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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  

 

  

  2020/2021النهائية للموسم الجامعي مذكرات الماستر  لجان مناقشة

   الفقه المقارن وأصولهتخصص 

  لجنة الماقشة  )ة(الطالب    األستاذ   الموضوع  الرقم

  بوقريقة إيمان  منوبة برهاني.د.أ  .كتاب الذخيرة للقرافي ـ دراسة في التخريج الفقهي  فروع مسائل الطهارة في 01
 د بركاني أم نائل.أ -

  وغالنت ف ز. د -

  دنيا خزار  د رابح زرواتي.أ  .فروع مسائل الصيام في كتاب الذخيرة للقرافي ـ دراسة في التخريج الفقهي 02
 د بركاني أم نائل.أ -

  د تاغالبت حورية.أ -

 سميرة عبدو. د -عاشور / غادة مراحي   يالذواد قوميدي. د  بهة في الفقه اإلسالمي حقيقتها ومنشأها والتعامل معهاالش 03
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  قصبايةراضية .د -  تقى

  سوابعة مخلوف.أ  دراسة فقهية مقاصدية.. اشتراط العدالة في الواليات العامة 04
وفاي زكية وبوحارة 

  مليكة

 الذوادي قوميدي.د -

  حورية تاغالبت.د.ا -

  آية هديل سلمان  سميرة خزار. د  .دراسة تأصيلية تطبيقية.. تصرفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم القضائية 05
 د عبد الكريم حامدي.ا -

  فضيلة تركي.د -

  د صليحة بن عاشور.أ  االستدالل بالعام تفسير القرطبي سورة البقرة نموذجا  06
عبد / زيدان هماش

  الجبار حفصي

 عبد الحفيظ هالل.د -

  راضية قصباية. د -

  حسناء مرابط  عبد القادر بن حرز اهللاد.أ  )وباء كورونا نموذجا(أحكام العبادات في الظروف الطارئة   07
 د مسعود فلوسي.أ -

  جميلة قارش. د -

 دعبد المجيد بوكركب.ا -  آمنة بوراس  د جميلة قارش.أ  .القواعد الفقهية الحاكمة للفقه الجنائي   08

  د حورية تاغالبت.أ -

  شكري تعشيت  د جميلة قارش.أ  ويح عن النفس صوره وأحكامه في الفقه اإلسالميالتر   09
 سميرة عبدو. د - -

  د منوبة برهاني.أ -

  سعادة كريمة  نجيبة عابد. د  مكمالت رتب مقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة  10
  د مليكة مخلوفي.أ -

  وغالنت ف ز. د -

 د عبد الكريم حامدي.أ -  بوعزة حمزة  عبد اللطيف بعجي.د عقود اإليجار والتوريد (اصرة أثر الجوائح في مسائل المعامالت المالية المع  11
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  صالح الدين شرقي. د -  )نموذجا

  عبد اللطيف بعجي.د   دراسة فقهية مقارنة.. العطية لألوالد  12
رانيا / وفاء سوداني

  ناجي

 د رابح زرواتي.أ -

  سميرة عبدو.د -

  عبد اللطيف بعجي.د   ية تطبيقيةدراسة تأصيل.. التوقف عند األصوليين  13
سحر /لمياء بن سعيد

  آمال قودة

 د مليكة مخلوفي.أ -

  نجيبة عبد. د -

  ريمة رابحي  سميرة عبدو. د  آراء اإلمام القرضاوي في نوازل األقليات  14
 د شهر الدين قالة.أ -

  د برهاني منوبة.أ -

  مان مزوزيةعبد الرح  د مخلوفي مليكة.أ  نقض االجتهاد مفهومه ومجاله وضوابطه  15
  سميرة عبدو. د -

  اللبان فايزة. د -

  ياسمينة قناني  د تاغالبت حورية.أ  )باب العبادات(فتاوى المازري المخالفة للمذهب من خالل المعيار المعرب   16
 د عبد الكريم حامدي.أ -

  وغالنت ف ز. د -

  سيف الدين مومن  ميلود ميهوبي. د  أحكام الطريق في الفقه اإلسالمي  17
 ة عابدنجيب.د -

