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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  
 

  

  

  0202/1202 يعماجلا مسو ملل ةيئاهنلامذكرات الماستر  نيو انع

  

  

   الفقه المقارن وأصولهتخصص 

  )ة(الطالب   األستاذ المقترح  الموضوع  الرقم

01 
يج فروع مسائل الطهارة في كتاب الذخيرة للقرافي ـ دراسة في التخر 

  .الفقهي
  بوقريقة إيمان  منوبة برهاني.د.أ

02 
فروع مسائل الصيام في كتاب الذخيرة للقرافي ـ دراسة في التخريج 

  .الفقهي
  دنيا خزار  د رابح زرواتي.أ

  الشبهة في الفقه اإلسالمي حقيقتها ومنشأها والتعامل معها 03
 قوميدي. د

  الذواذي
  غادة مراحي

  سوابعة مخلوف.أ  دراسة فقهية مقاصدية.. يات العامةاشتراط العدالة في الوال 04
وفاي زكية وبوحارة 

  مليكة
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05 
 تأصيليةدراسة .. تصرفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم القضائية

  .تطبيقية
  آية هديل سلمان  سميرة خزار. د

  االستدالل بالعام تفسير القرطبي سورة البقرة نموذجا  06
بن د صليحة .أ

  عاشور

بد ع/ زيدان هماش

  الجبار حفصي

  )وباء كورونا نموذجا(أحكام العبادات في الظروف الطارئة   07
عبد القادر بن د.أ

  حرز اهللا
  حسناء مرابط

  آمنة بوراس  قارشد جميلة .أ  .القواعد الفقهية الحاكمة للفقه الجنائي   08

  يتشكري تعش  قارشد جميلة .أ  الترويح عن النفس صوره وأحكامه في الفقه اإلسالمي  09

  سعادة كريمة  نجيبة عابد .د  مكمالت رتب مقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة  10

11  
عقود اإليجار (أثر الجوائح في مسائل المعامالت المالية المعاصرة 

  )والتوريد نموذجا

عبد اللطيف .د 

  بعجي
  بوعزة حمزة

  دراسة فقهية مقارنة.. العطية لألوالد  12
عبد اللطيف .د 

  بعجي

رانيا / وفاء سوداني

  اجين

  دراسة تأصيلية تطبيقية.. التوقف عند األصوليين  13
عبد اللطيف .د 

  بعجي

لمياء بن 

سحر آمال /سعيد

  قودة

  ريمة رابحي  سميرة عبدو .د  آراء اإلمام القرضاوي في نوازل األقليات  14

  ةكيلم مخلوفيد .أ  نقض االجتهاد مفهومه ومجاله وضوابطه  15
عبد الرحمان 

  مزوزية

16  
باب (من خالل المعيار المعرب  فتاوى المازري المخالفة للمذهب

  )العبادات

 تاغالبتد .أ

  ةير و ح
  ياسمينة قناني

  سيف الدين مومن  ميلود ميهوبي. د  أحكام الطريق في الفقه اإلسالمي  17
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  للونشريسي نوازل الدماء في المعيار المعرب  18
فاطمة  النتوغ. د

  الزهراء
  دالل زيرق

  فرجاوي سارة  عبدو سميرة.د  جمع ودراسة.. أقيسة الصحابة  19

  د منوبة برهاني.أ  )قسم العبادات(آراء أشهب التي خالف فيها ابن القاسم في المدونة   20
بن / بوجالل رحمة 

  موسى مريم

  )باب المعامالت(أثر التعليل في اختالف الفقهاء   21
د عبد الكريم .أ

  حامدي
  هناء بوخديش

  )باب المعامالت(أثر القياس في اختالف الفقهاء   22
د عبد الكريم .أ

  حامدي
  بد الرحمان لعبنيع

  د رابح زرواتي.أ  )باب العبادات(اختيارات ابن بطال في شرح البخاري   23
/ عصام لمباركية

