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  2021/2022مذكرات الماستر النهائية للموسم الجامعي  عناوين          

  تخصص الفقه المقارن وأصوله 
  

  )ة(الطالب  لجنة المناقشة  عنوان المذكرة  الرقم

  .ن زكري التلمساين من خالل شرح الورقاتالدرس األصويل عند اب  01
  رئيسا                              قوميدي الذوادي. 1
  مشرفا                          عبد الطيف بعجي.د. 2
  خملوف سوابعة                                ممتحنا.  3

  خدجية حبري
  امساء شليحي 

02  

  

 املعرب وآثاره الفقهية من خالل املعيار اإلمام أبو عثمان سعيد الُعقباين
  .للونشريسي والدرر املكنونة للمازوين

  عبد احلفيظ هالل                             رئيسا. 1
  مشرفا                         عبد الطيف بعجي.د. 2
  جنية عابد                                    ممتحنا.  3

  
  نوال محشة

  اوينوال العمر 

03  
اإلمام أبو الفضل قاسم بن سعيد الٌعقباين وآثاره الفقهية من خالل املعيار 

  .للونشريسي والدرر املكنونة للمازوين

  عبد القادر بن حرزاهللا                        رئيسا. 1
  مشرفا                          عبد الطيف بعجي.د. 2
  ممتحنا             مليكة خملويف                     . 3

  كوثر جباري
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  .األحكام الفقهية املتعلقة بقراءة القرآن الكرمي  04
  فاطمة الزهراء وغالنت                       رئيسا.  1
  مشرفا                          عبد الطيف بعجي.د. 2
  مسرية عبدو                                    ممتحنا. 3

  إنصاف عليوة
  نب شعبانزي

05  
املقاصد العامة عند إبن دقيق العيد من كتاب إحكام اإلحكام شرح عمدة 

  األحكام

  أم نائل بركاين                               رئيسا.  1
  نضال بوعبد اهللا                           مشرفا.د. 2
  نوح دربال                                    ممتحنا. 3

  يعصام قش

  االستدالل العقلي عند األصوليينـن ـ مفهوم العدد ضوابطه وأحكامه وأمثلته  06
  مسرية خزار                                 رئيسا.  1
  نضال بوعبد اهللا                          مشرفا.د. 2
  عمارة يامسينة                               ممتحنا.  3

  ادريس ضرييب
  عصاصإلياس ق 

  .من خالل كتاب االستذكاريف الطهارة و الصالة مسائل اإلمجاع   07
  مليكة خملويف                             رئيسا.   1
  مسرية عبدو                               مشرفا.د. 2
  محزة فرطاس                              ممتحنا.   3

  
  صليحة بومتجر

  .بني احلج والعمرة دراسة فقهية مقارنةالفروق الفقهية   08

  بوحنيك جنيب                              رئيسا. 1
  مسرية عبدو                               مشرفا.د. 2
  نوح دربال                                 ممتحنا.  3

  
  مروى بن عائشة

09  

  .ضوء مستجدات العصر أهلية الزوجني يف بناء األسرة دراسة مقاصدية يف
  
  

  عبد القادر بن حرزاهللا                     رئيسا.  1
  مشرفا                             مسرية خزار .د.أ.2
  قوميدي الذوادي                          ممتحنا. 3

  
  خملويف ءوفا

  

  .قاعدة سد الذريعة عند الطاهر بن عاشور تأصيال وتطبيقا  10
  ائل بركاين                           رئيساأم ن.   1
  مشرفا                            مسرية خزار .د.أ.2
  خملوف سوابعة                           ممتحنا.  3

  
  منرية خنصال



11  

  

  

  .تعدد العلل حلكم واحد وآثاره الفقهية
  مسعود فلوسي                          رئيسا.  1
  مشرفا                           ة خزار مسري .د.أ.2
  عيالن جالل                             ممتحنا. 3

  رضوان بلبش 
  يوسف قبايلي 

  .- مناذج خمتارة- داللة السياق بني األصوليني واللغويني  12
  عبد احلفيظ هالل                        رئيسا.  1
  مشرفا          أم نائل بركاين               . د.أ.2
  عمارة يامسينة                            ممتحنا.  3

  مسعودة مالخسو

13  

  األمر والنهي:القواعد املشرتكة بني األصوليني واللغويني

  

