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 فقو األحوال الشخصية حقوق األجيال القادمة يف الفقو اإلسالمي والقانوين اجلزائري  بوخيبار حسان  17

 رابح هللا سعيد  18
 فقو األحوال الشخصية إبرام عقد الزواج بوسائل التواصل احلديثة يف الفقو اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري  شرارد لطفي 



 الشعبية الدديقراطية اجلزائريةمهورية اجل
 العلمي والبحث العايل وزارةالتعليم

 1 اجلزائر جامعة
 اإلسالمية العلوم كلية

 2023-2022                                                                                                          السنة اجلامعية والقانون الشريعة قسم
  بعد دراستها من طرف فريق التكوينمشاريع ادلاسرت

  الشريعة والقانون:ختصص ال
 

 التخصص  ادلقبولعنوان ادلشروع االسم واللقب الرقم

01 
 احلقوق السياسية للمرأة يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية قلقول عبد الويف

أمنوذجا -1952اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة _   
 الشريعة والقانون

 دمحم معمر 02
 معيش مراد

أمنوذجا- وصية أبوبكر-دور الفقو اإلسالمي يف إرساء قواعد القانون الدويل اإلنساين،  الشريعة والقانون 

03 
 تغيري الدين وأثره يف أحكام  األحوال الشخصية حلوان مسري

 يف الفقو اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري
 الشريعة والقانون

 الشريعة والقانون جردية الضرب واجلرح العمدي يف الفقو االسالمي والقانون اجلزائري صورية فؤاد 04
 الشريعة والقانون محاية ادلرأة أثناء النزاعات ادلسلحة يف الفقو اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساين سدير رمحة 05
06 

 بوجلة صارة
 احلماية اجلزائية للحق يف حرمة جسم اإلنسان

 يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري
 الشريعة والقانون



.حق العيش يف بيئة صحية، يف الفقو اإلسالمي والقانون ادلقارن خياط احلاج عيسى 07  الشريعة والقانون 
 غنادرة جازية 08

.احلماية اإلجرائية للمصاحل الفضلى للطفل احملضفي الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري بولفراح شهيناز  الشريعة والقانون 

 الشريعة والقانون الشراكة ادلنتهية ابلتمليك للملك الوقفي يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري سيخ دمحم سامي 09
 الشريعة والقانون جردية تعذيب ادلتهم حلملو على االعرتاف يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري نضاح وائم 10
 ججيقة قارة 11

 الشريعة والقانون جردية التجسس يف الفقو اإلسالمي وقانون العقوابت اجلزائري بن نوة مسرية

 دربيخ عائشة 12
 حدو رفيدة

 الشريعة والقانون الفعل اإلجرامي عند احلدث يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري

 عزيل سلمى 13
 ابلعيدن شيماء

 الشريعة والقانون احلماية القانونية للرتكة، يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري

14 
 جردية القتل اخلطأ يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري أوسامل زينب
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الفقو ادلقارن وأصولو:ختصص   

 التخصص عنوان ادلشروع ادلقبولاالسم واللقب  الرقم 
 أ. م.فمن خالل كتابو الذابئح والتذكية  [ ىـ666ت  ]االختيارات الفقهية أليب القاسم ابن ربيع األشعري ادلالكي العافر نور الدين   01
– رمحة األمة يف اختالف األئمة "من خالل كتابو [ىـ780ت  ]إمجاعات دمحم بن عبدالرمحن العثماين الدمشقي توايت صاحل  02

- كتاب اجلنائز مجعا ودراسة
أ. م.ف  

أ. م.ف- ابب الصوم ، احلج أمنوذجا–  [ىـ914ت  ]الضوابط الفقهية ادلستخرجة من كتاب ادلعيار ادلعرب للونشريسيمناصرية بشرى   03  
انصر ابي مصطفى   04