  أكرم بنيني

24  
البيان  من خالل كتاب تخريج الفروع على األصول عند ابن رشد الجد

  )قسم العبادات(والتحصيل 

عبد الكريم د .أ

  حامدي
  أميرة تاريولت

  الصهيوني دراسة في فتاوى معاصرة التطبيع مع الكيان  25
الطيب بن حرز .د

  اهللا
  وهيبة مرادي

  قاعدة األمور بمقاصدها وأثرها في تفسير العقود عند المالكية  26
عبد اللطيف . د

  بعجي
  حمزة لخوادة

27  
دراسة ) الآللئ المتسقات في نظم الوراقات للشبامي(تحقيق مخطوط 

  وتحقيق
  عيسى بوسبت  عيسى محمدي.د

28  
العرف االجتماعي بجنوب األوراس خالل القرن الرابع عشر الهجري 

  وعالقته بالمذهب المالكي

عبد القادر بن د.أ

  حرز اهللا
  عبد الرحيم بن يدير

  نسيبة بريكة  أم نايل بركاني د.أ  قواعد مراعاة المآل وضوابطها عند الشاطبي وأثرها في فقه التنزيل  29
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30  
كتاب الطهارة (اف للقاضي عبد الوهاب فقه الخالف العالي في كتاب اإلشر 

  )ـ نماذج مختارة

الذوادي  .د

  قوميدي

/  إيمان بومخيلة

  أمينة بوقبال

31  
نوط األحكام بالمعاني واألوصاف ال باألسماء "القاعدة المقاصدية 

  .وتطبيقاتها  في أحكام األسرة" واألشكال
  شخشوخ فتيحة  نجيبة عابد .د

32  
شرح تنقيح  من خالل كتابالقرافي الفروق األصولية عند اإلمام 

  .الفصول

شهر الدين .د.أ

  قالة
  شاغي هيبة

  برهاني منوبةد .أ  ).دراسة مقارنة لنماذج مختارة(النوازل الفقهية في لباس المرأة وزينتها   33
بوزيدة ريحانة 

  ومحفوظ أسماء

34  
دراسة في التخريج (في كتاب الذخيرة للقرافي  الصومفروع مسائل 

  )الفقهي

د صليحة بن .أ

  عاشور
  سفيان شامخ

  كليات المقاصد الشرعية في السنة نماذج تطبيقية  35
عبد القادر بن د .أ

  حرزاهللا
  جعفري رمطان

  فقه التوقع وضوابطه  36
عبد القادر بن د .أ

  حرزاهللا
  شيماء سماش

  منةرزاقي آ  تركي فضيلة. د  اإلعالن التجاري المعاصر وأحكام تدليس العيب في الفقه اإلسالمي  37

38  
االختيارات األصولية لإلمام القرافي في كتابه شرح تنقيح الفصول باب 

  االجتهاد والتقليد والفتوى

مخلوف . أ 

  سوابعة
  نادية بن ناجي

  مخلوف سوابعة.أ  اشتراط العدالة في الواليات العامة دراسة فقهية مقاصدية  39
بوحارة / زكية وفاي

  مليكة

40  
قسم (طأ والمدونة وأثرها في الفقه المالكي اختالف الرواية بين المو 

  )العبادات

عبد الكريم د .أ

  حامدي

الزهرة /أسماء برو 

  موساوي

طمةالزهراء فا  جالل عيالن.دتخريج الفروع على الفروع من خالل شرح ابن ناجي التنوخي على رسالة   41
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ابن أبي زيد القيرواني ـ دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من المعامالت 

  واألقضية

  نطور/ البتول

  شعبي يسرى

  إيمان جريو  سميرة عبدو.د  الطالق المعلق دراسة فقهية مقارنة  42

43  
فروع مسائل الصالة في كتاب الذخيرة للقرافي ـ دراسة في التخريج 

  .الفقهي

بوعبد  نضال. د

  اهللا

عبد /خليل كراع 

  الرحمن محمدي

    سميرة خزار. د  النقلية أثر التعليل في الترجيح بين األدلة  44

45  
أثر االختالف في موت جذع الدماغ في حكم زراعة األعضاء دراسة 

  فقهية مقارنة

شهر الدين د .أ

  قالة
  رحيمة مسطور

  مروى خلخال  مليكة مخلوفي د.أ  المشتبهات ضوابطها وأحكامها وتطبيقاتها  46

47  
تحقيق مخطوط تحفة األكمل و الهمام المصدر في بيان جواز لبس 

  -دراسة وتحقيق  - الشرنباللي الحنفي.األحمر لحسن بن عمار
  سمير إقدالن  حمزة بوروبة. د