  د صليحة بن عاشور.ا -

  دالل زيرق  وغالنت فاطمة الزهراء. د  نوازل الدماء في المعيار المعرب للونشريسي  18
 سميرة عبدو.د -

   معنصرحبيبة . د -

  فرجاوي سارة  عبدو سميرة.د  جمع ودراسة.. أقيسة الصحابة  19
  تاغالبتحورية  .د.أ -

  آسيا علوي . د-

  حامدي د عبد الكريم.أ-بن / بوجالل رحمة   د منوبة برهاني.أ  )قسم العبادات(بن القاسم في المدونة آراء أشهب التي خالف فيها ا  20
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  بركانيد أم نائل .ا-  موسى مريم

  هناء بوخديش  د عبد الكريم حامدي.أ  )باب المعامالت(أثر التعليل في اختالف الفقهاء   21
 خزار سيمرة . د -

  بعجيعبد اللطيف  .د -

  عبد الرحمان لعبني    )باب المعامالت(اختالف الفقهاء  أثر القياس في  22

 د عبد القادر بن حرز اهللا.أ -

 خزارسميرة  .د -

  

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

  بنيني

  قالة شهر الديند .أ -

  بعجيعبد اللطيف . د -

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

  )الطهارة والصالة(
  أميرة تاريولت  د حورية تاغالبت.أ

  هاللعبد الحفيظ . د-

  قوميديالذوادي . د -

  وهيبة مرادي  الطيب بن حرز اهللا.د  التطبيع مع الكيان الصهيوني دراسة في فتاوى معاصرة  25
 د عبد الرحمن رداد.أ- -

  شعباند رضا .أ -

  حمزة لخوادة  عبد اللطيف بعجي. د  قاعدة األمور بمقاصدها وأثرها في تفسير العقود عند المالكية  26
  أم نائل د بركاني.أ -

  ف  ز  وغالنت. د-

  عيسى بوسبت  عيسى محمدي.د  دراسة وتحقيق) الآللئ المتسقات في نظم الوراقات للشبامي(تحقيق مخطوط   27
  عبد الحفيظ هالل. د -

  معاشيعبد الرحمن . د

28  
العرف االجتماعي بجنوب األوراس خالل القرن الرابع عشر الهجري وعالقته 

  بالمذهب المالكي
  عبد الرحيم بن يدير  دعبد القادر بن حرز اهللا.أ

  زرواتيد رابح .أ-

  بن عاشورد صليحة .أ -
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  نسيبة بريكة  كانيد أم نايل بر .أ  قواعد مراعاة المآل وضوابطها عند الشاطبي وأثرها في فقه التنزيل  29
  تركيفضيلة . د -

  معنصرحبيبة .د -

30  
كتاب الطهارة ـ (فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب 

  )نماذج مختارة
  د نجيب بوحنيك.أ

أمينة / إيمان بومخيلة 

  بوقبال

  خزارسميرة . د-

  سوابعةمخلوف . ا-

31  
" وصاف ال باألسماء واألشكالنوط األحكام بالمعاني واأل"القاعدة المقاصدية 

  .وتطبيقاتها  في أحكام األسرة
  شخشوخ فتيحة  نجيبة عابد. د

  تركي فضيلة . د -

  قوميديالذوادي  -

  شاغي هيبة  شهر الدين قالة.د.أ  .الفروق األصولية عند اإلمام القرافي من خالل كتاب شرح تنقيح الفصول  32
 زرواتي رابحد .أ -

  بن حرز اهللاد عبد القادر .أ -

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

  ومحفوظ أسماء

  خزارسميرة .د -

  معنصرحبيبة .د -

  سفيان شامخ  د صليحة بن عاشور.أ  )دراسة في التخريج الفقهي(فروع مسائل الصوم في كتاب الذخيرة للقرافي   34
  بوحنيكد نجيب .أ -

  فايزة اللبان .د -

  جعفري رمطان  د عبد القادر بن حرزاهللا.أ  كليات المقاصد الشرعية في السنة نماذج تطبيقية  35
  مخلوفيد مليكة .أ-

  تركيفضيلة .د -

  شيماء سماش  د عبد القادر بن حرزاهللا.أ  فقه التوقع وضوابطه  36
 د مسعود فلوسي.أ -

