح ياسين

  مشرفا عدوي مسعودة. د -2
  عالوة بوشوشة ممتحنا. ا -3

  :توجيه القراءات من خالل كتاب    .28
سورة األعراف –لزجاج معاني القرآن ل

  - أنموذجا

فاطمة الزهراء 
  جاب اهللا

  رئيساهالل عبد الحفيظ . د-1
  مشرفا نورة بن حسن. د.أ -2

  مسعودة عدوي ممتحنا. د -3

التفسير المقارن للقرآن الكريم سورة محمد    .29
  صلى اهللا عليه وسلم أنموذجا

  رئيسافريدة سكيو . د -1  غالم وليد
  مشرفا   عمر حيدوسي. د -2
  ممتحناعالوة بوشوشة    . ا -3

سورة –التفسير المقاصدي للقرآن الكريم    .30
  - الرعد أنموذجا

  رئيساد نورة بن حسن .ا -1  نجية داي
  مشرفاشرفة حسين. د.أ -2

  نادية وزناجي ممتحنا. د -3
خطاب تشريف النبي صلى اهللا عليه وسلم    .31

  في القرآن الكريم
عبد المحسن 

  )معيد(بولقرون
  رئيساين شرفة د  حس.ا -1

  مشرفا عيسى بوعكاز. د.أ -2
  شريفة زغيشي ممتحنا. د -3

  بومعراف بومعراف  علوم القرآن في صحيح البخاري   .32
  )معيد(

  رئيساد صالح عسكر  .ا-1
  مشرفا عيسى بوعكاز. د.أ -2

  صالح زنداقي ممتحنا. د -3
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  :الحديث وعلومه : لجان مناقشة مذكرات الماستر تخصص -ب

  لجنة المناقشة الطالب  البحث عنوان  الرقم

1  
األحاديث التي حكم عليها أبو داود بعلة الوقف 

  في سننه من خالل كتاب الصالة
  بشطوطي عيسى

  محمد بن مكي+ 
  رئيساسامية دردوري. د  -1
 مشرفاعائشة غرابلي. د.أ -2
  ممتحناآمال قورداش .أ -3

2  
الرواة الذين لم يثبت اختالطهم من خالل كتاب 

  اط لسبط ابن العجمياإلغتب
  عادل بن سي علي

عماد الدين + 
  جوامبي

  رئيساخالد ذويبي. د -1
  مشرفا فايزة محمدي. د -2

  ممتحنازينة مومني .د -3

3  
المدلوالت التربوية لألمثال النبوية القياسية 

دراسة استقرائية -المتعلقة باألمة اإلسالمية 
  وتحليلية في صحيح البخاري

  مهدي صالح
  ارسحجوط ف+ 

  رئيساصالح زنداقي. د  -1
  مشرفا سامية دردوري. د -2
  ممتحنا عائشة غرابلي. د.أ -3

4  
: زيادات ابن جماعة على النووي من خالل كتابه

  المنهل الروي
  رئيسازينة مومني  .د  -1  ليمين مصابحية

  مشرفاصحراوي مقالتي . د.أ -2
  ممتحناقروف الهاشمي . أ -3

5  
تخريج –ة عب عن ابن لهيمرويات عبد اهللا بن وه

  من خالل سنن بن ماجة –ودراسة 
عبد الحكيم 

  سعداوي
  )معيد(

  رئيساخالد ذويبي . د -1
  مشرفا غرابلي عائشة. د.أ-2

  ممتحنازينة مومني  .د -3

6  
مدلول يغرب عند ابن حبان ومرتبته من خالل  

  كتابه الثقات
خليفي + زبير نصرات

  نسيم يعقوب
  اممتحنخالد ذويبي . د -1
  مشرفا سامية دردوري. د -2
  غرابلي عائشةرئيسا. د.أ -3

7  
تعقبات اإلمام ابن القيم على اإلمام المنذري في 

  تهذيب السنن
  نور الدين مهري

  عماد مغوشش+ 
  رئيساسامية دردوري . د -1
  مشرفا صالح زنداقي. د -2
  ممتحناآسيا علوي  .د -3

8  
ديث الرواة الذين قال فيهم أبو زرعة ضعيف الح

  -جمع ودراسة - من خالل كتابه الضعفاء
  الوناس علي

  جريدي تقي الدين+ 
  رئيسافائزة محمدي  .د -1
  مشرفا غرابلي عائشة. د.أ -2

  ممتحناآسيا علوي  .د -3

9  
جهود الشيخ مقبل رحمه اهللا في علوم الحديث 

 من خالل كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة
زيوش عبد 

  الحكيم
  ائشة رئيساغرابلي ع. د.أ-1
  مشرفا سامية دردوري. د -2

  ممتحنازينة مومني  .د -3

10  
: منهج التعليل عند ابن عبد البر من خالل كتابه

  جامع بيان العلم وفضله
عبد الرؤوف بن 

بن حيدر + حمة
  إبراهيم

 غرابلي عائشة رئيسا. د.أ -1
  مشرفا صالح زنداقي. د -2
  ممتحناآمال قورداش  .أ -3
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11  
لواردة في تعامل النبي صلى اهللا عليه األحاديث ا

