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  أهداف التكوين:إطار و -3

 

النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في تخصصات تحديد شروط االلتحاق ) -أ
 ( المعنيالماستر 

إن الطلبة المعنيين بااللتحاق بمرحلة الماستر في تخصص فقه األحوال الشخصية هم المتحصلون 
 على الشهادات اآلتية:

 ليسانس شريعة وقانون -

 ليسانس معادلة. -
 

 

 

 سطر على أكثر تقدير( 20)الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكوين ، أهداف التكوين -ب

 

 المساهمة في تكوين قاعدة معرفية شرعية وقانونية تتماشى واحتياجات النظام القضائي: 
 تكوين قضاة.

 المحاماة.
 التوثيق.

 محضر قضائي.
 (. Administrateurسلك اإلدارة ) 

علما أن أغلب القضايا التي تطرح على المحاكم هي قضايا األحوال الشخصية وعلما أيضا 
أن المرجع األساسي لقانون األسرة الجزائري هي أحكام الشريعة اإلسالمية مما يستلزم تكوين 
إطارات )قضاة( في هذا المجال وتكوين محامين ألن المحامي الذي يجهل أحكام الشريعة ال 

 ع عن المتقاضي أو المواطن في مختلف النزاعات األسرية.يمكنه الدفا
تكوين مختصين في اقتراح مواد قانونية جديدة في سبيل مكافحة الفساد على ضوء ما تم  -

 اكتسابه من مهارات فقهية قانونية.
تكوين إطارات قادرة على اإلجتهاد المعاصر المبني على األدلة التبعية )العرف( خاصة أن  

 جزائري يعتبر الشريعة اإلسالمية مصدرا من مصادر القانون.القانون ال
  تكوين إطارات دينية تساهم في تاهيل الشباب المقدمين على الزواج. 

 تكوين إطارات قادرة على اإلجتهاد المعاصر في األحوال الشخصية.
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 (ثرسطر على األك 20 –فيما يخص االندماج المهني ) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 

يهدف هذا التكوين إلى منح كل الراغبين في الحصول على تخصص مزدوج بين الشريعة 
الشخصية كإطارات في المجال القضائي وفي اإلدارة العمومية  ألحوالوالقانون في مجال ا

فيؤهلهم تكوينهم المزدوج بين الشرع والقانون إلى دخول سوق العمل في القضاء والمحاماة 
 .يذ واإلدارةوالتوثيق والتنف

 فسح المجال إلى االلتحاق بالمؤسسات الجامعية، والمؤسسات التربوية.
 .اإلعالمية، والمراكز االجتماعيةالدينية و المساهمة في التوعية والتوجيه من خالل المؤسسات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 

المتخرجين فرصة التوظيف على المستوى المحلي بل على المستوى الخارجي أيضا يتاح للطلبة 
 مرشدين ومرشدات بالمراكز اإلسالمية بأوروبا كفرنسا.

 الشرطة.
 وزارة التربية الوطنية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي -
 وزارة العدل. -
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية -
 وزارة العائلة. -
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 :حو تخصصات أخرىالجسور ن -ه

 يمكن توجيه الطالب وا عادة توجيهه من قبل فريق التكوين حسب النظام الداخلي للمؤسسة إلى
سان واألقليات مما يساعد على التعاون القوي إلنتخصص الشريعة والقانون، و تخصص حقوق ا

 في الطرح والمعالجة بهدف تدعيم الدولة بكفاءات متخصصة.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  تكوينمتابعة المؤشرات  -و
 

 السعي  لمتابعة المشروع في الدراسات العليا عن طريق اقتراح عروض تكوين 
 الدكتوراه. في  طور

 السعي نحو إنشاء مخابر ووحدات البحث مما يثري المنظومة القانونية والفقهية الجزائرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم(قدرات التأطير:  -ز
 

 يشمل كل األصناف المسموح لها بااللتحاق. ا( طالب 081) وثمانين ة ئمكن استقبال ماي
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة-5

تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 (لكل مخبر ةواحد المقترح.) بطاقة نالتطبيقية للتكوي
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 عنوان المخبر :
 