  بوحنيكد نجيب .أ -

  رزاقي آمنة  تركي فضيلة. د  لمعاصر وأحكام تدليس العيب في الفقه اإلسالمياإلعالن التجاري ا  37
  ردادد عبد الرحمن .أ -

  بن حرز اهللا الطيب.د -
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38  
االختيارات األصولية لإلمام القرافي في كتابه شرح تنقيح الفصول باب االجتهاد 

  والتقليد والفتوى
  نادية بن ناجي  مخلوف سوابعة. أ 

  ردادد عبد الرحمن .أ-

  تركيفضيلة .د -

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

  مليكة

  شعباند رضا .أ -

  بن حرز اهللا الطيب. د -

40  
قسم (الخالف في الترجيح بين روايتي الموطأ والمدونة وأثره في الفقه المالكي 

  )العبادات
  ديد عبد الكريم حام.أ

الزهرة /أسماء برو 

  موساوي

 د نجيب بوحنيك .أ -

  خزارسميرة .د -

41  
تخريج الفروع على الفروع من خالل شرح ابن ناجي التنوخي على رسالة ابن أبي 

  زيد القيرواني ـ دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من المعامالت واألقضية
  جالل عيالن.د

فاطمةالزهراء البتول 

  شعبي يسرى نطور

 ود فلوسيد مسع.أ -

  مخلوفيد مليكة .أ -

  إيمان جريو  سميرة عبدو.د  الطالق المعلق دراسة فقهية مقارنة  42
  بوكركبد عبد المجيد .أ -

  قالة شهر الديند .أ -

  نضال بوعبد اهللا. د  .فروع مسائل الصالة في كتاب الذخيرة للقرافي ـ دراسة في التخريج الفقهي  43
عبد /خليل كراع 

  الرحمن محمدي

  ميهوبي ميلود. د -

  محمديعيسى .د -

  رحيمة مسطور  د شهر الدين قالة.أ  أثر االختالف في موت جذع الدماغ في حكم زراعة األعضاء دراسة فقهية مقارنة  44
  د صالح بوبشيش.أ -

  د منوبة برهاني.أ -

  مروى خلخال  د مليكة مخلوفي.أ  المشتبهات ضوابطها وأحكامها وتطبيقاتها  45
  ز اهللاد عبد القادر بن حر .أ -

  نوارة دري. د -

46  
تحقيق مخطوط تحفة األكمل و الهمام المصدر في بيان جواز لبس األحمر 

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

  د صالح بوبشيش.أ

  عيسى محمدي. د

 د صالح بوبشيش.أ  عبد الكريم لخذاري  عبد الرحمن رداد.د.أ  تابه االعتصامطرق االستدالل على البدعة عند اإلمام الشاطبي رحمه اهللا في ك  47
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  
 

  

  
  

  2020/2021مذكرات الماستر النهائية للموسم الجامعي  لجان مناقشة

  الفقه المالكي وأصوله تخصص

  لجنة الماقشة  )ة(الطالب   )ة(األستاذ   الموضوع  لرقما

  نسيبة بريكة  د أم نايل بركاني.أ  قواعد مآالت األفعال عند الشاطبي  01
  عبد الرحمن رداد

  فضيلة تركي
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  جهيدة زرقين  د أم نائل بركاني.أ  أسباب اختالف المالكية من خالل كتاب اختالف مالك وأصحابه البن عبد البر  02
  سي مسعود فلو 

  مخلوف سوابعة

  سلمى هبول  قوميدي الذوادي. د  االستدالل بالمصلحة عند ابن العربي في كتابه القبس  03
  فضيلة تركي

  عبد اللطيف بعجي

  رانية بن إبراهيم  قوميدي الذوادي. د  اختالف المذهب وأثره في كتاب روضة المستبين في شرح التلقين البن بزيزة التونسي  04
  منوبة برهاني

  ة بوروبةحمز 

  د نجيب بوحنيك.أ  دراسة تأصيلية.. المسائل األصولية في مقدمة فتح العلي المالك  05
إبراهيم / أسامة بحاش

  مراجي

  زرواتي رابح

  نوارة دري

  حيزية بحرون  وغالنت فاطمة الزهراء. د  .الفروق الفقهية في شرح التلقين للمازري باب الطهارة الصالة أنموذجا  06
  جميلة قارش