  وسلم مع األعراب من خالل الكتب الستة
  محمد لمين بوعلي

  زكريا بومليط+ 
 رئيساخالد ذويبي. د -1
  مشرفاحسين شرفة. د.أ2

  ممتحناأمحمد بن نبري . د -3

12  
التعقبات الحدثية النبي صلى اهللا عليه وسلم 

تبه شرح لإلمام مغلطاي على اإلمام الترمذي في ك
سنن بن ماجة من بداية الكتاب إلى باب ما جاء 

  .في التسمية في الوضوء

  قانة فؤاد
  قاسمي هشام+ 

  رئيسافائزة محمدي  .د-1
  مشرفا سامية دردوري. د -2

  ممتحنازينة مومني  .د -3

13  
الرواة الذين ضعفهم النسائي وأخرج لهم في سننه 

  -جمع ودراسة–
  رئيساخالد ذويبي. د -1  رابح شريط

  مشرفا غرابلي عائشة. د.أ -2
  ممتحناآمال قورداش .أ -3

14  
الرواة الموصوفون بالقلب عند ابن حبان من 

  )كتاب المجروحين(خالل كتابه 
  رئيساآسيا علوي .د -1  هشام لعيايشة

  مشرفا فايزة محمدي. د -2
  ممتحناآمال قورداش .أ -3

15  
ابن الرواة الموصوفون بسرقة الحديث عند اإلمام 

  )كتاب المجروحين(حبان من خالل كتابه 
  +فضالوي خولة
  بودوح وسام

  رئيسازينة مومني .د -1
  مشرفا فايزة محمدي. د -2
  ممتحناآمال قورداش .أ -3

16  
الرواة الذين رموا بالبدعة من رجال صحيح مسلم 

  -جمع ودراسة -
  رئيساصالح زنداقي . د -1  علي سميرة

  مشرفا سامية دردوري. د -2
  ممتحناآسيا علوي  .د -3

17  
المختلف في صحبته عند إبن حبان من خالل  

  كتاب الثقات
  غرابلي عائشة رئيسا. د.أ -1  بورابحة كمال

  مشرفا فايزة محمدي. د-2
  ممتحناخالد ذويبي . د -3

18  
جمع  –النساء المجهوالت في السنن األربعة 

  -ودراسة
  رئيساآسيا علوي .د -1  وداوي مروة

  مشرفا زة محمديفاي. د -2
  ممتحنازينة مومني  .د  -3

19  
جمعا ودراسة  -الرواة المتهمون بسرقة الحديث

-  
  رئيساخالد ذويبي . د  -1  عبد النور حابي

  مشرفا صالح زنداقي. د -2
  ممتحناسامية دردوري . د -3

20  
الرواة الموصوفون بوصل المراسيل من خالل  

  .كتاب المجروحين البن حبان
+ بن سبعزين الدين 

  بوعالم  مغطي
  رئيساخالد ذويبي . د -1
  مشرفا فايزة محمدي. د -2

  ممتحنازينة مومني .د -3

21  
األحاديث الواردة في األطعمة أحكامها وآدابها 

  .من خالل الصحيحين
  رئيسازينة مومني  .د -1  بلقاسم قشر

  مشرفا دردوري سامية.د -2
  ممتحناآمال قورداش  .أ -3
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22  
السماع عند اإلمام البخاري  من  التعليل بعدم

  -نماذج مختارة –) التاريخ الكبير: ( خالل كتابه
  رئيسافائزة محمدي .د -1  طويل أنيس

  مشرفا آسية علوي. د -2
  ممتحناآمال قورداش  .أ -3

23  
 –المجالس السنية شرح األربعين النووية للفشني

  - دراسة وتحقيق للخمس األحاديث األولى
  +جفافلة صالح

  اف تمام منيرقط
  رئيساحسين شرفة . د.أ -1
  مشرفا صالح زنداقي. د -2
  ممتحناقروف الهاشمي . أ -3

24  
أثر الصحبة على الفرد والمجتمع من خالل 

  الحديث النبوي الشريف
  رئيسا عيسى بوعكاز. د.أ -1  سناني هناء

  مشرفا سامية دردوري. د -2
  ممتحنافائزة محمدي .د -3

25  
اإلمامين ابن الجوزي  الحكم بالوضع بين
  -دراسة مقارنة–والسيوطي 

  رئيساخالد ذويبي .د -1  حليس أحمد
  مشرفا صالح زنداقي. د-2
  ممتحناآسيا علوي  .د -3

26  
الرواة الذين تكلم فيهم ابن عبد البر من خالل  

  كتابه الجامع بين العلم وفضله
  رئيساخالد ذويبي . د -1  )معيد(علي زخنين 

  مشرفا يصالح زنداق. د -2
  ممتحناآمال قورداش  .أ -3

  

  :العقيدة اإلسالمية:لجان مناقشة مذكرات الماستر تخصص -ج

  لجنة المناقشة الطالب  عنوان البحث  الرقم
لفظة النور في القرآن الكريم وداللته    .1

