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�������2021/2022 ���و�م ا������ ا��و�ن  �ذ�رات ا�����ر �                

  ����� و��
	ن: ����    

  )ة(الطالب  لجنة المناقشة  العنوان  الرقم

01  
و تطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي الخطأ  القتل جريمة

  .و القانون الجنائي الجزائري

�� ا�����                      ر����.  1��  

�!� �              عبد المجيد بوكركب/د.أ2  
3 .�#�$���(�ر)' ز�% ا���%                

  ريان جنف

  .اإلسالمي والقانون الجزائريموانع تنفيذ العقوبة بين الفقه   02

�� ا�����                      ر����. 1��  

�!� �              عبد المجيد بوكركب/د.أ2  
3  .�#�$���*)	ر                  ���  ا���

خديجة بن عبد /نجاة غنام

  الكريم

03  
الجنائي  الفقه اإلسالمي والقانون فيجريمة الحرابة وصورها المعاصرة 

  .الجزائري

  /(� ا�.��- ,���ي              ر����.   1

�!� �              عبد المجيد بوكركب/د.أ2  
3  .�#�$��                    0�  ط�وب )�

  

  رميسة قوراري/ رحيمة صالحي

 '�  وزارة ا�$��3- ا����' وا�(�4 ا��3
��� ب��#��1 -  7 -  

���  )��3 ا��3	م ا>;:
  ا�!���� ��-

  

Ministère de l’Enseignement Supérieure 
Et de La Recherche Scientifique 

Université de- BATNA -1- 
Faculté des Sciences Islamiques  

  
Departement d’el-chariaa 

�����  
  



  .جريمة اإلبادة الجماعية بين الفقه اإلسالمي والمواثيق الدولية  04

�� ا�����. 1��  ر����                     

�!� �             عبد المجيد بوكركب/د.أ2  
3  .�#�$��  /(� ا�@�? ب�<'             

  رزيقة قادري/وهيبة مرزوق

05  
وصورها المعاصرة دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي و جريمة السرقة 

  .التشريع الجزائري

  ر����                       أ,�� أ��اح.  1

�!� �             عبد المجيد بوكركب/د.أ2  
3  .�#�$��      C 	�  /(� ا��ؤوف ب% ا�

  وسام بوحلفاية/مالك مالل

06  

الجرائم ضد األطفال ـــ القتل والتنكيل ـــ أنموذجا دراسة مقارنة بين الفقه 

  .اإلسالمي و القانون الجنائي الجزائري

  

��#��                    ر����,(�(� . 1  

�!� �             عبد المجيد بوكركب/د.أ2  
3  .�#�$��      C 	�  /(� ا��ؤوف ب% ا�

  نصر الدين بوصيد

إ�راءات ا�)"ل ا�را�ط� ا�زو��� &� ا�%�$ ا#�"�� و!��ون ا �رة   07
  ا��زا�ري

  /(� ا�G�در /(� ا��:م          ر����. 1

�!� �            بوكركب عبد المجيد/د.أ2  
3  .�#�$����3	د ��H	ب'                  

  رابح لعيدلي/ أحمد بشير

ا�.����ت ا����و��� ���وظف ا���م ��ن ا�%�$ ا#�"�� و !��ون ا�وظ�%�   08
  ا�وظ�%� ا�����

��#��                 ر����.  1 �)�),  

�!� �                الخامسة مذكور/د .2  
3   .�#�$��    C 	�  /(� ا��ؤوف ب% ا�

  عمر شافعة/ شافعي فريد

  .إعادة إدماج المحكومين بين الفقه اإلسالمي والقانون  09

  ط�وب )��0                  ر����.  1

�!� �                الخامسة مذكور/د .2  
3   .�#�$���' ��اد                    �  

عبد المليك /حكيم لوصيف

  مجغو

  .آليات مكافحة تبديد المال العام بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري  10

�� ا�����                 ر����.    1��  

�!� �                 الخامسة مذكور/د .2  
3 .�#�$��  J��I ا���% ���'             

  

  زينب زروال/حدة أوراغ



  .ا�)��ة ا�زو���ا��%�ءة &� ا�زواج وآ�0رھ� &� ا���رار   11

�' ��اد                      ر����.  1�  

�!� �                 الخامسة مذكور/د .2  
3  .�#�$��     C 	�  /(� ا��ؤوف ب% ا�

  /امهاني مرزوقي

  المية زروال

  ا�و.���ت ا����و��� ���وظف ا���م ا#��داع أ��وذ��  12

  أ,�� ب�وال                      ر����. 1

�!� �                 الخامسة مذكور/د .2  
3 .�#�$��                 ���)�� ��Lرا  