لعجال التومي يعقوب 
ت ] من خالل شرحو لرسالة ابن أيب زيد القريواين [ه 837ت  ]االستدالل ابلعرف عند اإلمام ابن انجي التنوخي 

. [ىـ386
أ. م.ف  

أ. م.ف يف النوازل الفقهية" اليقني ال يزول ابلشك"  قاعدة تطبيقاتحبيش أمال  05  
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شلي شيماء   09
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أ. م.فعند ادلالكية من خالل كتاب بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد العام واخلاص تطبيقات دالالت موسيو إديان   14  
أ. م.ف-  أمنوذجاالعباداتابب - التخريج على مفهوم نّص اإلمام عند ادلالكية وتطبيقاتو من خالل كتاب ادلدّونةبن مزاين سلمى  15  
عباد عبدالرزاق  16

مهدي ىشام 
كتاب الصيام وادلناسك -  –[ىـ422ت]الوىاب فقو آايت األحكام عند ادلالكية من كتاب ادلعونة للقاضي عبد

- أمنوذجا
أ. م.ف  

زغوان أمينة  17
شيخي ماراي 

أ. م.فمن خالل كتابو فتح الباري شرح البخاري  [ىـ852ت  ]طرق دفع التعارض عند ابن حجر العسقالين   

أ. م.ف- ابب البيوع أمنوذجا - [ـىـ684ت  ]الفقهية ادلستخرجة من كتاب الذخرية للقرايفالكّلية القواعد خالدي أحالم  18  
أ. م.ف مراعاة ادلقاصد الشرعية يف انزلة زراعة األعضاء نقال وتربّعابوسنة مسية  19  
أ. م.ف- ابب الوصااي - [ىـ633ت  ]راجيرج اخلالف يف ادلذىب من خالل مناىج التحصيل للبأسباشريف مها رشيدة  20  
حسيان كردية  21

أ. م.فمن خالل كتابو الفروق  [ـىـ684ت  ]الفروق األصولية ادلتعّلقة ابألحكام الشرعية عند اإلمام القرايفحسيان مرمي    

أ. م.ف -ضوابطو وآاثره- رجوع ادلفيت عن الفتوىقرين مجيلة  22  



أ. م.ف- دراسة فقهية مقارنة–أثر الّرجوع عن الشهادة يف العقوبة نواري فاطمة  23  
من ابب - يف الروضة [ىـ620ت ] يف ادلذكرة على ابن قدامة  [ىـ1393ت  ]استدراكات دمحم األمني الشنقيطي األطرش ابتسام  24

- تقسيم الكالم واألمساء إىل ابب ادلطلق وادلقيد
أ. م.ف  

أ. م.ف [ىـ1173ت  ] ادلسالك على مذىب اإلمام مالك للعمروسيترتيبحتقيق شرح مقدمة شيباين دمحم أمني  25  
أ. م.ف يف حّد السرقة ىاأثرة والشبولوطية رندة  26  
أ. م.ف- دراسة تطبيقية–أثر األمراض النفسية على العبادات وادلعامالت خطاب إديان ذىبية  27  
أ. م.ف- ابب العبادات أمنوذجا- قاعدة رفع احلرج وتطبيقاهتا يف أحكام ذوي االحتياجات اخلاصةبلحمزاوي عبدالعزيز  28  
ندير سلمى  29

كتاب احلج اجلنس األول –يف كتابو بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد   [ىـ595ت  ]أسباب اخلالف عند ابن رشد
- أمنوذجا

أ. م.ف  

قصبية مروة  30
أ. م.فدلغيبة للعقل أحكامو يف الفقو اإلسالمي وأثره اادلعاجلة ابألدوية أحكام بوانر بوشرة   

أ. م.فمجعا ودراسة يف أحكام النكاح  [ىـ386ت  ]فتاوى ابن أيب زيد القريواين بن بن انجي مرمي  31  
أ. م.ف [م2011 ] الشيخ أمحد محاينمراعاة العرف يف فتاوىشكار سامية  32  
أ. م.ف [م2011 ]اخلالف العايل يف فتاوى الشيخ دمحم شارف رمحو هللابوخامت هبية   33  
أ. م.ف تطبيقات دالالت األلفاظ ادلتعّلقة ابدلنطوق وادلفهوم يف كتاب بداية اجملتهد وهناية ادلقتصدحيمر مرمي  34  
سالمي مروة  35