  العقدية والعلمية
  رئيسافرحات عبد الحكيم  .أد-1  بوبكر أسماء

  مشرفا سعيد قاسمي.د -2
  بة شيدخ  ممتحناحجي. أد -3

حق التصرف في الذات بين العقيدة  .2
  اإلسالمية والمقوالت الغربية

  يمينة بوتامجة
  كريمة بوحتة+

  ئيسافرحات عبد الحكيم ر .أد-1
  مشرفاقروف الهاشمي  . أ-2
  السعيد قاسمي   ممتحنا. د-3

مقاصد األسماء والصفات عند محمد  .3
األمين الشنقيطي من خالل أضواء 

  البيان

  رئيساالسعيد قاسمي  -1  مد األمين فليسيمح
  مشرفادحجيبة شيدخ   .أ2
  عبد الكريم رقيق ممتحنا-3

  رئيساد لخضر شايب  .أ-1  مروة مزيان  عبادة مريم ابنة عمران في المسيحية .4
  مشرفاأسمهان بوعيشة  .د-2
  ممتحنابن شيخ عربي  .أد -3

  رئيساد الكريم رقيق  أدعب-1  وردة عشور  العالج بالطاقة وابعاده العقدية .5
  مشرفافرحات عبد الحكيم . أد-2

  د سعاد روابح  ممتحنا-3
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المرأة من الفيمنيزم الى الجندر دراسة  .6
  عقدية إسالمية

 رئيساحجيبةشيدخ .أد-1  إلهام مرايحية
  مشرفاسعاد روابح . د-2
  ممتحناسعيدة درويش  .د-3

الداللة : المصطلح العقدي في القرآن .7
  والمعنى

نزاري +صليحةقرين 
  إيمان

  رئيساالعمري مرزوق.أد-1
  مشرفا السعيد قاسمي. د-2

  سعاد روابح  ممتحنا.د-3
التأطير العقدي ألحكام الطالق في  .8

  القرآن الكريم
  رئيسابن شيخ العربي  .أد-1  ريمة بن يدير

  مشرفافضيلة تركي .د-2
  سفيان شتيوي ممتحنا.د-3

الفلسفة االئتمانية المفهوم الخصائص  .9
  اإلشكاليات

حاج خلوف نور 
  الدين

  رئيسابن شيخ عربي .أد -1
  مشرفاالعمري مرزوق .أد-2
  ممتحنادعبد الكريم رقيق  -3

  
أنسنة الدين في الفكر الحداثي .10

  - حسن حنفي أنموذخا–المعاصر 
  رئيساالعمري مرزوق .أد1  خديجة بوعبد اهللا

  مشرفافرحات عبد الحكيم  .أد 2
  اممتحن  د سفيان شتيوي -3

  
دراسة كالمية :االستبداد السياسي .11

  )المعتزلة أنموذجا(
  رئيساعبد الكريم رقيق .د-1  بوسكين منال

  مشرفا سعيد قاسمي. د-2
 عبد الحكيم فرحات ممتحنا.أد3

عمر العرباوي وكتابه كتاب التوحيد .12
المسمى التخلي عن التقليد والتحلي 

  باألصل المفيد

  يسارئحجيبة شيدخ .أد-1  بوصوفة عصام
مشرفا         العمري مرزوق .أد 2
  سفيان شتيوي ممتحنا.د-3

مركزية اإلنسان بين الفلسفة الوجودية .13
  والقرآن الكريم

  رئيساعربي بن الشيخ  .أد1  براجي رفيدة
  مشرفاسعيد قاسمي .د-2
  ممتحناأمال قرداش  .أ-3

  رئيساالعمري مرزوق  .أد-1  نبيلة زاوية  اليوغا وأبعادها العقدية.14
  مشرفا فرحات عبد الحكيم.دأ- 2

  ممتحناأمال قورداش  .أ-3
تسلط الشيطان بين ممارسات الرقاة .15

  وأبحاث النفسانيين
  رئيسااسمهان بوعيشة  .د-1  برهوم شيماء

  مشرفاعبد الحكيم فرحات  .أد-2
 سفيان شتيوي   ممتحنا.د-3

  رئيسا لخضر شايب.أد-1  رحيم هدى  النوازل العقدية وضوابط التعامل معها.16
  مشرفاعبد الكريم رقيق .أد-2
 سفيان شتيوي ممتحنا. د-3

  رئيسالخضر شايب  .أد-1  مراح بوثينة جهود مصطفى صبري في نقد اإللحاد.17
  مشرفاسعاد روابح  .د-2
  اسمهان بوعيشة ممتحنا.د-3
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  رئيساحجيبة شيدخ  .أد-1  عميري إيمان  قيمة الجمال وعالقتها باأللوهية.18
  مشرفارقيق  عبد الكريم. أد- 2