48  
 هباتك يف هللا همحر  يبطاشلا مامإلا دنع ةعدبلا ىلع لال دتسالا قرط

  ماصتعالا

 نمحر لا دبع.د.أ

  ير اذخل مير كلا دبع  دادر 
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  الفقه المالكي وأصوله تخصص

  )ة(الطالب   )ة(األستاذ   الموضوع  مقر لا

49  
عبد .. المدرسة الصقلية المالكية وجهودها في خدمة المذهب المالكي

  ذجاالحق الصقلي نمو 
  علي بحري  عبد الحفيظ هالل.د

50  
أسباب اختالف المالكية من خالل كتاب اختالف مالك وأصحابه البن 

  عبد البر
  جهيدة زرقين  د أم نائل بركاني.أ

  سلمى هبول  الذوادي قوميدي. د  االستدالل بالمصلحة عند ابن العربي في كتابه القبس  51

52  
البن في شرح التلقين  ستبيناختالف المذهب وأثره في كتاب روضة الم

  التونسي بزيزة
  رانية بن إبراهيم  الذوادي قوميدي. د

  د نجيب بوحنيك.أ  دراسة تأصيلية.. المسائل األصولية في مقدمة فتح العلي المالك  53
/ أسامة بحاش

  ابراهيم مراجي

54  
باب الطهارة الصالة  الفروق الفقهية في شرح التلقين للمازري

  .أنموذجا

فاطمة  النتوغ. د

  الزهراء
  حيزية بحرون
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  منزر سعاد  تركي فضيلة . د  الترجيح بالمقاصد عند ابن عاشور من خالل سورة البقرة  55

  رابح زرواتي.د  درء المفاسد أولى من جلب المصالح وتطبيقاتها من خالل نوازل الوزاني  56
أوبيش كريمة وتبة 

  سامية

57  
" مناهج التحصيل"الكية من خالل تعارض الّنصوص وأثره في اختالف الم

  )مسائل الطهارة والصالة(للرجراجي 

عبد الكريم  أ د

  حامدي
  حمالوي عمار

  حبيبة معنصر. د  أثر العرف في تفسير مسائل األيمان عند المالكية  58
قندولي عبد الرشيد 

  ذيب إدريس –

  الّترجيح باالحتياط وتطبيقاته عند المالكية  59
عبد الكريم أ د 

  حامدي

 /ر الدين بوبيش نص

  رشيد يونس

  محمدي عيسى.د  قواعد العام وأثرها في الّتخريج عند المالكية  60
غشام / زموري كنزة 

  ابتسام

61  
 لتخريج الفروع على األصول عند القاضي عبد الوهاب من خال 

  )كتاب الصيام(اإلشراف "كتاب
  بوشمع إيمان  د منوبة برهاني.أ

62  
 لد القاضي عبد الوهاب من خال تخريج الفروع على األصول عن

  )كتاب النكاح(اإلشراف "كتابه

عبد الكريم د .أ

  حامدي

أكرم عصام بن 

  قويسم

63  
رر يزال"قاعدة  البيان " وتطبيقاتها عند ابن رشد الجّد من خالل" الض

  )النكاحباب ( والتحصيل 

عبد الحفيظ . د

  هالل
  نصر الدين فيضالي

  ا في تفسير العقود عند المالكيةقاعدة األمور بمقاصدها وأثره  64
عبد اللطيف . د

  بعجي
  حمزة لخوادة

  منوبة برهانيد .أ  )قسم العبادات(آراء أشهب التي خالف فيها ابن القاسم في المدونة   65
/ مريم بن موسى 

  بوجالل رحمة

66  
كتاب الصالة (فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب 

  )ـ نماذج مختارة

الذوادي . د

  قوميدي
  خولة بوعلي

67  
كتاب الزكاة ـ (فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب 

  )نماذج مختارة
  نذير حيدر  حمزة بوروبة. د

68  
كتاب الصيام (فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب 

  )ـ نماذج مختارة

الذوادي . د

  قوميدي

 فاطمة الزهراء

توارس / إبراهيمي 

  نور الهدى

69  
كتاب الحج ـ (فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب 

  )نماذج مختارة
  د نجيب بوحنيك.أ

بوعكاز أحالم 

  وسوداني ريان
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70  
أبواب فقه (فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب 

