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


	ت: ������   ���ق ا���	ن وا

  

  )ة(الطالب  لجنة المناقشة  العنوان  لرقما

1  
  جرائم الحرب بين الفقه اإلسالمي و القانون الدولي ـ الجناية نموذجا ـ

  ر���                             أ
	� ��وال. 1

  م���� عبد الرؤوف بن الموفق             /د. 2
�� ا�����           م	����. 3� �� ����  م�  ا

  يوسف تولميت

2  
  .الدول اإلسالمية ضوابط النشاط الديني لغير المسلمين في

1 .��� ا��!                        ر���  م��  

  م���� عبد الرؤوف بن الموفق             /د. 2
�� ا�	%�� �$#�#"                 م	����.  3�  

محمد لمين 

  جبارة

� ا����� ��  وزارة ا� ��
� ا��	�� وا�
  - 1 -  )	م�$ ب	�%$
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3  

وق ا����ن� ����� ��  ا���ت ا�دو�� و ا���

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

  م���� عبد الرؤوف بن الموفق             /د. 2
�) ا����                   م	����. 3�)  *�'  

  نور الهدى سباع

4  
  .التفريق بين الزوجين بسبب اختالف الدين

1  .��� ا��!                      ر���  م��  

  ��+ '�اد                         م���� /د.أ. 2
�,                          م	����. 3��
  م��-� 

 كمال بن سنة

5  
  حماية المركز القانوني لآلجئ في ظل القانون الدولي اإلنساني

  ر���                 ر/� '���ن          .  1

  ��+ '�اد                         م���� /د.أ. 2
�� ا�����           م	����. 3� �� ����  م�  ا

  كهينة بوراس

6  
  انعكاسات الهجرة غير الشرعية على األمن الجزائري

1  .��� ا�	%�� �$#�#"                 ر���  

  ��+ '�اد                         م���� /د.أ. 2
�,                        م	����.  3��
  م��-� 

الطاوس عنوني 

  مديحة لعلمي

7  

اإلسالمي في الدفاع عن حقوق األقليات دور المجلس األوروبي 

  .المسلمة في الغرب

1 .�
��1 0%�"                          ر��$�  

  ��+ '�اد                         م���� /د.أ. 2
�) ا����                   م	����.  3�)  *�'  

  وردة مرابطين

  راضية زالقي

8  
  الدول اإلسالميةالحقوق الدينية لغير المسلمين في 

1  .��� ا�	%�� �$#�#"                ر���  

  م����                       صونيا حسيني /د. 2
�� ا��!                     م	����.  3�  م��  

  خياري هاجر

9  
  .دور المنظمات الدولية و اإلقليمية في الدفاع عن حقوق األقليات

  ا�3�م,                       ر��� م2#$ر. 1

  م����                       حبيبة معنصر /د. 2
  ط�وب #�م4                          م	����. 3

  ندا بن عيسى

10  

حماية األقليات أثناء الحروب دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي 

  .اإلسالمي و القانون الدولي

1 .           7���$� (��)             �  ر��

  م����                       حبيبة معنصر /د. 2

  /أحالم درواز

  خديجة حاجي



  '�اد ���+                            م	����. 3

11  

في تنظيم األحوال الشخصية لألقليات المسلمة  اإلسالميةدور المراكز 

  سان ديزي أنموذجا: فرنسا مركز الفتح بـفي 

  #�م4                        ر��� ط�وب.   1

  م����                       حبيبة معنصر /د. 2
�� ا�����        م	����.  3� �� ����  م�  ا

سليمان بوخلط 

  رابح سعادة

12  

األحوال الشخصية لألقليات المسلمة بين المواثيق الدولية و الفقه 

  اإلسالمية ـــــ              ـــ

�;$ي                             ر���آ�8� . 1  

  م����                       حبيبة معنصر /د. 2
�� ا��ؤوف               م	����.  3� !�$	;�  

  شيرين عباد

13  

الحقوق الدينية لغير المسلمين في الجزائر كنيسة القدس أوغستين 

  انموذجا ــ دراسة حالة ــ

1  .��� ا�<�در              ر���@م ��� ا�  

  أ
	� ��وال                     م���� /د.أ. 2

  م	����                         حبيبة معنصر.  3

  ميساء مزياني

  أنفال بوعبان

14  
  .مفهوم أهل الكتاب بين القدامة و المعاصرين 

1  .��� ا��!                     ر���  م��  

  أ
	� ��وال                      م���� /د.أ. 2
�8
�ن B	�A                       م	����. 3  

  خولةعالوة

  نزيهة قريشي

15  
  .جريمة القذف بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

  ر���                 مليكة مخلوفي         . 1

�� ا�	%�� �$#�#"           م����  /د.أ. 2�  
�) ا���� '�*                   م	����.  3�)  

  فرح غسمون

16  
  .الحق في المساواة بين الفقه اإلسالمي والمواثيق الدولية

1    .��� ا��!                    ر���  م��  

�� ا�	%�� �$#�#"           م����  /د.أ. 2�  

  م	����                            حبيبة معنصر.  3

  حداد مبروكة

17  
  حق الطفل في االعتقاد بين الفقه اإلسالمي و القانون الدولي

1  .�  أ
	� ��وال                             ر��


	�ن رداد                 م���� /د.أ. 2���� ا�  
�) ا���� '�*                     م	����.  3�)  

  

فاطمة الزهراء 

  دبكة