  سعاد روابح ممتحنا.د-3
 

ظاهرة وضع الحديث وعالقتها بالفرق .19
  اإلسالمية

  سالمة حفصاوي
  بوزيد نسمة+ 

  رئيساأحمد عيساوي  .د.أ-1
  مشرفاعبد الكريم رقيق أد-2

  قورداش أمال ممتحنا.أ-3
موقف الفرق اإلسالمية من الحياة .20

  البرزخية
  سهيلة بوخيار

  زويدي نسرين+ 
  د الكريم رقيق رئيساأد عب-1
  مشرفاأسمهان بوعيشة .د-2

 ممتحناسفيان شتيوي . د-3
الوظيفة : الفروق الفردية بين الجنسين.21

  والحكمة
  سعيدة درويش رئيسا.د-1  بوقرة وسام

  مشرفا السعيد قاسمي.د-2
  سفيان شتيوي  ممتحنا.د-3

األبعاد العقدية للصراع الفلسطيني .22
 اإلسرائيلي

رئيسا حجيبة شيدخ .أد-1  واضح إيمان
  مشرفاسفيان شتيوي .د.2
  ممتحنااسمهان بوعيشة .د-3

بن عياش عبد   عالقة الحرية بالعبودية في ضوء العقيدة.23
  الحميد

  رئيسااسمهان بوعيشة .د-1
  مشرفا حجيبة شيدخ. د.أ2
 ممتحناسعيد قاسمي .د-3

  رئيساعمري مرزوق .أد-1  مريم سعادة  علم الكالم عند األطفال.24
  مقالتي  مشرفاحراوي ص. اد2

  ممتحنااسمهان بوعيشة .د-3
الظواهر الكونية بين الوصف العلمي .25

  والتفسيراإليماني
  رئيساحجيبة شيدخ .أد-1  جالب قرمية

  مشرفا السعيد قاسمي.د-2
  عمري مرزوق ممتحنا.أد-3

االستدالل القرآني المنطلقات .26
  والخصائص

  بن زلي سعاد
  حياة رزامي+ 

  ئيسار لخضر شايب .أد-1
  مشرفا السعيد قاسمي.د-2
  سفيان شتيوي   ممتحنا.د-3

نبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم في .27
إيرفنج  –االستشراق األمريكي 

  -واشنطن

  رئيسالخضر شايب .أد-1  يحياوي هيام
  مشرفا أسمهان بوعيشة.2

  أحمد عيساوي ممتحنا.أد-3

  قنفود أنيسة  عودة المسيح في رؤيا يوحنا.28
  قنفود أحالم+ 

  رئيسالخضر شايب  .أد-1
  مشرفا سفيان شتيوي.د-2
  ممتحنا أد اسمهان  بوعيشة- 3

قصة الخروج بين القرآن والتوراة .29
  والدراسات األركيولوجية

  رئيسافرحات عبد الحكيم .أد- 1  شخشوخ رزيقة
  مشرفاأسمهان بوعيشة .د- 2
  عبد الكريم رقيق ممتحنا. د- 3
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إسهامات مالك بن نبي في تجديد علم .30
 لكالما

  رئيساصحراوي مقالتي . أد- 1  بركية سلسبيل
  مشرفاالعمري مرزوق .اد-2
  عبد الكريم رقيق  ممتحنا.د-3

  رئيسالخضر شايب .أد-1  نور الهدى عرعيش  مراعات المقام في بناء االستدالل.31
  مشرفارقيق عبد الكريم.أد-2
  محمد بن نبري ممتحنا. د-3

 -تفسير اللغويين ألسماء اهللا وصفاته.32
  .ابن منظور أنموذجا

  رئيساصالح عسكر . أد-1  عزباوي مصطفى
  مشرفا حجيبة شيدخ. د.أ-2
  محمد بن نبري  ممتحنا. د-3

القضاء والقدر في دراسات .33
  المستشرقين

  رئيساعبد الحكيم فرحات  .أد-1  دبابي فريد
  مشرفا حجيبة شيدخ. د.أ-
  ممتحناداسمهان بوعيشة -3

نسان في أوجه اإلعجاز في آي خلق اإل.34
  القرآن الكريم

  رئيساأحمد عيساوي .أد-1  حاجي مدينة
  مشرفابن الشيخ العربي .أد2
  ممتحنامحمدبن نبري . د-3

  عبد الحكيم.أد-1  أنوار إبراهيمي  الجندر رؤية عقدية أخالقية.35
  مشرفافضيلة تركي.أد2

  مقالتي صحراوي  ممتحنا.أد- 3
  رئيسالخضر شايب . أد-1  بد الوهابكبيسي ع  )األسباب واألبعاد(اإللحاد المعاصر .36

  مشرفارقيق عبد الكريم .دأ-2
  أحمد عيساوي ممتحنا. أد-3

أثر االستشراق في الفكر الحداثي .37
  العربي

  رئيسالخضرشايب  .أد-1  صوالح نورهان هبة
  مشرفا العمري مرزوق.أد- 2
  هاشمي قروف  ممتحنا. أ-3