أ. م.ف تطبيقات دالالت األلفاظ ادلتعّلقة ابدلطلق وادلقّيد من خالل  كتاب بداية اجملتهد وهناية ادلقتصددين أشواق   

أ. م.فالفقهية ادلتعلقة بفئة متالزمة داون  األحكام رابش رحيل  36  
أ. م.فمجعا  -[ىـ758ت  ]إلمام أيب عبد هللا ادلقري ل الفقهية ادلتعلقة ابألسرة من خالل كتاب القواعد الضوابطمحايدية ىندة  37  



- ودراسةبورابعة فاطمة 
أ. م.ف -مجعا ودراسة- [ م 1945- ىـ1323ت  ]الشيخ السعيد أهبلول الورتيالينفتاوى ىجرس ميلود  38  
أ. م.فة ادلتعّلقة ابدلصحف الشريف عند ادلالكية قهيادلسائل الفلطرم أسامة عبدالرحيم  39  
أ. م.ف.  ودراسةامجع" اإلشراف على نكت مسائل اخلالف"الكليات الفقهية من خالل كتاب سالمي مسري  40  
أ. م.ف .دراسة أتصيلية تطبيقية وتنزيالتو ادلعاصرة- أثر فساد الزمان يف تغري األحكام الشرعية عند ادلالكيةترفوس دمحم البدر  41  
أ. م.ف  ادلّتفق عليها[ه758ت  ]من خالل كتاب القواعد للمقري  القواعد ادلتعلقة ابالستصحابحطايب كردية  42  
مكي إكرام  43

أ. م.فلشقاق بني الزوجني األحكام الفقهية ادلتعّلقة ابعمدون يسمينة   

أ. م.ف [.ىـ751ت  ] ادلقاصد اجلزئية عند اإلمام ابن القيم اجلوزيةغراب سارة  44  
أ. م.ف [ه914ت  ]نوازل ادلرياث من خالل كتاب ادلعيار ادلعرب للونشريسي دىينة مسرية  45  
أ. م.ف- دراسة تطبيقية على كتاب النكاح–" الذخرية" ن خالل كتابو م[ ـىـ684ت  ]إعمال العرف عند القرايف نويرة بالل  46  
عالء الدين أمحد منري  47

أ. م.ف- دراسة فقهية مقارنة–العاقلة وبدائلها ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي مقرود خالد   

أ. م.ف- ابب العبادات -[ىـ1250ت  ]ختريج الفروع على األصول من خالل نيل األوطار للشوكاينعيسي دمحم  48  
أ. م.ف. ابب األقضية [ىـ633ت  ]أسباب اخلالف عند ادلالكية من خالل كتاب مناىج التحصيل للرجراجي بريكي مروة  49  
فوايسي دمحم  50

ربوح نورالدين 
أ. م.ف- رلمع الفقو اإلسالمي جبدة منوذجا- أثر اعتبار ادلآالت يف ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة من خالل اجملامع الفقهية  

ت  ]للحافظ العراقي" طرح التثريب يف شرح التقريب" القواعد والضوابط الفقهية واألصولية ادلستخرجة من كتاب مربك مرمي  51
- أبواب األدب– [ ىـ806

أ. م.ف  



اتبو مجع كألصولية اليت خالف فيها مجهور األصوليني من خالل  [ىـ771ت  ]اختيارات اتج الدين ابن السبكيواضح موسى  52
- ابب القياس أمنوذجا- اجلوامع

أ. م.ف  

53 
 

 ودراسة ايف كتابو الشرح الصغري مجع [ىـ767ت ] على اإلمام خليل  [ىـ1201ت  ]استدراكات اإلمام الدرديرمحيدي أم اخلري  
أ. م.ف  