  )األسرة ـ نماذج مختارة
  يكد نجيب بوحن.أ

حفيظة عكسة ويحة 

  مريم

71  
كتاب البيوع ـ (فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب 

  )نماذج مختارة

عبد الرحمان د .أ

  معاشي

سهام / نعيمة بوبكر 

  بوتعقاقين

  حبيبة معنصر.د  قاعدة التابع تابع وتطبيقاتها في مسائل النكاح عند المالكية  72
كاكوش نصرالدين 

  عقبة بن حمادة/

  أثر المقاصد في توجيه الحكم بين والرخصة العزيمة في الفقه المالكي  73
عبد القادر بن د .أ

  حرز اهللا
  صفاء كريفي

  حبيبة معنصر. د  تخصيص العام بالعرف وأثره في الفروع الفقهية  74
/  كرم عبد المالك

  هالل منير

75  
كتاب (ود االستدراكات األصولية لصاحب حلي التراقي على نشر البن

  )القياس ـ جمع ودراسة
  عيسى محمدي.د

عبد الرحمن عبد 

  مزيان

  نوازل الحج في المعيار المعرب للونشريسي  76
فاطمة  وغالنت. د

  الزهراء
  كريمة شالل

  منوبة برهانيد .أ  أحكام التعزير وضوابطه عند المالكية  77
/ كريمة عيفة 

  وسمية سحار

78  
زيد مشهور المذهب في الرسالة  المسائل التي خالف فيها ابن أبي

  أنموذجا العبادات

فاطمة  وغالنت. د

  الزهراء

/ زهرة سنوسي

  وفاطمة الزهراء قطاي

  إدريس منغور  آسيا علوي.د  االستدالل بالحديث الضعيف عند المالكية  79

80  
القاعدة الفقهية البينة على المدعي واليمين على من أنكر وتطبيقاتها 

  عند المالكية
  رة خزارسمي. د

علي / أيمن بلفتني 

  موساوي

81  
أصول االجتهاد في المذهب المالكي بين المدرسة المدنية والمدرسة 

  المصرية

نضال بوعبد . د

  اهللا
  يعقوب سمارة

  دردور شريفة  سميرة خزار. د  التقديرات الشرعية وتطبيقاتها في العبادات  82

  حسناء بوجنيفة  سميرة خزار. د  الحاللالقواعد والضوابط الفقهية في اختالط الحرام ب  83

  أثر الحيازة في التملك عند المالكية  84
بعجي عبد .د

  اللطيف
  حوريةدردوري

85  
عند المالكية في الفروع  المشهورأثر االختالف في ضبط مصطلح 

  الفقهية

شهر الدين د .أ

  قالة

فوزية بن عبد 

خولة / الرحمان 

  مخالفة
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  نجيبة عابد. د  في مسائل النكاح عند المالكيةالمرسلة  لمصالحالترجيح با  86
/ المية زغمار 

  شالغمة حياة

87  
مناهج (التعارض بين النصوص و أثره في اختالف المالكية من خالل

  .للزجراجي مسائل الطهارة و الصالة) التحصيل
  عمار حمالوي  مخلوف سوابعة. أ

  فاطمة بن عمر  د أم نائل بركاني.أ  "ين الفقهية القوان" معالم منهج اإلمام ابن جزي الفقهي في كتابه   88
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   معامالت مالية معاصرة صصخت 

 

  الطالب  المشرف  الموضوع  مقر لا

89  
الجمع بين األهداف االقتصادية واالجتماعية في المصارف 

  .نموذجا ةاإلسالمية بنك التنمية اإلسالمي
  أصيلة مودع  بلعيدي عبد اهللا.د

90  
مآل الفائض التأميني في التأمين التكافلي ـ شركة سالمة للتأمين 

  .الجزائرية نموذجا
  منير معمري.أ

بن / بن حمادة زينب 

  علي علجية

91  
في المعامالت تأصيلها " ال يجتمع األجر و الضمان " قاعدة 

  .وتطبيقاتها المعاصرة ـ عقد المضاربة نموذجا
  محمد بلبية. د

سعادة  /ية حربوشسام

  رفيقة

  هاجر إنزران  بلبيةمحمد .د  دراسة فقهية) الشوبينج(التسوق اإللكتروني   92

  عزوز مناصرة. د  .عقود التبرعات ودورها في التخفيف من آثار الجوائح  94
عبد اهللا / يوسف فريخ 

