
  
 رئيس قسم الشريعة –صالح زنداقي / د :رئيس الورشة   قاعة المناقشة : الورشة الثالثة

صليحة بن عاشور . د.أ/ أنموذجا املعنوية الحقوق : املوازنات وفقه التنزيلي الاجتهاد بين املعاصرة الاقتصادية النوازل  فتاوى : 90.99-90.51
 5باتنةجامعة  -العلوم  إلاسالمية  كلية –الباحث علي غنام +

 -كلية العلوم إلاسالمية  – عزوز مناصرة. د/ املوازنات فقه ضوء في الوضعية البنوك في إلاسالمية املعامالت وفروع نوافذ: 90.51-90.09
 5باتنةجامعة 

 5جامعة باتنة -كلية العلوم إلاسالمية  -دمحم بلبية  .د/ املالية ألازمات من الحد في ودوره النوازل  فقه: 90.09-90.51
 –ليلى بعتاش . د+ شويب  عيس ى. د/ أنموذجا الاستهالكي القرض عقد :املوازنات فقه ضوء في املعاصرة الاقتصادية النوازل : 90.51-59.99

 جامعة ألامير عبد القادر بقسنطينة
 –مكاوي  الدين زين الباحث /أنموذجا الجزائي الشرط :املوازنات لفقه اعتبارها ومدى املعاصرة الاقتصادية النوازل  فتاوى : 59.99-59.51

 جامعة جيجل –سايب  الباحث الجمعي+ جامعة قسنطينة 
 جامعة الوادي –شريبط  أميـر. د/ الـمعاصرة النوازل  في وأثره الـمالية الـمعامالت في الـموازنات فقه موقع: 59.51-59.09
 –الباحثة رشيدة حرشاو + دمحم الصالح حمدي . د.أ/ نموذجا إلالكترونية النقود :املعاصرة املالية النوازل  في الفقهاء موقف: 59.09-59.51

 5جامعة باتنة -كلية العلوم إلاسالمية 
كلية العلوم  – شهرزاد عزوزة الباحثة+ زواقة  الدين بدر. د/  املوازنات لفقه اعتبارها ومدى املعاصرة ألاسرية النوازل  فتاوى : 59.51-55.99

 5جامعة باتنة -إلاسالمية 
كلية   -يحيى  بن ناصر الباحث/  أنموذجا الزواج قبل الطبي الفحص: املوازنات لفقه اعتبارها ومدى ألاسرية النوازل  فتاوى : 55.99-55.51

 5جامعة باتنة -العلوم إلاسالمية 
 5ةنجامعة بات -كلية العلوم إلاسالمية  –الباحثة فريدة زعبوب+   عمر حيدوس ي. د/ املقاصد مراتب بين املوازنة في وحقيقته إلاجهاض: 55.09 -55.51
 مناقشة: 55.09-51.99

 رئيس قسم اللغة والحضارة اإلسالمية –عياشي حمادي / أ :رئيس الورشة   (د)المدرج : الورشة الرابعة
 جامعة بجاية  -دمحم عاشوري . د /فقه املوازنات تأصيل: 90.99-90.51
جامعة  -كلية العلوم إلاسالمية  –قالة  لـيلى الباحثة+ خزار  سمـيرة. د/ املوازنات لفقه والاحتكام املعاصرة الفقهية النوازل : 90.51-90.09

 5باتنة
جامعة  -كلية العلوم إلاسالمية  –تاغالبت  حورية. د/ والشذوذضوابط فقه املوازنات ودورها في حماية الفتوى من الاضطراب : 90.09-90.51

 5باتنة
 جامعة أدرار –عباس ي  رضوان الباحث/ املوازنات فقه على املآل في الاحتياط آليات أثر: 90.51-59.99
 الباحثة+عمامرة  القادر عبد الباحث /فيها نص ال التي النوازل  في واملفاسد املصالح بين الترجيح في ودورها املقاصدية القواعد: 59.99-59.51