أ. م.ف [ىـ ه372ت  ]أحكام األوالد من خالل كتاب هتذيب ادلدونة للرباذعيقسول نوراذلدى  54  
أ. م.فادلستجدات الطبية يف ابب العبادات وأثرىا يف اختالف الفقهاء بومزبر زىرية  55  
أ. م.فمن خالل كتاب اإلشراف  –[ىـ422ت] ادلقاصدية للقاضي عبدالوىابالتطبيقاتعنيش إبراىيم  56  
للشيخ دمحم سامل ولد " التذليل والتذييل للتسهيل والتكميل"ختريج الفروع على القواعد الفقهية من خالل كتاب قسوم دمحم  57

- ابب البيع أمنوذجا- [م2009- ىـ 1430ت  ]عدود الشنقيطي
أ. م.ف  

أ. م.ف- دراسة مقاصدية تطبيقية–ة ادلسلمة ادلعاصرة أأثر قاعدة اعتبار ادلآل يف قضااي ادلرميهويب خولة  58  
أ. م.ف . ادلعاصرةاحلقوق الشرعية للزوجة يف ظل ادلستجداتبن قطاف سهام  59  
أ. م.ف- دراسة مقارنة- الزانشبهة وأثرىا يف درء حّد البالح جهاد  60  
خلوف أمينة  61

أ. م.فالتدابري الشرعية للحد من الطالق يف الفقو اإلسالمي ايسة صارة   

أ. م.ف [ىـ ه751ت  ]الفراسة وأثرىا يف القضاء والفتوى من خالل كتاب الطرق احلكمية البن القيم اجلوزيةحاج انيلي أسامة  62  
محدون خدجية  63

دراسة – من خالل كتاب التبصرة  [ىـ478ت  ]االستدالل ابالستحسان وتطبيقاتو الفقهية عند اإلمام اللخمي 
- مناذج

أ. م.ف  

أ. م.ف- ابب ادلعامالت-من خالل كتابو شرح التلقني مناذج سلتارة[ ه536ت ]الرتجيحات الفقهية لإلمام ادلازري سعدي روميساء  64  
أ. م.ف- دراسة حتليلية–أفعال النيب ملسو هيلع هللا ىلص اجلِبيليَّة وحجيتها بن ذابح إسالم  65  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1430_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1430_%D9%87%D9%80


أ. م.ف( دراسة وصفية حتليلية)يف كتابو الفروق الفقهية [ه 05القرن ت  ]منهج أيب الفضل مسلم بن علي الدمشقي رقيق أحسن   66  
أ. م.ف خصائص الفتوى عند الصحابةبوجانة خدجية  67  
أ. م.ف -ابب الطالق و اخللع مجعا و دراسة-  [ىـ386ت  ]فتاوى ابن أيب زيد القريواينفراق كردية   68  
موسوس إديان  69

أ. م.فكفارات احلج دراسة فقهية مقارنة قريين إديان مرمي   

أ. م.ف [ ه378ت  ]التفريع البن اجلالبوما يندرج حتتها من خالل كتاب " الضرر يزال"قاعدةىامشي ىاجر  70  
أ. م.فوتطبيقاهتا الفقهية "تبّدل سبب ادللك يقوم مقام تبّدل ماىيتو"قاعدةمنال حياة هنى  71  
أ. م.ف. ادلرض ادلخوف وأحكاموعكري إديان  72  
شعالل نفيسة  73

عطشي حفصة 
مجع -كتاب النكاح األول-من خالل كتابو مناىج التحصيل [ىـ633ت  ]أسباب اخلالف عند اإلمام الرجراجي

- ودراسة
أ. م.ف  

أ. م.ف" ابب العبادات""ادلنتقى"دلشهور ادلذىب ادلالكي من خالل كتابو [ه474ت  ]سلالفات اإلمام الباجي مستوي غانية  74  
الليحي زينب  75