  جرادي

93  
دور الوقف النقدي في تمويل المؤسسات االقتصادية إبان 

  .ئحاألزمات والجوا

صليحة بن د .أ

  عاشور
  محمد بوذراع

95  
معيقات المنتجات المصرفية البديلة و الحلول المقترحة ـــ بنك 

  السالم أنموذجاــ

صليحة بن د .أ

  عاشور
  يسرى صيودة

  مصطفى باغياي  قانة الطاهر. د  .ضوابط االحتكار وتطبيقاته المعاصرة  97

98  
قتصاد اإلسالمي اقتصاد المعرفة دراسة مقارنة بين منظور اال

  واالقتصاد الوضعي
  نجم الدين بورقبة  منير معمري.أ

  منير معمري.أ  .قاعدة التيسير في المعامالت المالية وتطبيقاتها المعاصرة  100
// عبد الرؤوف بوصوار 

  عبد الوحيد بطحة
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  محي الدين حميودة  سكينة بويلي. د  ضوابط المخاطرة في التمويل االستثماري اإلسالمي  101

  يشرف الدين محمد  سكينة بويلي. د  المالية اإلسالمية في فكر ابن تيمية  102

  تركي وطواط  سكينة بويلي. د  الجرائم والعقوبات في االقتصاد اإلسالمي وعالقتها بالمال العام  103

  خميسي كرمان  سكينة بويلي. د  األسس الشرعية للحكم على معامالت المصارف اإلسالمية  104

  قليل عماد توفيق  محمد بليية. د  وتطبيقاتها المعاصرة ـ رؤية شرعية B.O.T شركات  105

106  
-الذكاء االصطناعي وأثره في تسريع وتيرة التنمية االقتصادية 

  الجيل الخامس نموذجا
  عبد الصمد بالح  محمد بلبية.د

107  
خلط مال المضاربة وأثره في توزيع الربح في المصارف 

  اإلسالمية
رةعزوز مناص.د  

ابتسام / سميرة عكسة 

  بوستة

  محند السعيد طالبي  أحمد أمداح.د  أحكام المكوس في اإلسالم وتطبيقاتها المعاصرة  108

109  
منهج الفتيا في المعامالت المالية المعاصرة عند الفقيه عبد 

  الستار أبو غدة
  نور اليقين سيدي عثمان  د رابح زرواتي.أ

  عبد اهللا بلعيدي.د  ما في الفقه اإلسالمياالستيراد والتصدير وأحكامه  110
/ فاطمة يحيى الشريف 

  بادي ةمرو 

111  
دور األوقاف اإلسالمية في التمكين االقتصادي لمدينة القدس ـ 

  أوقاف المغاربة نموذجا
  إخالص العايب  الطاهر قانة .د

  عزوز مناصرة. د  آليات الشريعة في تحقيق رواج المال ومنع ركوده  112
حي وسليمة صليحة صال

  منصوري

113  
اليسير المعفو عنه وتطبيقاته في المعامالت المالية المعاصرة ـ 

  الغبن نموذجا
  آمال بن ناصر  بلبيةمحمد . د

  نادية عكسة/ نوال يحة    عبد اهللا بلعيدي. د  تحديد األسعار في ظل األزمات وأثره على المستهلك  114

115  
ون الجزائري ـ جمعا المنتجات المصرفية المستجدة في القان

  ودراسة
  طالب أمينة  فالح عمار. د

  أيوب سديرة  سكينة بويلي. د  السياسة المالية في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز  116

  الرهن وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية  117
صليحة بن د .أ

  عاشور
  نصيرة مسلم

سامي /أسامة معمور عبد المجيد د. أالمالية  أثر قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان في المعامالت  118
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  ماليم  بوكركب  المعاصرة

119  
وتطبيقاته في المعامالت المالية " التبع ما ليس عندك"حديث 

  المعاصرة
  أحمد أمداح.د

ياسين / زيدان قاسمي 

  سوالمي

120  
التدقيق الشرعي في المصارف اإلسالمية ودوره في الحد من 

  المخالفات الشرعية
  إيناس رواي  لة قارشجمي. د

  إبراهيم الخليل  د رشيد درغال.أ  األوراق التجارية وتطبيقاتها المعاصرة  121
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   شريعة وقانون صصخت

  الطالب  المشرف  الموضوع  مقر لا

  مبدأ الشورى و النظام الديمقراطي الحديث ــ دراسة مقارنة ــ  122
محمود د .أ

  بوترعة
  ي رابحسبوسب

 .الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري التنفيذ العيني بين  123
الخامسة . د