  حكيم خنشالي

  .جريمة االستيالء على التركة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري  13


<�� ب	,#�M                   ر����. 1  

�!� �                صونيا حسيني  /د .2  
�#�J��I ا���% .  3$��           '���  

أحمد خليل / بلقاسم مامور

  عبد الواحد

  .حدود حق التأديب بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري  14

  /(� ا�G�در /(� ا��:م          ر����.  1

�!� � صليحة بن عاشور          /د.أ. 2  
3   .�#�$��
O�ل ب	 /(� هللا               

  ساحليآسية /خوخة بوشامة

  .الخطأ الطبي بين الشريعة و القانون الجزائري  15

�� ا�����                   ر����.   1��  

�!� � صليحة بن عاشور          /د.أ. 2  
3   .�#�$���(�ر)' ز�% ا���%             

  آمال بن قريشي

16  
الدستوري الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في الفقه اإلسالمي والقانون 

  .الجزائري

  /(� ا��,��ن رداد              ر����. 1

�!� � صالح الدين شرقي            /د. 2  
3 .�#�$��  ا�@�� ب% ,�ز هللا             

  سمية بلقماري

17  
دراسة شرعية  - الحكم الراشد وأثره في حماية الحريات العامة لألفراد

  .قانونية

  ر����            رL� ��(�ن           . 1

�!� � صالح الدين شرقي            /د. 2  
3  .�#�$��  ا�@�� ب% ,�ز هللا            

  صبرينة شريف

18  
عقود التجارة االلكترونية ضوابطها وأحكامها بين الفقه االسالمي و القانون 

  .الجزائري

  أ,�� أ��اح                      ر����.  1

�!� � صالح الدين شرقي            /د. 2  

هيبة بن / نعيمة موساوي

  مهدي



3  .�#�$��     C 	�  /(� ا��ؤوف ب% ا�

19  
ارنة بين الفقه اإلسالمي و اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج ـ دراسة مق

  .األسرة الجزائريةقانون 

�' ��اد                     ر����.   1�  

�!� �  صالح الدين شرقي           /د. 2  
3  .�#�$���(�ر)' ز�% ا���%              

  محمد الوردي بن بركات

  الضبط االداري وأثره على الحريات العامة  20

  /(� ا�G�در /(� ا��:م         ر����.  1

�!� � صالح الدين شرقي            /د. 2  
3    .�#�$��                0�  ط�وب )�

  عبلة براهيمي

21  
حجية وسائل اإلثبات في المواد الجنائية بين الفقه اإلسالمي والتشريع 

  .الشهادة نموذجا -الجزائري

7��ل ب% د/�س                 ر����. 1  

�!� � رضا شعبان                 /د.أ. 2  
3     .�#�$���� ا�����                ��  

  إيناس بحري

  في الفقه اإلسالمي وقانون األسرةأحكام الوصية   22

  J��I ب	ب!�Q                  ر����. 1

�!� �حمزة فرطاس                  /د. 2  
3  .�#�$��
O�ل ب	 /(� هللا                

  غنام براقدي/شهاب معنصر

23  
التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر بين الفقه اإلسالمي والقانون 

  .الجزائري

  � ا�G�در /(� ا��:م         ر����/(.  1

�!� �عبد الحق ميحي             /د.أ. 2  
3  .�#�$�����ي                     ��#�  

  عبيد فؤاد/ ماجد قنز

  

24  

  

  أ)��م ا��وا�� ا �ر�� ��ن ا�%�$ ا#�"�� و ا����ون ا��زا�ري

  /(� ا�G�در /(� ا��:م         ر����.  1

�!� �طروب                  كامل /.أ 2  
3   .�#�$��                ��#�� �)�),  

  عواطف شواش/دعاء قحفاز

25    ��را�م ا8داب ��ن ا�%�$ ا#�"�� و ا����ون ا��زا�ري ا��)رش ا����
  ..د ا ط%�ل ��وذ��

  /(� ا��<�� ب	)�)�          ر����.  1

�!� �كامل طروب                  /.أ 2  
3   .�#�$���' ��اد                   �  

  

  فتيحة ضرباني/إيمان دبز



26  �  أ)��م ��دد ا�زو��ت &� !��ون ا �رة ا��د�د و ا�%�$ ا#�"�

  J��I ب	ب!�Q                ر����.  1

�!� �كامل طروب                  /.أ 2  
3  .�#�$���' ��اد                     �  

  ليليان لعالوة/كنزة مالل

  .)���� )�وق ا��رأة ا������ &� ا��ر��� ا#�"��� و ا����ون ا��زا�ري  27

  /(� ا��<�� ب	)�)�          ر����.  1

�!� �كامل طروب                  /.أ 2  
3 .�#�$��                 '
  أم 
��0 ب�)�

  حسني دباح/ بشير بولعيون

  .ا#�"�� و ا����ون ا��زا�ري���ز��ت ا�و!ف ��ن ا�%�$   28

�3�� ب% /��	ر              ر����. 1J  

�!� �كامل طروب                  /.أ 2  
3 .�#�$���*)	ر                 ���  ا���

  فهيمة قريني

)ق ا��رأة &� �و�� ا�وظ��ف ا����� ��ن ا�%�$ ا#�"�� و ا��وا�0ق   29
  .ا�دو���

  ر����                     أ,�� ب�وال.  1

�!� �كامل طروب                   /.أ 2  
3  .�#�$��      C 	�  /(� ا��ؤوف ب% ا�

  أسماء بوقرة

30  
بين الفقه اإلسالمي  الصناعية الملكية حقوق على جريمة التقليد الواقعة

  .والقانون الجزائري

�*)	ر                ر����.  1 ���  ا���

�!� �                      بلبيةمحمد /د. 2  
3  .�#�$���� ا�����                   ��  

  نبوية بن خميس

  .البصمة الوراثية و دورها في إلثبات النسب بين الشريعة و القانون  31

�3�� ب% /��	ر             ر����.  1J  

�!� �           رشيد درغال        /د.أ. 2  
�(�ر)'.  3 �#�$��  ز�% ا���%           

  رغدة شنيخري/ مريم بوعلي

ا����ف &� إ�����ل )ق ا�ط"ق ��ن ا�%�$ ا#�"�� و ا����ون ا�و.�� ـ   32
  درا�� ���ر�� ـ

  ر����      /(� ا��,��ن رداد      .  1

�!� � نجيبة عابد                   .د. 2  
3  .�#�$����ي               �� R��/  

  فوزية حربوش/ سارة دعاسي

  .ا�و=�� ��> ��ل ا���;ر ��ن ا�%�$ ا#�"�� و ا����ون ا��زا�ري  33
  ,	ر�� ��T:بS               ر����. 1

�!� � نجيبة عابد                   .د. 2  
  حسناء سديرة/ف قدري



3  .�#�$���' ��اد                     �  

  التجريم والعقاب ـــ دراسة مقارنة  ـــالقرابة وأثرها في   34

�� ا�����                    ر����.  1��  

�!� �         أم نائل بركاني       /د.أ. 2  
3  .�#�$���*)	ر                ���  ا���

  إكرام قنز

  ���ھ.� ��<�ل ا ط%�ل ��ن ا�%�$ ا#�"�� و ا��وا�0ق ا�دو���  35

  ر����            أ,�� ب�وال       .  1

�!� �                    محمد العايب/د. 2  
�(�ر)' ز�% ا���%  .  3         �#�$��  

  مليك بلهاني/داود تامن

  .ا�;)� ا=������ ���رأة ��ن ا�%�$ ا#�"�� و ا����ون  36

�*)	ر.  1 ���  ر����                ا���

�!� �                    محمد العايب/د. 2  

�#�                   كامل طروب  .  3$��  

  رحمة بوعكة/ بثينة بادسي

37  
العقاب بين الفقه اإلسالمي والتشريع تخفيف أثر صفة المجني عليه في 

  .الجزائري

  ر����            /(� ا��,��ن رداد .  1

�!� �                     محمد العايب/د. 2  
3  .   C 	��#�    /(� ا��ؤوف ب% ا�$��  

  اسمهان العايش

  ا�;�? ��ن ا�زو��ن &� ا�%�$ ا������ و��ن !��ون ا �رة ا��زا�ري  38

1  .Q�!ب	ب I��J                �ر���  

�!� �                    يحي شراد /د.أ. 2  
�#�          /(� ا��,��ن رداد  .  3$��  

  وارث سليمة

  .أ)��م إ&��ء ا��ر ا�زوا�� وآ�0ره &� ا��ر��� وا����ون   39

  ر����                كامل طروب .     1

�!� �             أحمد بروال      /د.أ. 2  
�(�ر)' ز�% ا���%  .  3          �#�$��  

  عبير بحسيس/سهيلة حميتي

  ا�و��ط� ا��.���� ��ن ا��ر��� و ا����ون  40

1  . ����*)	ر                 ر����ا���  

�!� �                        عمار فالح/د.2  
3 .�#�$��  J��I ا���% ���'             

  رحمة سلطاني/ندى سلطاني