  عمارة يامسينة                          رئيسا.   1
  أم نائل بركاين                        مشرفا. د.أ.2
  عة                          ممتحناخملوف سواب.  3

  إمسهان خلضر

  =.نشوز الزوجني دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والواقع املعاصر  14
  مسرية عبدو                            رئيسا.   1
  أم نائل بركاين                       مشرفا. د.أ.2
  تحناعبد القادر بن حرزاهللا                مم.    3

  مسرية ساحة

15  
مراعاة املقاصد يف فقه النوازل عند املالكية من خالل املعيار املعرب ـ فتاوى  

  البيوع ـ أمنوذجا

  عبد القادر بن حرزاهللا                  رئيسا.  1
  قالة                      مشرفاشهر الدين .د.أ.2
  حنامليكة خملويف                           ممت.  3

  
  حورية سويعد

16  
  التعليل الفقهي

  .-سورة البقرة منوذجا- عند الشيخ حممد الطاهر بن عاشور

  منوبة برهاين                            رئيسا.  1
  مشرفا                       خملوف سوابعة.د.أ.2
  ممتحنا                            مسرية خزار .  3

  بركان عائشة 
  ادنيةو شرويدة 

  .املقاصد اجلزئية للعقوبات الشرعية  17
  صاحل بوبشيش                         رئيسا. 1
  مشرفا                      خملوف سوابعة.د.أ.2
  فضيلة تركي                            ممتحنا. 3

  مروى داي



  .-ية تطبيقيةدراسة نظر - القواعد الفقهية املتعلقة بالقضاء والفتوى والشهادة   18
  مسعود فلوسي                        رئيسا.  1
  رابح زروايت                          مشرفا.د.أ.2
  صاحل بوبشيش                            ممتحنا.  3

  ليندة بوجالل

19  

املنهج األصويل عند احلطاب الرعيين من خالل كتابه قرة العني لشرح ورقات 

  إمام احلرمني

  عبد الكرمي حامدي                        رئيسا. 1
  رابح زروايت                             مشرفا.د.أ.2
  عبد احلفيظ هالل                        ممتحنا.  3

  حممد أمني سبع
  عمار العطوي

20  
  .نظرية ما جرى به العمل عند املالكية و أبعادها املقاصدية

  رئيسا                          شهر الدين قالة  . 1
  عبد القادر بن حرز اهللا                 مشرفا.د.أ.2
  مليكة خملويف                               ممتحنا. 3

  
  عبد الغاين بارش

21  
  .أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها املالمح األصولية واملقاصدية يف فقه

  رئيسا              مجيلة قارش                  . 1
  عبد القادر بن حرز اهللا                 مشرفا.د.أ.2
  آسيا علوي                                ممتحنا. 3

  كنزة خلضاري 
  أمينة منزر 

22  
  .املالمح املقاصدية يف فقه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه

  حورية تاغالبت                          رئيسا.  1
  عبد القادر بن حرز اهللا                مشرفا.د.أ.2
  فاطمة الزهراء وغالنت                   ممتحنا.  3

  
  دعاء زمويل

23  
  .حق اهللا وحق العباد يف ضوء مقاصد الشريعة

  منوبة برهاين                              رئيسا. 1
  اعبد القادر بن حرز اهللا                مشرف.د.أ.2
  سليم عمري                             ممتحنا. 3

  فتيحة حدوش
  هند بن خدوش

24  
  الفروق الفقهية البن جزي دراسة نظرية تطبيقية

  مليكة خملويف                            رئيسا.  1
  عبد القادر بن حرز اهللا               مشرفا.د.أ.2
  ممتحنا     قوميدي الذوادي                  .  3

  مجال الدين العايب
  عبد ناصر موساوي



25  
  أحكام املشاركة يف االنتخابات يف الفقه السياسي اإلسالمي

  مجال بن دعاس                          رئيسا. 1
  الطيب بن حرز اهللا                   مشرفا.د.أ.2
  محزة فرطاس                              ممتحنا. 3

  غوثآية بر 

26  
  أحكام ترشح املرأة يف اإلنتخابات ـ دراسة فقهية مقارنة ـ

  صليحة بن عاشور                        رئيسا. 1
  الطيب بن حرز اهللا                    مشرفا.د.أ.2
  جنيب بوحنيك                               ممتحنا. 3