  ل عيالنجال
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  منزر سعاد  تركي فضيلة . د  الترجيح بالمقاصد عند ابن عاشور من خالل سورة البقرة  07
  آسيا علوي

  مخلوف سوابعة

  رابح زرواتي.د  درء المفاسد أولى من جلب المصالح وتطبيقاتها من خالل نوازل الوزاني  08
أوبيش كريمة وتبة 

  سامية

  نوارة دري

  حمزة بوروبة

  فاطمة خبري  راضية قصباية  المن الفكري نموذجا –ن وتطبيقاته المعاصرة مقصد حفظ األم  09
  عبد القادر بن حرز اهللا

  جميلة قارش

  حبيبة معنصر. د  أثر العرف في تفسير مسائل األيمان عند المالكية  10
 –قندولي عبد الرشيد 

  ذيب إدريس

  شهر الدين قالة

  نوارة دري

  عبد الكريم حامديأ د   المالكية الّترجيح باالحتياط وتطبيقاته عند  11
 /نصر الدين بوبيش 

  رشيد يونس

  عبد اللطيف بعجي

  عبد الرحمن معاشي

  محمدي عيسى.د  قواعد العام وأثرها في الّتخريج عند المالكية  12
غشام / زموري كنزة 

  ابتسام

  مليكة مخلوفي

  فاطمة الزهراء وغالنت

13  
كتاب (اإلشراف "كتاب للوهاب من خال تخريج الفروع على األصول عند القاضي عبد ا

  )الصيام
  بوشمع إيمان  د منوبة برهاني.أ

  مسعود فلوسي

  صالح بوبشيش

14  
كتاب (اإلشراف "كتابه لتخريج الفروع على األصول عند القاضي عبد الوهاب من خال 

  )النكاح
  أكرم عصام بن قويسم  عبد الكريم حامديد .أ

  شهر الدين قالة

  الذوادي قوميدي

15  
رر يزال"عدة قا باب ( البيان والتحصيل " وتطبيقاتها عند ابن رشد الجّد من خالل" الض

  )النكاح
  نصر الدين فيضالي  عبد الحفيظ هالل. د

  سميرة عبدو

  فاطمة وغالنت

  حمزة لخوادة  عبد اللطيف بعجي. د  قاعدة األمور بمقاصدها وأثرها في تفسير العقود عند المالكية  16
  مخلوف سوابعة

  بة عابدنجي

  حامدي عبد الكريم/ مريم بن موسى   منوبة برهانيد .أ  )قسم العبادات(آراء أشهب التي خالف فيها ابن القاسم في المدونة   17
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  أم نايل بركاني  بوجالل رحمة

  ة بوعليخول  الذوادي قوميدي. د  )كتاب الصالة ـ نماذج مختارة(فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب   18
  رابح زرواتي

  مخلوف سوابعة

  نذير حيدر  حمزة بوروبة. د  )كتاب الزكاة ـ نماذج مختارة(فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب   19
  حورية تاغالبت

  فايزة اللبان

  الذوادي قوميدي. د  )كتاب الصيام ـ نماذج مختارة(فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب   20
فاطمة الزهراء إبراهيمي 

  توارس نور الهدى/ 

  عبد القادر بن حرز اهللا

  نوارة دري

  د نجيب بوحنيك.أ  )كتاب الحج ـ نماذج مختارة(فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب   21
بوعكاز أحالم وسوداني 

  ريان

  عبد القادر لعمامرة

  مخلوف سوابعة

22  
أبواب فقه األسرة ـ نماذج (الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب فقه 

  )مختارة
  د نجيب بوحنيك.أ

حفيظة عكسة ويحة 

  مريم

  نوارة دري

  حمزة بوروبة

  د عبد الرحمان معاشي.أ  )كتاب البيوع ـ نماذج مختارة(فقه الخالف العالي في كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب   23
سهام / بكر نعيمة بو 

  بوتعقاقين

  عبد الرحمن رداد

  مخلوف سوابعة

  حبيبة معنصر.د  قاعدة التابع تابع وتطبيقاتها في مسائل النكاح عند المالكية  24
بن /كاكوش نصرالدين 

