الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الحاج لخضر باتنة 1

وفي إطار مشروعي البحث(: (PRFU
معجم المصطلحات والقواعد المقاصدية وتطبيقاتها)(I06N01UN050120180001
الخلاف الفقهي في مسائل الزكاة والوقف وأثره المالي والتوزيعي في التطبيقات المعاصرة
)(I06N01UN050120180003

03

0301

5251

52

1

52

5251

11 30 9 30

03:9-03:9

د .نوح دربال  /د.ريمة مشومة ،جامعة باتنة 31القواعد المقاصدية ومكانتها في
التشريع.

90399-03:9

د.نجيبة عابد /د.مسعودة عدوي ،باتنة 31قواعد مقاصدية متعلقة بالوسائل
وتطبيقاتها في المعامالت المالية ،جامعة

19399-90399

ط.د فخر الدين حدد /د.علي باللموشي ،جامعة الوادي 3القواعد المقاصدية حقيقتها
وحجيتها ودورها في ترشيد الفتاوى المعاصرة.

19319-19399

د .نبيل موفق ،جامعة الوادي 3التّقعيد بالمقاصد الخاصة بالمعامالت المالية
وتطبيقها على مسألة التّعامل بشهادات االستثمار.

19309-19319

د .صونية حسيني ،جامعة باتنة 31المنهج المقاصدي حقيقته ،أهميته وضوابطه.

193:9-19309

د .سليمة سباعـي ،جامعة باتنة 31مداخل منهجية ضابطة للتقعيد المقاصدي.

193:9-193:9

د .حبيبة معنصر ،جامعة باتنة 31قاعدة األصل في المعامالت الصحة وعالقتها
بمقاصد التصرفات المالية في الشريعة اإلسالمية –دراسة في كتاب مقاصد
الشريعة اإلسالمية لمحمد الطاهر بن عاشور.-

19399-193:9

د .سامية ديبي ،جامعة باتنة 31التأصيل المقاصدي.

11399-19399

ط.د مالك شارف خوحة /د.الخامسة مذكور ،جامعة باتنة 31جهود العلماء
المعاصرين في تقعيد المقاصد -عبد الرحمان الكيالني -أنموذجا.-

11319-11399

ط.د حكيم لوهابي ،د عماد جراية ،جامعة الوادي ،قاعدة إذا تعرضت المصالح
والمفاسد قدم أرجحهما وتطبيقاتها في النوازل المالية.
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113:9-113:9

د .مايدي عبد الرحمن ،جامعة األغواط 3القواعد المقاصدية وتطبيقاتها في
التمويل المصرفي اإلسالمي.

11399-113:9

فتحي زنـــــاقي ،جامعة وهران 31التقعيد المقاصدي وتطبيقاته في
المعامالت المالية (الصيرفة اإلسالمية أنموذجا).

10399-11399

ط.د رشيد نعيمي  /د.عبد الحفيظ بن ساسي ،جامعة ورقلة 3مقصد العدالة
التعاقدية في المعامالت المالية الضابطة لعقود المعاوضات وأثرها في
ضبط عمل المصارف اإلسالمية.

10319-10399

ط.د هالة لطرم ،جامعة الجزائر 31مقصد التدرج في تطبيق صيغ التمويل
اإلسالمي.

10309-10319

ط.د.حذيفة باي ،جامعة الجزائر 1ط.د.مراد العيفاوي ،جامعة باتنة 31
القواعد المقاصدية وتطبيقاتها في عقد المرابحة المصرفية.

103:9-10309

ط.د .فاطمة ماوي ،جامعة الجزائر 31القاعدة المقاصدية وأثرها في
التكييف الفقهي لصيغ التمويل المصرفي اإلسالمي.-
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1:3:9-1:3:9

د .زيان سعيدي ،جامعة الوادي 3مقصد الحد االدنى واعادة توزيع الفائض
المالي في التمويل الخيري .تشريع الزكاة نموذجا-مقاربة بين القواعد
الشكلية ومقاصد الشريعة.

1:399-1:3:9

د .فريدة حايد ،جامعة جيجل 3التمويل الوقفي العام في ضوء قاعدة
"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في الشريعة اإلسالمية".

19399-1:399

ط.د شفيقة ،جامعة الجزائر 3العرباوي القواعد المقاصدية وتطبيقاتها في
الربحي -الوقف أنموذجا. -
التمويل غير ّ

2

19319-19399

د.عبد المالك سعدان ،جامعة باتنة 31دور المقاصد في االجتهاد الفقهي في
مسائل الوقف.

19309-19319

صليحة بن عاشور – د.علي غنام  -ط.د باية بن عاشور ،جامعة باتنة31
قاعدة اعتبار المصلحة في سياسة الوقف وأثره في استثماره وتنميته-
الوقف النقدي أنموذجا مع تجارب دولية رائدة.

193:9-19309

ط.د .رضوان كتال  /ط.د .سيهام بن ناصر ،جامعة باتنة 31التقعيد المقاصدي
وأثره في عقود التبرعات.

193:9-193:9

ط.د .يوسف صغور ،جامعة باتنة 31الوقف النقدي والقواعد المقاصدية.
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10319-10399

ط.د مسعود برغوث ،جامعة باتنة 31تطبيقات القواعد المقاصدية
لمصرف الفقراء والمساكين (حفر اآلبار للفقراء والمساكين أنموذجا).

10309-10319

ط.د .معاذ ميحي – د.عبد الناصر براني ،جامعة األمير عبد القادر
قسنطينة 3استثمار األوقاف بين الصيغ التقليدية والمعاصرة وعالقتها
بمقاصد الشريعة.

103:9-10309

ط.د.باباوموسى ،محمد جامعة باتنة  31أثر أداء الكفارات في تحقيق
المقاصد الشرعية الضرورية.

103:9-103:9

ط.د .ابن أودينة أشرف جالل ،جامعة األمير عبد القادر 3المنهج العلمي
السترجاع األمالك الوقفية،وإعادة استثمارها في ضوء مقاصد الشريعة-

10399-103:9

د.مذكور الخامسة ،جامعة باتنة  31اعتبار المصلحة في استبدال الوقف.

10399-10399

ط.د ناصر عابد  -د.نادية سخان ،جامعة األمير عبد القادر 3تطبيقات
القواعد المقاصدية في ترشيد سياسات النفقات العمومية.

10319-10399

ط.د.مراد قرازة ،جامعة باتنة 3 1مقصد العدل وأثره في ترشيد سياسات
األموال العامة.
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