 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 

 خصصت كلية العلوم اإلسالمية للطلبة قاعة للمطالعة، وفضاء لتحضير البحوث.
 كما جّهزت قاعة خاصة باإلعالم اآللي و األنترنت للباحثين حيث يتمكن الطالب

 من استغاللها. 
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18                                                                             فقه األحوال الشخصية المقارن عنوان الماستر:                               1جامعة الجزائرالمؤسسة:   
           2018-2017السنة الجامعية:  

 السداسي األول: - 1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجهة

عمال أ
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 وحدات التعليم األساسية    

 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 1حفظ القرآن وترتيله: 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1مقاصد الشريعة في أحكام األسرة :2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1النوازل المعاصرة في األحوال الشخصيةفقه  :3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90   : حماية األمومة والطفولة4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 1فقه األسرة المقارن بالقانون  5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 التخريج الفقهي واألصولي 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 قواعد اإلسناد في األحوال الشخصية.:2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 قانون األسرة :3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 ةالستكشافيوحدات التعليم ا

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 علم االجتماع األسري :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 : قسمة التركات 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 1اللغة األجنبية: 1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 1وع السداسي مجم
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 :الثاني السداسي  -2 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 يةوحدات التعليم األساس    

 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 2حفظ القرآن وترتيله  :1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2مقاصد الشريعة في األحوال الشخصية :2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2فقه النوازل المعاصرة في األحوال الشخصية :3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1: الحريات العامة وحقوق اإلنسان4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 2بالقانون  : فقه األسرة المقارن5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1الشريعة والقانون مناهج البحث في    :1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 إجراءات التقاضي في قضايا األسرة:  :2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 تحليل النصوص القانونية: 3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 الستكشافيةوحدات التعليم ا

تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة باألحوال  :1مادة ال
 الشخصية

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 : نظام الحالة المدنية2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 2اللغة األجنبية: 1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 2مجموع السداسي 
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 :الثالث السداسي  - 3

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 سيةوحدات التعليم األسا    

 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 3حفظ القرآن وترتيله : 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 النيابة الشرعية في قضايا األسرة :2المادة 

 انامتح متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2الحريات العامة وحقوق اإلنسان :3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 تفسير وحديث موضوعي  4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 : الحماية الجزائية لألسرة في القانون الجزائري5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2قانونمناهج البحث في الشريعة وال :1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 االجتهاد القضائي في األحوال الشخصية 2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 تفسير النصوص .: :3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 الستكشافيةوحدات التعليم ا

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 األسريعلم النفس  :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 القانون الدولي اإلنساني  2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 3اللغة الجنبية: 1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 3مجموع السداسي 

 
 



21                                 فقه األحوال الشخصية المقارن عنوان الماستر:                               1جامعة الجزائرالمؤسسة:   

                                            
           2018-2017السنة الجامعية:  

 السداسي الرابع: - 4
 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية   الميدان :
 الشريعة -العلوم اإلسالمية  الفرع :

 فقه األحوال الشخصية المقارن التخصص:
 
 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 30 17 720 العمل الشخصي 

 / / / التربص في المؤسسة

 / / / الملتقيات 

 / / / أعمال أخرى)حدد(

 30 17 720 4مجموع السداسي 

 
 
يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  ) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5

  (:للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 

تكشافيةاالس األفقية المجموع  و ت               ح س  األساسية المنهجية 

 محاضرة 277.30 202.30 135 / 615

 أعمال موجهة 337.30 67.30 / 67.30 472.30

 أعمال تطبيقية / / / / /

 عمل شخصي 720 / / / 720

 عمل آخر)محدد( 607.30 202.30 135 67.30 1012.30

 المجموع 1942.30 472.30 270 135 2820

 األرصدة 54 27 6 3 120

100% 2.5% 5% 22 .5% 45% 
لكل وحدة  األرصدة% 

 تعليم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن

 األولالسداسي: 
 التعليم األساسية اسم الوحدة:
1حفظ القرآن وترتيلهاسم المادة:  

 02الرصيد:
 01 المعامل:

 أهداف التعليم: 
تمكين الطالب من حفظ نصيب من القرآن الكريم تتمة لما شرع فيه في مرحلة الليسانس، وفق رواية  

صيب مؤهال له لفهم كالم ورش عن اإلمام نافع، بأحكام التجويد المستفادة باالستقراء والمشافهة. ويكون هذا الن
 هللا تعالى وحسن تدبّره.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 معرفة أحكام التجويد العامة من مخارج الحروف وصفاتها وغيرها.