  حمادة عقبة

  ميلود ميهوبي

  سميرة خزار

  حبيبة معنصر. د  تخصيص العام بالعرف وأثره في الفروع الفقهية  25
هالل /  كرم عبد المالك

  منير

  نوارة دري

  نضال بوعبد اهللا

  عبد الرحمن عبد مزيان  عيسى محمدي.د  )كتاب القياس ـ جمع ودراسة(االستدراكات األصولية لصاحب حلي التراقي على نشر البنود   26
  عبد الكريم حامدي

  الذوادي قوميدي

  مسعود فلوسي  كريمة شالل  فاطمة الزهراء وغالنت. د  نوازل الحج في المعيار المعرب للونشريسي  27
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  أم نايل بركاني

  منوبة برهانيد .أ  أحكام التعزير وضوابطه عند المالكية  28
وسمية / كريمة عيفة 

  سحار

  صالح بوبشيش

  عبد المجيد بوكركب

  فاطمة الزهراء وغالنت. د  أنموذجا المسائل التي خالف فيها ابن أبي زيد مشهور المذهب في الرسالة العبادات  29
وفاطمة / ة سنوسيزهر 

  الزهراء قطاي

  منوبة برهاني

  راضية قصباية

  إدريس منغور  آسيا علوي.د  االستدالل بالحديث الضعيف عند المالكية  30
  حورية تاغالبت

  عائشة غرابلي

  سميرة خزار. د  القاعدة الفقهية البينة على المدعي واليمين على من أنكر وتطبيقاتها عند المالكية  31
علي / أيمن بلفتني 

  موساوي

  الخامسة مذكور

  الطيب بن حرز اهللا

  يعقوب سمارة  نضال بوعبد اهللا. د  أصول االجتهاد في المذهب المالكي بين المدرسة المدنية والمدرسة المصرية  32
  رابح زرواتي

  حمزة بوروبة

  دردور شريفة  سميرة خزار. د  التقديرات الشرعية وتطبيقاتها في العبادات  33
  نجيب بوحنيك

  عبد اللطيف بعجي

  حسناء بوجنيفة  سميرة خزار. د  القواعد والضوابط الفقهية في اختالط الحرام بالحالل  34
  سكينة بويلي

  سميرة عبدو

  دردوري حورية  بعجي عبد اللطيف.د  أثر الحيازة في التملك عند المالكية  35
  فايزة اللبان

  عبد القادر لعمامرة

  شهر الدين قالةد .أ  عند المالكية في الفروع الفقهية شهورالمأثر االختالف في ضبط مصطلح   36
فوزية بن عبد الرحمان 

  خولة مخالفة/ 

  مليكة مخلوفي

  صالح بوبشيش

 جميلة قارش  شالغمة / المية زغمار   نجيبة عابد. د  المرسلة في مسائل النكاح عند المالكية لمصالحالترجيح با  37
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 ية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراط
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  
 

  

  
  

  2020/2021مذكرات الماستر النهائية للموسم الجامعي  لجان مناقشة

   معامالت مالية معاصرةتخصص  

  لجنة الماقشة  الطالب  المشرف  الموضوع  الرقم

01  
اإلسالمية بنك التنمية الجمع بين األهداف االقتصادية واالجتماعية في المصارف 

  .نموذجا ةاإلسالمي
  أصيلة مودع  بلعيدي عبد اهللا.د

  سكينة بويلي. د

  مخلوف سوابعة. أ

02  
مآل الفائض التأميني في التأمين التكافلي ـ شركة سالمة للتأمين الجزائرية 

  .نموذجا
  منير معمري.أ

بن / بن حمادة زينب 

  علي علجية

  عزوز مناصرة. د

  طاهر قانة. د
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03  
في المعامالت تأصيلها وتطبيقاتها المعاصرة ـ "ال يجتمع األجر و الضمان "قاعدة 

  .عقد المضاربة نموذجا
  محمد بلبية. د

سعادة /سامية حربوش

  رفيقة

  د عبد المجيد بوكركب.أ

  د صحراوي مقالتي.أ

  هاجر إنزران  بلبيةمحمد .د  دراسة فقهية) الشوبينج(التسوق اإللكتروني   04
  بشيشد صالح بو .أ