 5جامعة باتنة -كلية العلوم إلاسالمية  –مخناش  غالية
كلية العلوم  –الباحثة راضية قصباية + الرحمن  عبد رّداد. د/ املوازنات فقه في وأثرها للمصالح التفاضلي الحساب قواعد: 59.51-59.09

 5جامعة باتنة -إلاسالمية 
 5جامعة باتنة -كلية العلوم إلاسالمية  -بروال  أحمد .د/ املوازنات وفقه السياسية الفتوى : 59.09-59.51
 الديمقراطية قضايا في آلاخر من الاستفادة: الغزالي دمحم الشيخ فكر في السياسية العصر لنوازل  املوازنات فقه اعتبار: 59.51-55.99

 جامعة الوادي -معهد العلوم  إلاسالمية  –حباس ي خالد . د/ أنموذجا ومتعلقاتها
 5جامعة باتنة –كلية العلوم إلاسالمية  –طروب كامل . د/ آفاق النهوض بفقه املوازنات: 55.99-55.51
 مناقشة: 55.51-51.99

 

 51.99إلى  55.09من : اميةالجلسة الخت
  لجنة التوصيات ممثل – قراءة توصيات امللتقى 

 كلمة ممثل ألاساتذة املشاركين 

                      كلمة عميد الكلية رئيس امللتقى 
 وإعالن اختتام امللتقى كلمة مدير الجامعة 

 هيئة الملتقى
 (5مدير جامعة باتنة )عبد السالم ضيف  /د.أ :الرئيس الشرفي للملتقى 

                       عميد كلية العلوم إلاسالمية عبد القادر  بن حرزهللا /د.أ :رئيس امللتقى 

 مسعود فلوس ي رئيس املجلس العلمي لكلية العلوم إلاسالمية /د.أ :رئيس اللجنة العلمية للملتقى 
 أمانة الملتقى

 هدى عولمي    -         ليندة محالبي  -        بوعلي   جمال  -          جمال بن العش ي  -

 



 
 1952نوفمبر  51الخميس :  اليوم الثاني

 
 

 51.09 إلى 90.99 من: الفترة الصباحية

 51.99 إلى 90.99من : ورشات
 (ب)المدرج  –الورشة األولى 

 رئيس قسم التعليم األساسي –عبد الحكيم فرحات / د.أ:رئيس الورشة

 –كلية العلوم إلاسالمية  – رمضاني الباحثة سارة+  فضيلة تركي. د/ واملوازنات التنزيل :فقهي بين املعرفي التداخل :90.99-90.51
 5جامعة باتنة

تب ما في قراءة: 90.51-90.09
ُ
هُ  حول  ك

ْ
اِت  ِفق

َ
ن  5جامعة باتنة –كلية العلوم إلاسالمية  – منوبة برهاني. د/ الـُمَوازَ

 جامعة غرداية  -باهي  ياسين الباحث /املوازنات فقه ترسيخ في وأثره املالكية عند الخالف مراعاة أصل: 90.09-90.51
 الباحث+ مهاوات  القادر عبد. د /أنموذجا الذرائع بسد النصوص تخصيص -املالكية  عند املوازنات فقه مراعاة: 90.51-59.99

 الواديجامعة  - العلوم إلاسالمية معهد - ببوش العربي دمحم
 جامعة أدرار – لروي عائشة. د/ (هـ101ت)املازري  إلامام عند الضررين بين املوازنة أصل: 59.99-59.51
كلية الحقوق والعلوم  –موس ى رصاع . د /الّسالم عبد بن العّز  إلامام عند واملفاسد املصالح بين املوازنة قواعد :59.51-59.09

 معسكرجامعة  -السياسية 
الباحث خير + قاسم  ادمحم حاج. د(/ نماذج دراسة) املالكي القرافي إلامام عند وتطبيقاته املوازنات، فقه أسس: 59.09-59.51

 جامعة غرداية -قسم العلوم إلاسالمية  –الناس مصطفى 
العلوم  كلية - ليلى سية الباحثة+ فاطمة الزهراء وغالنت . د /عصره نوازل  في الشاطبي إلامام عند املوازنات فقه: 59.51-55.99