  مذكور

سليمة // ثورية ناصري 

  خرشوش

124  
آليات تحقيق التوازن بين السلطة العامة و الحريات العامة ــ دراسة 

  .مقارنة

الخامسة . د

  مذكور
  نجود زروال

125  
إشراك المرأة في المجالس الشورية بين الفقه اإلسالمي و القانون 

  .ئريالجزا
  حراث الربيعي  

126  
العدالة الجنائية ووسائل تحقيقها بين الفقه اإلسالمي و القانون 

  .الجزائري
  أحالم حيمر  يحي شراد. د

  .أحكام تسليم المجرمين بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري  127
محمد . د

  العايب
  نبيلة روابحي

128  
خارج بين الفقه اإلسالمي و الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة في ال

  .القانون الدولي

محمد . د

  العايب
  آمنة معامير

  .أسباب التطليق بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري  129
محمد . د

  العايب
  عياش بن لوصيف

130  
الخبرة الطبية في إثبات أو نفي النسب بين الفقه اإلسالمي و القانون 

  الجزائري

محمد . د

  العايب

إخالص /موساوي بشرى

  موساوي

محمد / بالل بوهروم صونيا . د  .التستر على المجرم بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري  131
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طشوعة / عيسى عيواز

 أيوب
  138  أخالقيات الخدمة العمومية دراسة مقارنة عمار فالح.د

  حياة سواحلة
الخامسة . د 

  مذكور
  139  آثار الزواج المختلط في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي الخاص

  140 معايير المحاكمة العادلة دراسة مقارنة في الشريعة والقانون الجزائري عمار فالح.د نبيل عرامي

أمينة  /بوطمين خضراء 

 كرسنة

كامل .د

 طروب

تسوية المنازعات في العقد االلكتروني دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي 

 والقانون الجزائري
141  

/ قاسمي حليمة هاجر  

 بوستة ليلى

أحمد  .د

 بروال

مناهضة العنف ضد المرأة في القانون الدولي لحقوق االنسان 

 والشريعة اإلسالمية
142  

 سارة بوحالتة
أحمد  .د

 بروال
  143 الدية بين الشريعة واألعراف والقانون دراسة وثيقة الصلح لوالية باتنة

مبدأ الكفاءة في تولي الوظائف العامة دراسة مقارنة الكفاءات التعليمية  د الخامسة ملكية سليمة 144  

  بولكراوط  حسيني

  خولة معمر  منير معمري.أ بنوك المضاربة بديل للمرابحة ــ دراسة بين النظرية و التطبيق  132

133  
إلسالمية ــ التجربة الجزائرية العقود اآلجلة و تطبيقاتها في الصيرفة ا

 أنموذجا ــ

عبد اهللا  .د

  بلعيدي
  نبيلة بوكحيل

134  
 –رد االعتبار في الفقه اإلسالمي وقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 

  دراسة مقارنة
  تيفجاجين فائزة  كامل طروب.د

  التنازع بين الزوجين حول األموال المشتركة دراسة مقارنة  135
 عبد الحق د.أ

  ميحي
  ضرواية رميساء

136  
حجية أدلة اإلثبات المعاصرة في القانون الجنائي الجزائري والشريعة 

  اإلسالمية

 طروب .د

  كامل
  شيماء حركاتي

  - حق الترشح أنموذجا -الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة والقانون  137
عبد الحق  د.أ

  ميحي
  زرقي فاطمة الزهراء
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 أنموذجا مذكور

يمامة / دوشمان نجاة 

 عثماني

صالح .د

 الدين شرقي

ل دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون حقوق المرأة في العم

 الجزائري
145  

 عكاشة نسيمة
صالح . د

 الدين شرقي

اشتراط عمل المرأة في عقد النكاح دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي 

 وقانون األسرة
146  

 جطني رحمة/ حريد عبلة 
أحمد د .أ

 بروال
  147 فلسطين أنموذجا حق المقاومة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الدولية

 صالح بولومة
 د بوكركب.أ

 عبد المجيد

القتل الخطأ وصوره المعاصرة دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي 

 والقانون الجزائري
148  

ونور / بوحنيك لبنى 

 الهدي معاتقة

عبد الحق  د.أ

 ميحي
  149 الحبس المؤقت وبدائله بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