اإليمان باليوم  –اإليمان بالغيب وآثاره .38
  -أنموذجا اآلخر

نويوة + بن ناصر ندى
  ربيعة

  رئيساأحمدأمداح   . د-1
  مشرفاشتيوي سفيان .د-2
  العمري مرزوق ممتحنا.أد-3

  
 –التوظيف الحداثي للدرس الصوفي .39

  - نصر حامد أبو زيد أنموذجا 
  رئيساأد لخضر شايب -1  ملحقاق حبيب

  مشرفاسفيان شتيوي .د-2
  خميس سرحان   ممتحنا.د-3

  
  دعوة وإعالم:ناقشة مذكرات الماستر  تخصصلجان م -د

  لجنة المناقشة الطالب عنوان البحث الرقم
البعد اإلسالمي في فصائل المقاومة  .1

 الفلسطينية
  رئيسا.......  عيساوي أحمد . د.أ -1 لطيفة كريم

  مشرفا....... نور الدين بولحية. د -2
  ممتحنا.......زواقة بدر الدين . د.أ-3
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في العمل الدعوي  الرفق وأثره .2
 الرسول صلى اهللا عليه وسلم نموذجا

  +بوزكري رتيبة
 قوتال الصالحة

  رئيسا..صحراوي مقالتي . د.أ -1
  مشرفا....... أحمد بوسجادة. د.أ-2
  متحنا.......  عيساوي أحمد . د.أ -3

اتجاهات أئمة المساجد نحو اإلعالم  .3
  )دراسة ميدانية(الجديد 

  رئيسا.......  بوسجادةأحمد . د.أ1 عطية رفيقة
  مشرفا.....زواقة  بدر الدين.د.أ -2
  ممتحنا....... صالح حداد . أ -3

الدعوة اإلسالمية من خالل وسائط  .4
  اإلعالم الجديد

 )اليوتيوب نموذجا ( 

  رئيسا.......زواقة بدر الدين .د.أ -1 وردة عطية
  مشرفا.......  سعيدة عباس. د -2

  تحنامم.......صالح حداد. أ -3
دور الدعوة في مواجهة ظاهرة  .5

 الشعوذة
  رئيسا.....عيساوي أحمد . د.أ -1 باهو نجية

  مشرفا.. زواقة  بدر الدين.د.أ -2
  ممتحنا.......صالح حداد . أ -3

الحركة اإلسالمية في تركيا بين  .6
تجربة حزب ( المصالح والمبادئ 

-2000العدالة والتنمية أنموذجا
2019  ( 

  رئيسا......زواقة  بدر الدين.د.أ-1 خالد حجار
  مشرفا....... أحمد بوسجادة. د.أ-2

  ممتحنا....بولحية نور الدين. د -3

المؤسسات المعرفية الدعوية في  .7
مؤسسة األصالة نموذجا  -الجزائر

 دراسة حالة

  رئيسا...بولحية نور الدين . د -1 توفيق جبالي
  مشرفا....زواقة  بدر الدين .د.أ-2
  ممتحنا.....مد بوسجادةأح. د.أ -3

دور الجمعيات الخيرية في الخدمة  .8
جمعية كافل اليتيم ( االجتماعية 

 )الوطنية أنموذجا

  رئيسا....... أحمد بوسجادة. د.أ -1 العايش سهام
  مشرفا .......زواقة  بدر الدين .د.أ-2

  ممتحنا.......صالح حداد . أ -3
اإلصالح التربوي عند الشيخ محمد  .9

 عبده
+ مان بضيافإي

 بوشارية بشيرة
  رئيسا....... سعيدة عباس. د -1
  مشرفا.....نور الدين بولحية . د -2
  ممتحنا.......قروف الهاشمي .أ -3

  
دوره في صناعة الرأي " اليوتيوب " .10

 العام الحراك نموذجا
  رئيسا......زنداقي صالح .د -1  مصطفى شباح

  مشرفا....... سعيدة درويش . د-2
  ممتحنا....... ح حداد صال. أ -3

  +مسعودي سهام القيم األبوية النبوية في تربية األبناء .11
  أميرة صوالي

  رئيسا.......نور الدين بولحية. د -1
  مشرفا....... زواقة  بدر الدين.د.أ-2
  ممتحنا.......سعيدة درويش . د -3

عمل المرأة في المجال اإلعالمي  .12
  وضوابطه الشرعية

  رئيسا.......بوزيد عبد الحليم .د.أ -1 بكاي رميسة
  مشرفا....... سعيدة عباس. د -2
  ممتحنا....... سعيدة درويش. د -3
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الصحافة اإللكترونية ودورها في  .13
  العمل الدعوي

  رئيسا.......بوزيد عبد الحليم .د.أ -1 بوطوطن عبد الرزاق
  مشرفا.....صحراوي مقالتي . د.أ-2