 5باتنةجامعة  - إلاسالمية
 -براخلية  الطاهر الباحث(/ م5051/هـ5009:ت) هللا رحمه املالكي الوالتي يحيى دمحم الفقيه عند املوازنات فقه منزلة: 55.99-55.51

 5جامعة باتنة - كلية العلوم إلاسالمية
 مناقشة :55.51-51.99

 (ج)المدرج  -الورشة الثانية 

 رئيس قسم أصول الدين – عيسى بوعكاز/ د :رئيس الورشة
كلية العلوم  –عدوي  مسعودة الباحثة+ حسن  بن نورة.  د/ النبوية السنة في تأصيلية دراسة املصالح بين املوازنة :0.99-90.51

 5جامعة باتنة –إلاسالمية 
 صحيح شرح الباري  فتح كتابه خالل من أنموذجا العسقالني حجر ابن :املحدثين عند وتطبيقاته املوازنات فقه: 90.51-90.09

 5جامعة باتنة -كلية العلوم إلاسالمية  –حرزهللا  سهام الباحثة+ غرابلي  عائشة.د.أ/ البخاري 
 –عابد  نجيبة الباحثة+ بركاني  نائل أم .د.أ/ املالكية نوازل  من تطبيقية نماذج :املوازنات وفقه الفتوى  صناعة :90.09-90.51

 5جامعة باتنة -كلية العلوم إلاسالمية 
 الباحثة+ السالم  بن عبد سليمة .د/ نموذجا خلدون  ابن -املوازنات لفقه كضابط الاجتماعية والخبرة املعرفة: 90.51-59.99

 5جامعة باتنة -المية  عالق
جامعة  -كلية العلوم إلاسالمية  –سعيدي  زيان الباحث/ تيمية ابن عند وأسسه املوازنات لفقه التطبيقي املنهج: 59.99-59.51

 5باتنة
جامعة  – زغدود أنيسة. أ/ الجزائريين املسلمين العلماء جمعية ومواقف فتاوى  بعض في املوازنات فقه مالمح :59.51-59.09

 البويرة
جامعة ألامير عبد  –مراجي  الحق عبد الباحث/ والبحوث لإلفتاء ألاوروبي املجلس فتاوى  في املوازنات فقه اعتبار: 59.09-59.51

 القادر بقسنطينة
ِه  أثُر : 59.51-55.99

ْ
اِت  ِفق

َ
ن ِه  ِفي الـُمَوازَ

ْ
ات ِفق يَّ ِ

ّ
ل
َ
اَوى : ألاق

َ
ت
َ
ْجِلس ف

َ
وُروِبّي  امل

ُ
اِء  ألا

َ
ت
ْ
  َوالُبُحوِث  لإِلف

 
جا

َ
ُموذ

ْ
ن
ُ
 – ساس ي عنتر الباحث/ أ

 5جامعة باتنة -كلية العلوم إلاسالمية 
 عومري  عقيلة الباحثة+ ميحي  الحق عبد. د/ نموذجا  إفريقيا مسلمي لجنة: الطوعي العمل في املوازنات فقه: 55.99-55.51

 5جامعة باتنة -كلية العلوم إلاسالمية  –
 مناقشة: 55.51-51.99

 

 1952نوفمبر  51األربعاء :  األولاليوم 

 50.51 إلى 90.09من : الفترة الصباحية

 59.51 – 90.09من : عامة - االفتتاحجلسة 
 الحكيم  آيات بينات من الذكر -
 النشيد الوطني الجزائري  -
 ألاستاذ الدكتور عبد القادر  بن حرزهللا كلمة عميد الكلية رئيس امللتقى -
 الدكتور عبد السالم ضيف وإعالن افتتاح امللتقى ألاستاذالجامعة كلمة مدير  -

 55.99إلى  59.51من : عامة –الجلسة األولى 

 ـ رئيس المجلس العلمي للكلية مسعود فلوسي. د.أ: رئيس الجلسة
 تأصيلية  دراسة -الكريم  القرآن ضوء في املوازنات فقه: املحاضرة الافتتاحية :59.51-59.59