  أحمد أمداح.د

  عزوز مناصرة. د  .عقود التبرعات ودورها في التخفيف من آثار الجوائح  05
عبد اهللا / يوسف فريخ 

  جرادي

  د عبد الحق ميحي.أ

  ميلود ميهوبي. د

  محمد بوذراع  صليحة بن عاشورد .أ  .دور الوقف النقدي في تمويل المؤسسات االقتصادية إبان األزمات والجوائح  06
  وز مناصرةعز . د

  ميلود ميهوبي. د

  يسرى صيودة  صليحة بن عاشورد .أ  معيقات المنتجات المصرفية البديلة و الحلول المقترحة ـــ بنك السالم أنموذجاــ  07
  د صحراوي مقالتي.أ

  سكينة بويلي. د

  مصطفى باغياي  قانة الطاهر. د  .ضوابط االحتكار وتطبيقاته المعاصرة  08
  د رشيد درغال.أ

  اهللا بلعيدي عبد.د

  نجم الدين بورقبة  منير معمري.أ  اقتصاد المعرفة دراسة مقارنة بين منظور االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي  09
  أحمد أمداح.د

  طاهر قانة.د

  منير معمري.أ  .قاعدة التيسير في المعامالت المالية وتطبيقاتها المعاصرة  10
عبد الرؤوف بوصوار 

  عبد الوحيد بطحة// 

  سميرة خزار.د

  جالل عيالن.د

  محي الدين حميودة  سكينة بويلي. د  ضوابط المخاطرة في التمويل االستثماري اإلسالمي  11
  د جميلة قارش.أ

  محمد بلبية. د

  يشرف الدين محمد  سكينة بويلي. د  المالية اإلسالمية في فكر ابن تيمية  12
  د مقالتي صحراوي.أ

  قانة طاهر.د
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 مقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الدي
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  
 

  

  
  

 لجان مناقشة مذكرات الماستر النهائية للموسم الجامعي 2021/2020
 تخصص شريعة وقانون

  لجنة المناقشة  الطالب  المشرف  الموضوع  الرقم

  بوسبسي رابح  د محمود بوترعة.أ  مبدأ الشورى و النظام الديمقراطي الحديث ــ دراسة مقارنة ــ  01
 د جمال بن دعاس.أ -

  د رضا شعبان.أ -
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  الخامسة مذكور. د .التنفيذ العيني بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري  02
سليمة // ثورية ناصري 

  خرشوش

 د عبد الحق ميحي.أ -

  صالح الدين شرقي.د -

  نجود زروال  الخامسة مذكور. د  .ــ دراسة مقارنة آليات تحقيق التوازن بين السلطة العامة و الحريات العامة  03
 د رضا شعبان.أ -

  محمد العايب. د -

  حراث الربيعي    .إشراك المرأة في المجالس الشورية بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري  04
 د صليحة بن عاشور.أ -

  د أحمد بروال.أ -

  أحالم حيمر  يحي شراد. د  .لقانون الجزائريالعدالة الجنائية ووسائل تحقيقها بين الفقه اإلسالمي و ا  05
 د محمد العايب.أ -

  يحي شراد. د -

  نبيلة روابحي  محمد العايب. د  .أحكام تسليم المجرمين بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري  06
 ميلود ميهوبي.د -

  صالح الدين شرقي -

  آمنة معامير  محمد العايب. د  .ي و القانون الدوليالحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة في الخارج بين الفقه اإلسالم  07
 د عبد القادر عبد السالم.أ -

  كامل طروب. د -

  عياش بن لوصيف  محمد العايب. د  .أسباب التطليق بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري  08
 د جمال بن دعاس.أ -

  سكينة بويلي.د -

  محمد العايب. د  سالمي و القانون الجزائريالخبرة الطبية في إثبات أو نفي النسب بين الفقه اإل  09
إخالص /بشرى موساوي

  موساوي

 أحمد أمداح.د -

  بوشوشة.أ -

  صونيا حسيني. د  .التستر على المجرم بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري  10
محمد / بالل بوهروم 

  بولكراوط

 د رضا شعبان.أ -

  الخامسة مذكور -
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  تيفجاجين فائزة  كامل طروب.د  دراسة مقارنة –نون اإلجراءات الجزائية الجزائري رد االعتبار في الفقه اإلسالمي وقا  11
 د عبد الحق ميحي.ا -