  ممتحنا....... صالح حداد. أ -3
ابراهيم بيوض وجهوده في العمل  .14

  الدعوي
  +بلعتروس كمال

 بن حبرش عبد الناصر
  رئيسا.......عيساوي أحمد . د.أ -1

  مشرفا....... عالوة بوشوشة-2
  ممتحنا.......سعيدة درويش . د -3

مصطفى محمود و توظيف األدب  .15
  في العمل الدعوي

  رئيسا.......سعيدة درويش . د -1 وناس ابتسام
  مشرفا....... ور الدين بولحيةن. د-2

  ممتحنا.......سعيدة عباس . د -3
  +سلمى بن عيسى  الموعظة عند ابن القيم .16

 بوقرة هالة
  رئيسا....... قروف الهاشمي.أ -1
  مشرفا....... نور الدين بولحية. د-2

  ممتحنا.......سعيدة عباس . د -3
توظيف القصص القرآني في نشر  .17

  القيم اإلسالمية
  رئيسا.......بوزيد عبد الحليم .د.أ -1 شافعةيسرى 

  مشرفا....... نور الدين بولحية. د-2
  ممتحنا.......سعيدة عباس . د -3

دور الداعية في مواجهة الحمالت  .18
  اإلعالمية المضادة لإلسالم

الرسوم المسيئة للرسول صلى اهللا –
  -عليه وسلم أنموذجا

  ارئيس.......سعيدة درويش . د -1 غربي علي
  مشرفا....... زواقة بدر الدين .د.أ-2

  ممتحنا.......حداد صالح . أ -3

محمد بن عبد الكريم الجزائري  .19
  وجهوده الدعوية

  رئيسا....... قروف الهاشمي.أ -1 حدي مباركة
  مشرفا....... أحمد بوسجادة. د.أ-2

  ممتحنا.......سعيدة عباس . د -3
التربية الروحية في الدعوة إلى اهللا  .20

عند الشيخ محمد سعيد رمضان 
  البوطي

  معيفي أم الهناء
 قماز سوسن+ 

  رئيسا.......سعيدة عباس . د-1
  مشرفا....... أحمد بوسجادة. د.أ -2

  ممتحنا........قروف الهاشمي.أ -3
منهج الجدل ومناظرات عند رحمة  .21

اهللا الهندي من خالل كتابه إظهار 
  الحق

  رئيسا.......ليمبوزيد عبد الح.د.أ -1 منصوري يسرى
  مشرفا....... أحمد بوسجادة . د.أ -2

  ممتحنا.......سعيدة عباس . د -3
  

الجدل والمناظرة ودورها في الدعوة  .22
  عند أحمد ديدات

  دعاس فاطمة الزهراء
 زموري المية+ 

  رئيسا.......عسكر صالح . د.أ -1
  مشرفا .....أحمد بوسجادة . د.أ -2

  حناممت.......حداد صالح . أ -3
اإلعالم اإلسالمي في العهد  .23

 )المرحلة السرية(المكي
  

  رئيسا.......سعيدة درويش . د -1 نجاح عزوز
  مشرفا..... عبد الحليم بوزيد. د.أ -2

  ممتحنا.......حداد صالح . أ -3
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أسلوب األمر بالمعروف والنهي عن  .24
  .المنكر وأثره على الدعوة

  +قبوج خليفة
 لخضر بن عمارة

  رئيسا.......الحليم بوزيد  عبد. د.أ-1
  شرفام.....دردور عبد الباسط . د -2

  ممتحنا.......حداد صالح . أ -3
اإلعالم اإلسالمي وتحديات  .25

 .اإلسالمفوبيا
  

  +الوافي دنيا
 عوفي سلمى

  رئيسا..... عبد الحليم بوزيد. د.أ -1
  مشرفا....... أحمد بوسجادة. د.أ-2

  ممتحنا.......سعيدة درويش. د -3
الصورة ودورها في صناعة الرأي  .26

  .العام
  رئيسا.......سعيدة درويش . د -1 محمد األمين قوفي

  مشرفا....... بدر الين زواقة. د.أ -2
  ممتحنا.......حداد صالح . أ -3

الشيخ سعيد حوى ومنهجه في  .27
  .التربية الروحية في العمل الدعوى

  +سعاد مزهود
 نهلة حمدادو

  رئيسا.......عيساوي أحمد . د.أ -1
  مشرفا..... نور الدين بولحية . د-2

  ممتحنا.......سعيدة عباس. د -3
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  :اللغة و الدراسات القرآنيـــة تار كذ ملجان مناقشة  -أ

 الموضوع الطالب لجنة المناقشة
 

 الرقم

 المشرف الرئيس الممتحن
أسباب الراحــة النفسية في القرآن  مدوادي عصا ردورد/ د بوقفة/ د  زردوم/ د

دراسة  - الكريم، االستغفار أنموذجا 
 .موضوعية

01 

دراسة –أسلوب األمر في سورة يوسف  زموري سامية بوخالفة/ د.أ بن عبيد/ د .أ دوادي/ د
 - بالغية

02 

دراسة -مائدة أسلوب النداء في سورة ال كوثر بن سعيد شرفة/ د.أ بوخالفة/ د .أ هالل/ د
 .لغوية بالغيــة

03 

دراسة  - أسلوب النفي في سورة يوسف  محبوب رزيق بوطهرة/ د وادي/ د زوهير/ د
 .بالغية

04 

االسم الموصول وأثره البالغي في  بركان رمزي عروي/ د بوخالفة/ د.أ دوادي/ د 
 .أنموذجا) من وما(القرآن 

05 

األلفاظ بين الدالالت اللغوية والمقاصد  ة شعيببوعيط زوهير/ د وزناجي/ د  بوخالفة/ د.أ
 الشرعية في تفسير التحرير و التنوير