  رميان أيوب

27  
  .- ع ودراسةمج-احليل الفقهية عند ابن القيم

  صاحل بوبشيش                               رئيسا. 1
  مليكةخملويف                                مشرفا.د.أ.2
  راضية قصباية                                ممتحنا. 3

  منصور بن عامر

28  

ب استخراج القواعد الفقهية من كتاب الشرح املمتع على زاد املستقنع ــ با

  املعامالت املالية ــ

  تاغالبت حورية                              رئيسا. 1
  آ�سيا علوي                             مشرفا. د.أ.2
  خزار مسرية                                   ممتحنا. 3

  أمحد بقة
  هارون بوعروقن 

29  
  القواعد الفقهية املتعلقة باإلجتهاد و الفتيا ـــــ مجع ودراسة ـــ

  خزار مسرية                                  رئيسا.  1
  عبد الرمحان رداد                         مشرفا.د.أ.2
  يوسف تومي                               ممتحنا. 3

  نورة قانة

30  
  .عمال املرأة ملواقع التواصل االجتماعيالضوابط الشرعية الست

  مناصرة عزوز                               رئيسا. 1
  راضية قصباية                             مشرفا.د.2
  جالل عيالن                               ممتحنا. 3

  غادة يسعد

31  
  أثر التطور التقين الطيب يف تغري الفتوى

  رئيسا                           ذواديقوميدي ال. 1
  عبد الكرمي  حامدي                   مشرفا. د.أ.2
  زين الدين مباركي                          ممتحنا. 3

  مسية بوحناش



32  
  .املالمح املقاصدية يف الفقه السياسي و املايل عند علي بن أيب طالب 

  رئيسا           فضيلة تركي                      . 1
  حامدي                   مشرفا عبد الكرمي. د.أ.2
  الطيب بن حرز اهللا                        ممتحنا. 3

  كتيبة مرادي

33  
  مسائل اإلمجاع يف احلج عند ابن عبد الرب من خالل اإلستذكار

  أم نائل بركاين                             رئيسا.  1
  وسي                         مشرفامسعود فل.د.أ.2
  عيسى حممدي                            ممتحنا. 3

  نذير بوروبة
  الصاحل تافساست 

34  
  شبهات احلداثيني حول القياس و الرد عليها

  عالوة بوشوشة                            رئيسا. 1
  مسعود فلوسي                        مشرفا.د.أ.2
  وف سوابعة                               ممتحناخمل. 3

  ساسية بورحلة

35  

  .اختالف الصحابة بعد عصر النبوة أسبابه ومقاصده وتطبيقاته
  

  رئيسا                           قوميدي الذوادي. 1
  جنيب بوحنيك                          مشرفا. د.أ.2
  ممتحنا         حورية تاغالبت                   . 3

  أمساء كامل

36  

  القواعد اخلالفية يف كتاب التنبيهات املستنطبة للقاضي عياض
  

  رئيسا                   فؤاد بن عبيد          .  1
  جنيب بوحنيك                         مشرفا. د.أ.2
  محزة بوروبة                               ممتحنا.  3

  افتخار عاشور
ى فرحاين  

37  

فتاوى - مراعاة املقاصد يف فقه النوازل عند املالكية من خالل املعيار

  .- النكاح

  جنيب بوحنيك                           رئيسا.  1
  فاطمة الزهراء وغالنت                 مشرفا.د.أ.2
  أم نائل بركاين                            ممتحنا.  3

  لةفاطمة الزهراء بوسه

38  

أسباب اختالف الفقهاء عند املازري يف شرح التلقني مناذج خمتارة من باب 

  .العبادات

  جنيب بوحنيك                         رئيسا.    1
  الذوادي قوميدي                     مشرفا. د.أ.2
  حورية تاغالبت                         ممتحنا.  3

  فريدة كشرود



39  

ف الفقهاء عند املازري يف شرح التلقني مناذج خمتارة من باب أسباب اختال

  .املعامالت

  مليكة خملويف                             رئيسا. 1
  الذوادي قوميدي                    مشرفا. د.أ.2
  عابد جنيبة                               ممتحنا. 3