 معرفة أصول رواية ورش عن نافع إجماال.
 الب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للط

 سورة يوسف(. 52من سورة يونس إلى آية  26)من آية  :مقدار الحفظ للسداسي

 أما المادة النظرية من أصول ورش عن نافع فتتوّزع على ما يأتي:
ووجوب القراءة بأحكام وفضل االشتغال بحفظ القرآن الكريم، التذكير بآداب تالوة القرآن الكريم وفضلها،  -1

 المشافهة.التجويد الثابتة بالتلقي و
 أحكام المد والقصر. -2

 أحكام ميم الجمع وهاء الكناية.
 أحكام الهمزة: النقل ، أحكام الهمزة: الهمز المفرد،أحكام الهمزة: الهمزتان من كلمة واحدة، -3

 أحكام الهمزة: الهمزتان من كلمتين.    
 أحكام الراء، أحكام الالم.-4
 .ؤلفات فيهعلم الوقف واالبتداء: تعريفه وفضله وأشهر الم5

 أقسام الوقف: اختياري، واختباري، واضطراري، وتعريف كل قسم والتمثيل له
 التمثيل للوقف االختباري بالوقف على المقطوع والموصول وهاء التأنيث المرسومة تاء.

 تهما.أقسام الوقف االختياري: الحسن، والقبيح وتطبيقا، : التام والكافي وتطبيقاتهمااالختياري أقسام الوقف -6
 متواصل -طريقة التقييم: 

 المراجع:
 سليمان بن عيسى باكلي: التالوة الصحيحة  -1
 ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد  -2 -

 الدرر اللوامع البن بري وشروحه -3
 النجوم الطوالع للمارغني -4
 المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني - 5
 ألشموني(منار االهتداء في الوقف واالبتداء ل - 6
 شرح المنتوري على الدرر اللوامع. -7
 ابن القاضي: الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع  -8
 الخراز: القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ اإلمام نافع  -9

 ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين.-10
 حلية التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور-11
 تصر الجامع ألصول رواية ورش عن نافع للدكتور عبد الحليم قابةالمخ-12
 .كل الكتب التي ألفت في مفردة ورش عن اإلمام نافع  -13
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: األول

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية
 1اسم المادة: مقاصد الشريعة في أحكام األسرة

 4الرصيد:
 2ل:المعام

 
 أهداف التعليم:

الخصوصييات يتعرف الطالب على المقاصد العامة والجزئية و الخاصة ألحكام األسرة، وعلى  أن -
 التي تميزها عن غيرها من الموضوعات الفقهية من المعامالت و الجنايات و العبادات.

 .أن يتعرف الطالب على دور هذه المقاصد في إصالح و إثراء قانون األسرة -

 ارف المسبقة المطلوبة:المع

 سبق وأن درس الطالب : مقاصد الشريعة وفقه األسرة. 
 محتوى المادة:

 التعريف بمقاصد األسرة. -
 المقاصد العامة ألحكام األسرة. -

 

  50 %+ متواصل.  50%امتحانطريقة التقييم: 

 

 ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(: المراجع

 الموافقات للشاطبي. -
 صد الشريعة اإلسالمية لمحمد بن الطاهر بن عاشور.مقا -
 مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفاسي. -
 المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية لمحمد العالم. -
 نحو تفعيل مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية. -
للدكتورة زينيب العليواني، األسرة في مقاصد الشريعة قراءة في قضايا الزواج و الطالق في أمريكا  -

 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.
مقاصد نظام األسرة في التشريع اإلسالمي لليدكتور عبيد القيادر داودي )رسيالة دكتيوراه(، دار ابين  -

 حزم، بيروت.
صالح مدونة األسرة، دار إفريقيا الشرق. -  البعد المقاصدي وا 
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 نعنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقار
 السداسي: األول

 اسم الوحدة التعليمية : األساسية
 1النوازل الفقهية المعاصرة في األحوال الشخصيةاسم المادة: فقه 

 4الرصيد:
 2المعامل:

 
 أهداف التعليم:

أن يدرس الطالب بعض القضايا المعاصرة في األسرة، ويتعرف على حكمها شرعا، وأن يقف على 
 كيفية تخريح الحكم الشرعي لها.