06 

 حيدوسي/  د هالل/ د  بوقفة/ د 
 

 بن سماعين امنة
 بالغماس ليلى

ترتيب سور القرآن عند نولدكه وإدوارد 
 -دراسة مقارنة–سيل 

07 

لزائدة في العربية حروف الجر ا سنقوقة مريم بوخالفة/ د.أ ديبي/ د وزناجي/ د
 .واستعماالتها في القرآن الكريم

08 

 فريجة بسمة بوطهرة/ د بوخالفة/ د.أ دوادي/د
 اونيس سهيلة

 –الحروف المقطعة في القرآن الكريم 
 .دراسة صوتية

09 

 عبرزاي صفاء شرفاوي/ د ديبي/ د  بوقفة/ د
 خنشالي خولة

قصة  –الحوار في القرآن الكريم 
 .-أنموذجا - سليمان

10 

دراسة  - داللة األلوان في القرآن الكريم منصر عائشة زوهير/ د عمارة/ د  زردوم/ د 
 - لغوية

11 

السنن اإللهية في قصة آدم من خالل  بن طاهر شيماء شرفاوي/ د ديبي/ د  حيدوسي/د
 .القرآن الكريم دراسة لغوية

12 

 عون اهللا ايمان وزناجي/ د زوهير/ د بوطهرة/ د 
  ايزةمخناشي الف
 

الصور البيانية في األدعية النبوية في 
 .القرآن الكريم

13 
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-في القرآن الكريم " فعول"صيغة  بلخيري مراد عروي/ د دوادي/ د  زوهير/ د 
 دراسة نحوية داللية

14 

دراسة - اللسان في القرآن الكريم  علي عواطف شرفاوي/ د دوادي/ د ديبي/ د
 .موضوعية بالغية

15 

مستويات التحليل اللساني في الخطاب  فتيحة بوخروفة دوادي/ د قفةبو / د  عروي/ د
 -سورة يس أنموذجا–القرآني 

16 

 بن الدب االمين زوهير/ د كافي/ د وزناجي/ د 
 حشاني يزيد

المشترك اللفظي في القرآن وأثره في 
 -سورة الكهف أنموذجا–توجيه المعنى

17 

دراسة –لميثاق في القرآن الكريم ا صاولي جميلة شرفاوي/ د حمادي/أ عروي/ د 
 .- موضوعية لغوية

18 

 قجوج زينب بن عبيد/ د.أ زردوم/ د  وزناجي/ د 
 بضياف وئام

الخصائص .. النفاق في القرآن الكريم
 .دراسة موضوعية.  واآلثار 

19 

في ( الوحدة البنيوية في القرآن الكريم  فريطس نجاح ديبي/ د حيدوسي/ د  شرفاوي/ د 
 ).ألخير منهالربع ا

20 

علي الطالب  دوادي/ د سرحان/ د عروي/ د
 محمد

 21 مستويات التحليل الداللي لسورة مريم

 رمزية الحجاب بين الشرع والموضة  حمادي/ أ درغال/ د.أ ديبي/ د
 

22 

اإلعجاز النفسي في القصص القرآني  هالل سلسبيل وزناجي/ د بوقفة/ د زردوم/ د 
مع ملكة -معليه السال–قصة سليمان 

 سبأ

23 

–توجيه القراءات في تفسير البغوي  موجاري ريمة سكيو/ د كافي/ د .أ هالل/ د
 -سورة البقرة أنموذجا

24 

 25 التكامل المعرفي في السورة القرآنية خطابي رانية رداد/ د كافي/ د.أ سرحان/ د 

 بوغدادة زينب معاشي/ د.أ هالل/ د  سكيو/ د 
 بوغدادة جميلة

ت االمام الجعبري في توجيه اختيار 
 القراءات من خالل كتابه كنز المعاني

26 

–تكريم اإلنسان في القران الكريم  العمراوي سمية ديبي/ د درغال/ د.أ عمارة/ د
 -دراسة موضوعية

27 

 28 المثل في القران الكريم نماذج مختارة ذيب سليمة بوخالفة/ د.أ بن عبيد/ د.أ شرفاوي/ د 

البعد النفسي بين أصحاب الجنة والنار  ركبي عبد الناصر زردوم/ د ديبي/ د  حمادي/ أ
 -سورة فاطر نموذجا- في القران الكريم

29 

بركاني فاطمة  داودي/ د شرفاوي/ د بوطهرة/ د 
 الزهراء

الجهود البالغية لعائشة عبد الرحمان 
 في ضوء التفسير البياني

30 
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األسباب اللغوية و أثرها في اختالف  مىسعيدي سل داودي/ د فلوسي/د.أ بوطهرة/د
 المفسرين للقران الكريم

31 

الخطاب القرآني الموجه للمنافقين في  عبيد لبنى داودي/ د بوخالفة/ د .أ عروي/ د 
 -دراسة بيانية–القران الكريم 

32 

أشكال التواصل االشاري في القران  بوحرة حفصة داودي/ د زوهير/ د بوطهرة/ د 
 -يد سورة او ربعتحد-الكريم