  سارة خلوف
  آمنة عواس 

40  

ة خلليل بن إسحاق من خالل كتابه التوضيح ــ باب الزواج و اآلراء األصولي

  .الطالق ــ

  مسرية عبدو                               رئيسا. 1
  حورية تاغالبت                      مشرفا. د.أ.2
  ممتحنا                         زين العابدين مباركي. 3

  
  دعاء قربع/سارة بورورو

41  
  .قاصدية يف فقه عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهاملالمح امل

  فضيلة تركي                              رئيسا. 1
  جنيبة عابد                            مشرفا. د. 2
  مسرية خزار                              ممتحنا. 3

  خلود لفريكي 
  يامسني نوار 

42  
  .رفع التعرض بني األدلة الشرعية أسباب النزول و الورود وأثرها يف

  الذوادي قوميدي                       رئيسا.  1
  جنيبة عابد                           مشرفا. د. 2
  آسيا علوي                            ممتحنا.  3

  ريان عطية

43  

  أحكام اإلفتاء يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة مقارنة ـ
  

  يف                           رئيسابعجي عبد اللط. 1
  محزة فرطاس                                 مشرفا.د.2
  عيالن جالل                                 ممتحنا. 3

  عبد العزيز بوعراطة

44  
  مسائل اإلمجاع من خالل كتاب االستذكار ـ كتاب الزكاة ـ

  رئيسا       هالل عبد احلفيظ                     . 1
  محزة فرطاس                                 مشرفا.د.2
  يوسف تومي                                 ممتحنا. 3

  رابح بوشالغم
  رابح عبيدات

45  
جهود مصطفى السباعي يف الدفاع عن أدلة األحكام من خالل كتابه ـ 

  السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي

  البت                            رئيساحورية تاغ.  1
  مليكةخملويف                              مشرفا.د.أ.2
  فاطمة الزهراء وغالنت                     ممتحنا.  3

  زمردة غضبان



46  
  اقسام الطالق وأحكامه ـ دراسة فقهية مقارنة ـ

  مسرية عبدو                                 رئيسا. 1
  جالل عيالن                              مشرفا.د.2
  ميهويب ميلود                               ممتحنا. 3

  خدجية لعجال

47  

مراعاة املقاصد يف فقه النوازل عند املالكية من خالل املعيار املعرب ــ فتاوى 

  .البيوع 

  عبد احلفيظ هالل                        رئيسا.  1
  الل عيالن                             مشرفاج.د.2
  مجزة بوروبة                                ممتحنا. 3

  شهرزاد تويت
  رويدة شواحنية

48  

التنبيه على مبادئ التوجيه أليب الطاهر ابن بشري التنوخي من باب يف حكم 

  .الشروط يف النكاح على باب يف أحكام الغالة و الزيادة يف الصداق

  

  خملوف سوابعة                            رئيسا.  1
  جالل عيالن                             مشرفا.د.2
  يوسف تومي                              ممتحنا. 3

  فاطمة الزهراء البتول نطور
  يسرى شعيب

  

  أحكام كبار السن يف الطهارة ــ دراسة فقهية مقارنة ـــ  49
  لذوادي                           رئيساقوميدي ا. 1
  منوبة برهاين                             مشرفا.د.أ.2
  نوح دربال                                ممتحنا.  3

  آية عاشور

  .استخراج القواعد الفقهية من كتاب التبصرة للخمي باب النكاح أمنوذجا  50
  رئيسا           جنيب بوحنيك                  . 1
  محزة بوروبة                                  مشرفا.د.2
  سليم عمري                                  ممتحنا. 3

  عماد حملق
  عبد العلي لعناين

51  
اآلراء األصولية للشيخ حممد األمني الشقيطي من خالل كتاب دفع إيهام 

  ـاالضطراب عن آي الكتاب ـ مجع ودراسة 

  شهر الدين قالة                             رئيسا.  1
  محزة بوروبة                                 مشرفا.د.2
  الطيب بن حرز اهللا                         ممتحنا. 3

  صالح الدين مرميش

  .أحكام اجلدل الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية  52
  رئيسا                  مسعود فلوسي             . 1
  محزة بوروبة                                 مشرفا.د.2

  حممد معمري
  .زياد قداح 