 كنزة معزيز/ بوداود نبيلة 
صالح . د

 شرقي الدين
  150 اتباع شرط الواقف في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

/ ة فعبد المالك  حذي

 وجداي منير

عمار . د 

 فالح

أحكام اإلضراب عن العمل دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والتشريع 

 الجزائري
151  

  152  اج القصر دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائريزو  يحي شراد. د بشير سارة/ غول وفاء 

وبوعكاز / زغالش إيناس

 أحالم
  153  جريمة القذف بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري  شراد يحي .د

 عبد الحق لهميسي
د عبد الحق .أ

  ميحي
  154  العرف كمصدر للتشريع بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

 ميساء النوي/ة قندوززين
د رضا .أ

  شعبان

وظيفة السلطة التشريعية في النظام السياسي اإلسالمي و الدستور 

  الجزائري
155  

  شهرزاد قويزي
د رضا .أ

  شعبان
  156  مركز رئيس الدولة في النظام الرئاسي مقارنة بالنظام اإلسالمي

  زينة مقدم
كامل .د

  طروب

ي الفقه اإلسالمي و التشريع التدابير الوقائية لمكافحة الجريمة ف

  الجزائري
157  

  رميساء جبايلي
صالح .د

  الدين شرقي

مسؤولية رئيس الدولة بين الفكر السياسي اإلسالمي و القانون 

  الدستوري الجزائري
158  
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  تخصص حقوق اإلنسان واألقليات  

  

  الطالب  المشرف  الموضوع  مقر لا

159  
ولية ودورها في حماية حقوق اإلنسان منظمة العفو الدولية المنظمات الد

  أنموذجا
  د بوترعة محمود.أ

سباع نور 

  الهدى

  الفئات المحمية أثناء النزاعات الدولية دراسة مقارنة  160
بن الموفق عبد .أ

  الرؤوف
  حفصة آمنة

  شراد يحي .د  ممارسة الشعائر الدينية في الشريعة والقانون الجزائري  161
/ ر الزهرة خضا

  ممهالي ليلى

  د بوترعة محمود.أ  أثر جريمة اإلبادة على حقوق اإلنسان دراسة في القانون الدولي  163

حمادي شافعة 

/  

عبد الوهاب 

  بخاخشة

164  
حقوقها والتزاماتها في دولة : مشكالت األجيال المسلمة المولودة في الغرب

  المولد ـ دراسة فقهية قانونية
  أحمد عيساويد .أ

 /  ف شرقي

شيماء    

  شبانة

165  
الحقوق الدينية لغير المسلمين في الجزائر ـ دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي 

  .والقانون الجزائري

زين العابدين / أ

  مباركي

/ هند لكحل 

  ريان صيد

  العايبمحمد . د  .التعذيب و المعاملة المهينة بين الفقه اإلسالمي و القانون الدولي اإلنساني  166

محمد بن قاسم 

عالوة // 

  مباركي

  .حرية الرأي و العقيدة بين الشريعة اإلسالمية و القانون الدولي  167
بن الموفق عبد .أ

  الرؤوف

عواطف 

خولة // دبابلية

  بحري

  سهيلة جداي  د حورية تغالبت.أ  .ي حرمة المسكن بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائريالحق ف  168

  .الحق في العالج بين الفقه اإلسالمي و المواثيق الدولية  169
عبد الرؤوف بن .أ

  الموفق

// ياسر بوبلي

  زكريا خليلي



17 

 

  وليةالكرامة اإلنسانية بين التعميم والتخصيص في الشريعة والمواثيق الد  170
زين العابدين / أ

  مباركي

شهيناز 

وربعية /دخان

  رملي

  حبيبة معنصر.د  أحكام اللجوء السياسي للمسلمين إلى الدول الغربية  173

حليم بن عمر 

براهيم بن إ /

  حمادة

  مريم لهميسي  حبيبة معنصر.د  مشكلة الهوية لألقليات المسلمة في الغرب  174

  نجيب خالف  كامل طروب.د  جريمة االتجار بين البشر آليات التعاون الدولي في مكافحة  175

  هارون دليلة  مذكور الخامسة.د  دور القضاء الدولي في حماية األقليات دراسة في القانون الدولي  176

  

 مسقلا سيئر   

  

 