33 

  شرفاوي/ د ديبي/ د حيدوسي/ د 
 عبابسة شهرة

 سنة اهللا في انتصار الحق
 .دراسة لغوية وقرآنية–

34 

 35 أسلوبية االنزياح في سورة مريم عمارة نادية بوطهرة/ د زردوم/ د عروي/ د 

 بنمعروف حكيمة بوطهرة/ د وزناجي/ د زوهير/ د 
 إيمان العقون

 36 نية في وصف الجنةالبالغة القرآ

 عون اهللا ايمان- وزناجي/ د الشيخ بن/د.أ عمارة/ د
 مخناشي الفايزة-

دراسة –أدعية االنبياء في القران الكريم 
 - بيانية

37 

 38 - دراسة لغوية–االمة في القران الكريم  بروال نصيرة شرفاوي/ د كافي/ د.أ عمارة/ د

 39 القصة في القران الكريم بيرقنون زو  بن الشيخ/ د.أ هالل/ د عمارة/ د

غريب القران كتاب نزهة القلوب  الصايفي خنطيط زوهير/ د كافي/ د.أ بوقفة/ د
 -نموذجا–) هـ 102:ت(للسجستاني 

40 

 

  :ا�" ر�C	/.-(�	تا� <?(  -ب

 الممتحن الرئيس المشرف الطالب عنوان الموضوع الرقم
الل  البعد العسكري في السيرة النبوية من خ 01

كتاب الرسول القائد للواء محمود شيت 
 .خطــاب

 ميحي/د فلوسي/د.أ حيدوسي/د شعبان كنزة-

تأثير الحضارة اإلسالمية على الحضارة  02
األوروبية في مجال الطب بالد األندلس 

 .أنموذجا

  جدي ايمان-
 بريك جهينة-

 شعبان/د.أ رداد/ د بروال/ د

  سنان امالبول- .تاريخ علم الفلك في الجزائر 03
 بن مزمازة لويزة

 حمادي/ أ بن دعاس/د.أ بروال/ د

العصر (تطور النظام السياسي للدولة العباسية  04
  )األول
 

 بن دعاس/د.أ بن الشيخ/د.أ بوساحة/ أ حرشاو عالوة-
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الشيخ محمد خير الدين البسكري الجزائري  05
 ودوره في الحركة اإلصالحية

  زيدون دليلة-
 لعوش خديجة-

 سيغة/ د بن دعاس/د.أ قويدر بن/ د

الكتابات التاريخية في اختالف الصحابة  06
دراسة مقارنة بين كتابي محمد المختار 

 .الشنقيطي وحامد الخليفة 

  بوعبد اهللا هاجر
 ابتسامالصغير  بن

 رداد/ د درغال/ د.أ حيدوسي/ د

- هـ  7منهج الكتابة التاريخية في القرن  07
 -نموذجا 1الكامل البن األثير مجلد 

 بلعربي/ د بن عبيد/ د.أ زوهير/ د مالك وداد-

المقاومة الثقافية الجزائرية في الفترة مابين  08
1945-1954 

  ريم سويسي-
 رحموني نوال-

 سيغة/ د بوقفة/ د بروال/ د

فكرة اإلصالح االجتماعي عند إبراهيم أبي  09
 )1939- 1919(اليقظان 

  بوراس ريم-
 الدين سلمى محي

 بن قويدر/د بن الشيخ /د. ربيبلع/ د

أبو القاسم سعد اهللا ومنهجه في كتابه تاريخ  10
 الجزائر الثقافي

 حيدوسي/د شعبان/ د.أ بروال/ د تايب روميسة-

 بن قويدر/د د بروال ميحي/  د.أ بودراس عماد- فريقياإسالم في شرق تاريخ انتشار اإل 11
ابه راؤه النقدية من خالل كتآالك بن نبي و م 12

 العفن
 بوقفة/ د ميحي/د .أ سرحان/ د سمايلي هادي-

دور التجار المزابيين في الثورة التحريرية  13
)1954 -1962( 

 غنام/ د كافي/ د.أ زوهير/ د عيسى فخار الحاج

دور المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية جميلة  14
 بوحيرد نموذجا

  مشير دنيا-
 جدي فاطمة-

 زردوم/ د البرو /د  بن قويدر/ د

  أوضاع الجزائر خالل الحكم العثماني 15
 اجتماعيا ثقافيا اقتصاديا

  سكحال صبرينة
 جراح وردة

 سيغة/ د فالح/ د بن قويدر/ د

رمضان حمود ودوره في الحركة العلمية  16
 واإلصالحية

د زوهير عبد  زغدود أيمن
 السالم

بن / د.أ
 الشيخ

 بن قويدر/ د

17 
 

 سرحان/ د رداد/ د د شرفاوي قرقاح حسن وره اإلصالحي في مصراإلمام حسن البنا ود

  بوطورة هالة تاريخ التعليم في الجزائر إبان العهد العثماني 18
 قاسمي حنان-

 بلعربي/ د فالح/ د بروال/ د

  زيان كاميلية- تاريخ الصحافة الجزائرية في العهد االستعماري 19
 بلبزوح حنان-

 حفال/ د درغال/ د.أ بروال/ د

20 
 
 

قاسم الحفناوي وجهوده االصالحية في لاابو 
 الجزائر

  خامر مروة -
 حفيظ ليديا-

 بلعربي/ د سرحان/ د بن قويدر/ د