   5 باتنةجامعة  ،كلية العلوم إلاسالمية – حامديعبد الكريم . د.أ
 مناقشة  :59.59-55.99

 50.99إلى  55.99من : عامة -انية الجلسة الث
 كمال لدرع . د.أ: رئيس الجلسة

 قسنطينة -جامعة األمير عبد القادربعميد كلية الشريعة واالقتصاد 
 -كلية العلوم إلانسانية والعلوم إلاسالمية – العيدية حمزة. د /به الصلة ذات واملصطلحات املوازنات فقه تعريف: 55.99-55.51

 5جامعة وهران
 جامعة أدرار – نور الدين طوابة .د.أ/  وتنزيال تأصيال وأهميته املوازنات فقه: 55.51-55.09
 اليمن - صنعاءجامعة  –صالح بن يحيى صواب / د.أ/ تطبيقات فقه املوازنات من خالل القرآن الكريم: 55.09-55.51
جامعة  – الشريعة والاقتصادكلية  – سعاد سطحي. د.أ/ وألاسباب املاهية في دراسة ـ املعاصرة الفقهية النوازل : 55.51-51.99

 ألامير عبد القادر بقسنطينة
يدي دمحم بن عبد جامعة س –محماد بن دمحم رفيع . د.أ/ فتاوى النوازل السياسية املعاصرة في ضوء فقه املوازنات: 51.99-51.51

 يةاملغرباململكة  – فاس -هللا 
كلية أصول  – نصر سلمان. د.أ/ املوازنات فقه ضوء في ومزالتها الفتوى  مزالق في الوقوع من العاصمة الضوابط: 15.12-30.12

 جامعة ألامير عبد القادر بقسنطينة –الدين 
 مناقشة: 30.12-50.99

 52.09إلى  55.09من : الفترة المسائية
 :52.09إلى  55.09من :  عامة –الجلسة الثالثة 

 -مدير معهد العلوم اإلسالمية جامعة الوادي  –  حماني رإبراهيم / د.أ: رئيس الجلسة
 جامعة الوادي –معهد العلوم إلاسالمية  – خالد تواتي. د/ تطبيقية  تأصيلية  دراسة املوازنات  فقه: 55.09-55.51
 جامعة أدرار – دمحم دباغ. د.أ/ املوازنات فقه تأصيل في املالكي املذهب أصول  أثر: 55.51-51.99
الجامعة ألاسمرية  - كلية الشريعة والقانون  –دمحم دمحم علي بعيو . د/ تحكيم فقه املوازنات في القضايا املعاصرة: 51.99-51.51

 ليبيا -إلاسالمية 
 –معهد العلوم إلاسالمية  – نبيل موفق. د /والفتوى  الاجتهاد في وتفعيله الوسطي املنهج تقرير في املوازنات فقه أثر: 51.51-51.09

 جامعة الوادي 
 - قسم العلوم إلاسالمية – قبلي بن هني. د/ املوازنات فقه على وتطبيقاته الخالف موارد في املصلحة انضباط: 51.09-51.51

 جامعة ألاغواط
جامعة  -كلية الحقوق  –نوارة العش ي . د/  املوازنات لفقه اعتبارها ومدى املعاصرة ألاسرية النوازل  فتاوى : 51.51-51.99

 5الجزائر
 -الطيب ملنوار . د   /دراسة في داللة النص الشرعي ومنطق التعليل الفقهي: مراعاة فقه املوازنات في أحكام النسب :51.99-51.51

 اململكة املغربية –الرباط  - دار الحديث الحسنية
باألكاديمية  قسم الدراسات إلاسالمية –إبراهيم مفتاح دمحم الصغير . د/ دور فقه املوازنات في عقد التأمين التكافلي :51.51-51.09

 ليبيا  -مصراتة –الليبية للدراسات العليا 
 مناقشة: 51.09-52.09

 