  الخامسة مذكور. د -

  التنازع بين الزوجين حول األموال المشتركة دراسة مقارنة  12
د عبد الحق .أ

  ميحي
  ضرواية رميساء

 د محمود بوترعة.أ -

  محمد العايب.د -

  شيماء حركاتي  طروب كامل. د  اصرة في القانون الجنائي الجزائري والشريعة اإلسالميةحجية أدلة اإلثبات المع  13
 د ميحي عبد الحق.أ -

  د زين العابدين مباركي.أ

  -حق الترشح أنموذجا -الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة والقانون  14
د عبد الحق .أ

  ميحي
  زرقي فاطمة الزهراء

 د رضا شعبان.أ -

  د جمال دعاس.أ -

 حسيني صونيا. د  معايير المحاكمة العادلة دراسة مقارنة في الشريعة والقانون الجزائري  15
طشوعة / عيسى عيواز

 أيوب

  د عبد الرحمن رداد.أ -

  يحي شراد. د -

  آثار الزواج المختلط في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي الخاص  16
الخامسة . د 

  مذكور
  حياة سواحلة

 د عبد الرحمن رداد.أ -

  بن الموفق . د الرؤوف أعب -

 نبيل عرامي عمار فالح.د   17
 د محمود بوترعة.أ -

  د عبد القادر عبد السالم.أ -

18  
تسوية المنازعات في العقد االلكتروني دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون 

 الجزائري
 كامل طروب.د

أمينة  / بوطمين خضراء 

 كرسنة

 محمد العايب.د -

  الطيب بن حرز اهللا.د - -
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 أحمد بروال. د مناهضة العنف ضد المرأة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والشريعة اإلسالمية  19
/ قاسمي حليمة هاجر  

 بوستة ليلى

 الخامسة مذكور.د -

  طروب كامل -

 سارة بوحالتة أحمد بروال. د الدية بين الشريعة واألعراف والقانون دراسة وثيقة الصلح لوالية باتنة  20
 الحق ميحي د عبد.أ -

  فايزة اللبان.د -

 ملكية سليمة د الخامسة مذكور مبدأ الكفاءة في تولي الوظائف العامة دراسة مقارنة الكفاءات التعليمية أنموذجا  21
 عبد الرؤوف بن الموفق.أ -

  منير معمري.أ -

 حقوق المرأة في العمل دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري  22
 صالح الدين.د

 شرقي

يمامة / دوشمان نجاة 

 عثماني

 عبد الرؤوف بن الموفق.ا -

  حسيني صونيا.د -

 اشتراط عمل المرأة في عقد النكاح دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة  23
صالح الدين . د

 شرقي
 عكاشة نسيمة

  د عبد الحق ميحي.ا  -

  عبد الرؤوف بن الموفق. ا -

 د أحمد بروال.أ اإلسالمية والقوانين الدولية فلسطين أنموذجاحق المقاومة في الشريعة   24
جطني / حريد عبلة 

 رحمة

  د أحمد عيساوي.ا -

  د عبد المجيد بوكركب.أ -

 القتل الخطأ وصوره المعاصرة دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري  25
د بوكركب عبد .أ

 المجيد
 صالح بولومة

  موفقعبد الرؤوف بن ال. ا-

  زين العابدين مباركي.أ -
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 الحبس المؤقت وبدائله بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري  26
د عبد الحق .أ

 ميحي

ونور / بوحنيك لبنى 

 الهدي معاتقة

 د احمد بروال.أ -

  صالح الدين شرقي.د -

 اتباع شرط الواقف في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري  27
صالح الدين . د

 شرقي

كنزة / بوداود نبيلة 

 معزيز

 د شهر الدين قالة.أ -

  د عبد الرحمن معاشي.ا -

 عمار فالح. د  أحكام اإلضراب عن العمل دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري  28
/ عبد المالك  حذيفة 

 وجداي منير

 د عبد الرحمن رداد.أ -

  د أحمد بروال.أ -

 بشير سارة/ غول وفاء  يحي شراد. د  إلسالمي والتشريع الجزائريزواج القصر دراسة مقارنة بين الفقه ا  29
 د مليكة مخلوفي .أ -