 

 المعارف المسبقة المطلوبة:

 سبق للطالب أن درس فقه األسرة.
 محتوى المادة: 

 زواج المسيار
 زواج الفرند  -
 الزواج المدني –
 الزواج الليلي أو النهاري  -
 الزواج الصوري بهدف الحصول على األوراق الرسمية -
  -الطالق الصوري تحقيقا لبعض المصالح الرسمية -
 

  50.+ متواصل%   50تحان%امطريقة التقييم: 

 

 ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( المراجع:

 

 القرضاوي يوسف: زواج المسيار. -
 عفانة: مسميات الزواج المعاصرة. -
 مواقع انترنت. -
 قرارات المجامع الفقهية. -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: األول

 ة : األساسيةاسم الوحدة التعليمي
 اسم المادة: حـماية األمومة و الطفولة

 4الرصيد:
 2المعامل:

 : أهداف التعليم

أن يتعرف الطالب علىى اإلطىار الشىرعي و القىانوني الىوطني و الىدولي لحمايىة األمومىة والطفولىة، وأن يىدر  
  .جوانب القوة و جوانب النقص، وجوانب االتفاق و االختالف، والتفسير العلمي لكل ذل

 حقوق اإلنسان. –قانون األسرة :  المعارف المسبقة المطلوبة

 ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (: محتوى المادة

 حماية األمومة والطفولة في الشريعة اإلسالمية: -/أوال
 حماية األمومة. -/1

 حماية الطفولة. -/2
 مومة والطفولة في القانون الجزائري:حماية األ -ثانيا/

 قانون الصحة. -/1

 قانون األسرة. -/2
 قانون الجنسية. -/3
 قانون الحالة المدنية. /4
 قانون حماية الطفل. -/5
 قانون العقوبات. /-6

 حماية األمومة والطفولة في القوانين المقارنة: -/ثالثا
 . المواثيق الدولية و اإلقليميةفي -/1
 .)بعض الدول المغاربية نموذجا وفرنسا ( ألجنبيةلقوانين افي ا -/2
 .منطمة اليونيسف...( -)مظمة الصحة العالمية لدى المنظمات العالمية -/3

  50.+ متواصل%   50طريقة التقييم: امتحان%

 المراجع: 
 م.2008، 1فقه الطفولة، لباسل محمود الحافي، رسالة دكتوراه، دار النوادر، بيروت، ط -1
 م.2009، 14منهج التربية النبوية للطفل، لمحمد نور سويد، دار ابن كثير، دمشق، ط -2
حمايىىة حقىىوق الطفىىل بىىين القىىانون الىىدولي و الفقىىه اإلسىىالمي، لمنتصىىر سىىعيد حمىىودة، دار الفكىىر الجىىامعي،  -3

 م.2010، 1االسكندرية، ط
ة في إطار االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤوليته الجنائية و المدني -4

 م.2012، 1والشريعة اإلسالمية، لخالد مصطفى فهمي، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ط
حقوق الطفل بين النص القانوني و الواقع وأثرها على جنوح األحداث، لمحمد يحي قاسم النجار، منشىورات  -5

 م.2013، 1الحلبي، بيروت، ط
قوق الطفل بين القوانين الداخلية واالتفاقيىات الدوليىة لغاليىة ريىاض النبشىةن منشىورات الحلبىي الحقوقيىةن ح -6

 م.2010، 1بيروت، ط
 المواثيق الدولية) سيداو واتفاقية حقوق الطفل( و اإلقليمة) اإلفريقية و العربية( -7
 قانون الحالة المدنية(. -قانون الجنسية -قانون األسرة -قانون الصحة -القوانين الجزائرية) الدساتير -8
 الملتقيات )ملتقى حماية األمومة و الطفولة في الشريعة و القانون(، جامعة بسكرة. -9
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: األول