أ. م.ف. دراسة فقهية مقارنة-حقوق الزوجة بني اإلسقاط وعدمو دوقارم مسية   

لطرش بوثينة  76
 األحكام الشرعية ادلتعلقة ابدلرأة بني الفقو والطب  طييب مروة 

أ. م.ف  

أ. م.ف  دراسة فقهية مقارنة[ىـ543ت  ]تعارض القول والفعل الّنبوي وأثره يف األحكام عند ابن العريب بن قطاف ىاجر  77  
نّوال دمحم أمني  78

أ. م.ف- ابب النكاح منوذجا- يف كتابو الفتاوى[ ه520]البعد ادلقاصدي يف فتاوى اإلمام ابن رشد اجلد دتيزار أنيس عبد الرمحان   

بوكرسي فلة  79
عمارة مرمي 

أ. م.ف - ابب الشهادات– [ ىـ633ت  ]أسباب اخلالف يف ادلذىب من خالل مناىج التحصيل للرجراجي  



شعباين ىاجر  80
أ. م.ف عيوب األضحية، أحكامها ومقاصدىاشرقي نور اذلدى   

أ. م.ف أثر احلاجة يف أحكام ادلعتّدة من الوفاةعبيد موىوب   81  
عليش بشرى  82

سلمى محيطوش 
التطبيقات الفقهية لقاعدة رفع الضرر من خالل كتاب اإلشراف على نكت اخلالف للقاضي عبد الوىاب 

 - قسم ادلعامالت–[ىـ422ت]
أ. م.ف  

أ. م.ف. من خالل فتاويو يف ادلعامالت[م 2011- ه1432 ت]الّنظر ادلقاصدي عند الّشيخ زلّمد شارف لونيس جنّية  83  
عيادي يوسف  84

أ. م.فمن خالل كتابو فتاوى معاصرة [ه2022-1444ت  ]اإلمجاع عند اإلمام القرضاوي غنانية مصطفى   

حباح شعيب  85
أ. م.ف" كتاب الضحااي أمنوذج"من خالل كتابو بداية اجملتهد[ه595ت  ]بن رشداأسباب اخلالف عند برحيي يونس   

 مسدور رشيد 86
 برواقن رشيد

ت  ]قادح الفرق وتطبيقاتو الفقهية من خالل كتاب ادلفهم دلا أشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب العباس القرطيب
 [ ه656

أ. م.ف  

أ. م.ف [ىـ 758ت  ]القواعد الفقهية ادلتعلقة ابلّضمان من خالل كتاب القواعد للمّقري بوشابو بالل 87  
أ. م.ف قواعد النيات اليت خالف فيها احلنفية اجلمهور شينوين فاطمة 88  
أ. م.ف من خالل كتابو الذخرية[ه684ت  ]مقاصد التربعات عند اإلمام القرايف  توايت صارة 89  
أ. م.ف   من خالل كتاب حجة هللا البالغة[ىـ1176ت  ]ادلقاصد اجلزئية عند ويل هللا الدىلوي  ىاليلي خولة 90  
أ. م.ف -دراسة يف الواقع اجلزائري-النوازل ادلعاصرة ادلتعلقة ابخلطبة وأحكامها يف ضوء مقاصد الشريعة مرابيع ُبسرة 91  
كتاب "وتطبيقاهتا يف كتاب إحكام األحكام شرح عمدة األحكام [ه 702ت  ]ادلقاصد العاّمة عند ابن دقيق العيد بلعابد يزيد 92

 "البيوع أمنوذجا
أ. م.ف  

أ. م.ف (دراسة تطبيقية)استمداد علم أصول الفقو بني االتفاق واالختالف  زواوي فاتح 93  



يف ابب ادلعامالت " ادلعيار ادلعرب"من خالل  كتابو [ه914]مراعاة التهمة يف فتاوى اإلمام أيب العباس الونشريسي  بن أمحد ىيام 94
 -دراسة أتصيلية تطبيقية –ادلالية 

أ. م.ف  

 