  د عبد الحق ميحي.أ -

  شراد يحي. د  جريمة القذف بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري  30
وبوعكاز / زغالش إيناس

 أحالم

 د عبد الحق ميحي.أ -

  أـ زين العابدين مباركي -

  الفقه اإلسالمي والقانون الجزائريالعرف كمصدر للتشريع بين   31
د عبد الحق .أ

  ميحي
 عبد الحق لهميسي

 د صليحة بن عاشور.أ -

  عمر حيدوسي.د -

 ميساء النوي/زينة قندوز  د رضا شعبان.أ  وظيفة السلطة التشريعية في النظام السياسي اإلسالمي و الدستور الجزائري  32
 د عبد المجيد بوكركب.ا -

  د صليحة بن عاشور.أ -
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  
 

  

  
  

  2020/2021مذكرات الماستر النهائية للموسم الجامعي  لجان مناقشة

  تخصص حقوق اإلنسان واألقليات  
  لجنة المناقشة  الطالب  المشرف  الموضوع  الرقم

  سباع نور الهدى  د بوترعة محمود.أ  لية ودورها في حماية حقوق اإلنسان منظمة العفو الدولية أنموذجاالمنظمات الدو   01
 د عبد السالم عبد القادر.أ

  د عبد المجيد بوكركب.أ -

  حفصة آمنة  بن الموفق عبد الرؤوف.أ  الفئات المحمية أثناء النزاعات الدولية دراسة مقارنة  02
 د عبد الرحمن رداد.أ

  شعبان د رضا.ا

  شراد يحي. د  ممارسة الشعائر الدينية في الشريعة والقانون الجزائري  03
/ خضار الزهرة 

  ممهالي ليلى

 د عبد المجيد بوكركب.أ

  محمد العايب. د
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  د بوترعة محمود.أ  أثر جريمة اإلبادة على حقوق اإلنسان دراسة في القانون الدولي  04

  /حمادي شافعة 

عبد الوهاب 

  بخاخشة

 الدين شرقي صالح.د

  حبيبة معنصر. أ

05  
حقوقها والتزاماتها في دولة المولد ـ : مشكالت األجيال المسلمة المولودة في الغرب

  دراسة فقهية قانونية
  د أحمد عيساوي.أ

    /  فريال شرقي

  شيماء شبانة

 د أحمد بروال.أ

  يحي شراد.د

06  
نة بين الفقه اإلسالمي والقانون الحقوق الدينية لغير المسلمين في الجزائر ـ دراسة مقار 

  .الجزائري
  زين العابدين مباركي/ أ

ريان / هند لكحل 

  صيد

 د عبد السالم عبد القادر.أ

  د محمود بوترعة.أ

  محمد العايب. د  .التعذيب و المعاملة المهينة بين الفقه اإلسالمي و القانون الدولي اإلنساني  07
// محمد بن قاسم 

  عالوة مباركي

 روبكامل ط.د

  الخامسة مذكور.د

  بن الموفق عبد الرؤوف.أ  .حرية الرأي و العقيدة بين الشريعة اإلسالمية و القانون الدولي  08
// عواطف دبابلية

  خولة بحري

 مذكور الخامسة.د

  صالح الدين شرقي.د

  ايسهيلة جد  د حورية تغالبت.أ  .الحق في حرمة المسكن بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري  09
 طروب كامل.د

  يحي شراد.د

  عبد الرؤوف بن الموفق.أ  .الحق في العالج بين الفقه اإلسالمي و المواثيق الدولية  10
زكريا // ياسر بوبلي

  خليلي

 د أحمد بروال.أ

  محمد العايب.د

  زين العابدين مباركي/ أ  الكرامة اإلنسانية بين التعميم والتخصيص في الشريعة والمواثيق الدولية  11
وربعية /شهيناز دخان

  رملي

 يحي شراد.د

  زين العابدين مباركي.أ

  حبيبة معنصر.د  أحكام اللجوء السياسي للمسلمين إلى الدول الغربية  12
/ حليم بن عمر 

  إبراهيم بن حمادة

 د مسعود فلوسي.أ

  بن الموفق.عبد الرؤوف أ
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