
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 1باتنة كلية العلوم اإلسالمية

 قسم الشريعة

 -يقتطب– فقه األسرة: مقياسال                                       السنة الثانية جذع مشترك شريعة

 األستاذة: د.نجيبة عابد                                                    6، 5، 3األفواج:   

 9112/9191السنة الجامعية: 

 التقييم يكون على أساس : الحضور وتقييم البحوث 

 الحصة األولى : 

 ه.مدخل تعريفي بالمقياس وأهميت -

 . والطالبات توزيع البحوث على الطلبة -

 :ةول التاليابقية الحصص يتم تناول موضوع من مواضيع المقترحة بحسب الجد

 
 

المصادر  النقطة النهائية

 والمراجع

لقاء المادة العلمية المنهجية  السم واللقب عنوان البحث الإ

 مقاصد الزواج     

 

 بولعة راين

 جامع سارة الخطبة     

بوقريوة مريم   

 زموري مروة مفهوم الزواج     

 بزاز أ مينة

أ ركان الزواج      

 وشروطه

 حربوش الش يخة

مالس نوال   

الطالق      

 وأ حكامه

 بوهراوة سعيدة

 س توتي س يليا

 الخلع واللعان     

 

 بوزينة ابتسام

 

 3تقييم البحوث                                       الفوج :                     المادة: فقه ال سرة    

 

 



 ابهي هالة الظهار والإيالء     

العدة      

 وأ حكامها 

 

 

النسباثبات        بن رمضان هاجر 

 عزيزي كاهنة

 بلقاسمي نور الهدى النفقة     

 انصر نفيسة

  الحضانة     

 

ال نكحة      

 المحرمة

 

 

ال نكحة      

 المعاصرة

 

 

 
 

النهائية النقطة المصادر  

 والمراجع

لقاء المادة العلمية المنهجية  السم واللقب عنوان البحث الإ

 مقاصد الزواج     

 

 بوذهبة سارة

 مباركية أ حالم  الخطبة     

كرام  بلباشا اإ

 مفهوم الزواج     

مشروعيته 

 وطرق اثباته

 طبة مفيدة

 بري زكية

أ ركان الزواج      

 وشروطه

 شراف سامية

 دشاش يسرى

الطالق تعريفه      

 وأ حكامه

 حركاتي علية

 حركاتي زينب

 الخلع واللعان     

 

 بن علية صفاء

 ضيف الله خولة

 بدوح سليمة الظهار والإيالء     

 خيرجة أ مل

 بخشاشة سميرة اثبات النسب     

 5تقييم البحوث                                       الفوج :                     المادة: فقه ال سرة    

 

 



 

 أ بركان فوزية النفقة     

  الحضانة     

 

 

 
 

المصادر  النقطة النهائية

 والمراجع

لقاء المادة العلمية المنهجية  السم واللقب عنوان البحث الإ

 مقاصد الزواج     

 

 مخاطرية مراد

 لشهب نعيم الخطبة     

 مناصرية أ يوب

الزواجمفهوم        

مشروعيته 

 وطرق اثباته

 كشاح أ مين

أ ركان الزواج      

 وشروطه

 يونس طارق

 يونس الشافعي

الطالق      

 وأ حكامه

 محجوب محمد زاهد

 الخلع واللعان     

 

منازل عبد الغفورب   

 بكار عبد الرؤوف

 داودي أ كرم الظهار والإيالء     

 بوغازي أ حمد

الشريفمنصور  العدة وأ حكامها       

 

 يحي الشريف يعقوب اثبات النسب     

 شاكور أ كرم

 بلقاسمي نور الهدى النفقة     

 انصر نفيسة

 جبابرة سفيان الحضانة     

 حويشي جمال

ال نكحة      

 المعاصرة

 يونس زغاشو

 ايسين ايشي

 

 6تقييم البحوث                                       الفوج :                     المادة: فقه ال سرة    

 

 



 مالحظات:

 للفوجين الثالث والسادس.  لقاء ومناقشة البحوث األربعة األولىإتم -             

بسبب الظرف الراهن تم تشكيل مجموعات خاصة على مستوى مواقع التواصل االجتماعي -    
      لمواصلة مناقشة بقية البحوث.

 فوجا الطالبات الثالث والخامس:

https://www.facebook.com/groups/532316870818346 

 فوج الطلبة:

https://www.facebook.com/groups/1613464795484402 

 عن بعد.بحوث  أربعةمناقشة  تم لحد اآلن-

التالي :  ل عبر اإليميمن لم يتمنك من االتصال يمكن ارسال بحثه - 
abed.nadjiba@gmail.com 
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