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية
 1بالقانون فقه األسرة المقارناسم المادة: 

 4الرصيد:
 2المعامل:

 :أهداف التعليم

يتعرف الطالب على المسائل الفقهية المختلف حولها المتعلقىة باألسىرة مىع الوقىوف علىى حقيقىة الخىالف وسىببه 
وآثاره و الراحج من األقوال و اآلارء في ضوء مقاصد الشريعة، كل ذل  مقارنة مع القانون. وهنىا يفتىرض أن 

األحوال الشخصىية فىي القىوانين المغاربيىة والقىانون الفرنسىي، ويىدرس يطلع الطالب على ما هو معمول به في 
 األسس التي بنى عليها كل مشرع اجتهاداته وتشريعاته. 

 المعارف المسبقة المطلوبة:

 فقه األسرة.  مادةسبق وأن درس الطالب 
 محتوى المادة:

 يتعلق بي:  مواطن االتفاق واالختالف، والمقارنة مع القانون، وأساس كل ذلك فيما -
 انعقاد الزواج الخطبة الزواج وأركانه والحقوق المشتركة بين الزوجين -

  50.+ متواصل%   50امتحان%طريقة التقييم : 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 ابن رشد: بداية المجتهد. -
 ابن قدامة المقدسي: المغني. -
 الماوردي: الحاوي الكبير. -
 حيلي: الفقه اإلسالمي و أدلته.وهبة الز -
 مصطفى شلبي: أحكام األسرة في اإلسالم. -
 .في أحكام األسرة: دراسة مقارنة، الزواج والفرقة، محمد بلتاجي -
 مجلة القضاء الجزائري.  -قانون األسرة الجزائري.  -
 مدونة األسرة المغربية.  -
 مجلة األحوال الشخصية التونسية.  -
 ي الفرنسي. القانون المدن -
 شروح قانون األسرة الجزائري.  -
 .سلسلة فقه األسرة التركات والمواريث دراسة مدعمة بالقرارات واألحكام القضائية، محمد محدة -
قريرات ومالحظات على مدونة األحوال الشخصية الجزائرية وتعليقات حول ، تلشيخ المولود عمار مهري -

 .قانون األسرة
دعوى ثبوت النسب و دعاوي ثبوت ، ممدوح عزمي -. النظام القانوني لألسرة، محمد حسين منصور  -

 .الزوجية و التبني
 .مجموعة األحوال الشخصية في ضوء الفقه والقضاء، الحميد الشواربي بدع -
 .قانون األسرة على ضوء الفقه، الغوثي بن ملحة -
في أحكام األسرة: دراسة مقارنة، الزواج ، تاجيمحمد بل -. الدليل القانوني لألسرة، أحمد لعور نبيل صقر -

 .الشرح و التعليق على أحكام قانون محاكم األسرة، موافي احمد  -. والفرقة
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: األول

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية
 اسم المادة: التخريج الفقهي و األصولي

 4الرصيد:
 2ل:المعام

أن يتعرف الطالب على حقيقة التخريج الفقهي و األصولي وضوابطه وقواعده،  -أهداف التعليم: 
 ونشأته وتطوره وأهم مؤلفاته، وأهمية وقيمة هذا العلم بالنسبة للباحث في العلوم الشرعية.

 .أن يتعلم الطالب كيفية التخريج الفقهي عن طريق دراسة نماذج تطبيقية في مجال األسرة -
 أصول الفقه و القواعد الفقهية:  المعارف المسبقة المطلوبة

 محتوى المادة: 

 تعريف التخريج، وأنواعه: الفقهي و األصولي. -
 نشأته وتطوره وأهم المصنفات فيه، وأهميته بالنسبة للباحث في العلوم الشرعية. -
 قواعده وضوابطه. -
 في مجال األسرة. نماذج تطبيقية -

 50.+ متواصل%   50امتحان%  طريقة التقييم:

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 تأسيس النظر للدبوسي. -
 تخريج الفروع على األصول للزنجاني. -
 مفتاح الوصول الى بناء الفروع على األصول ألبي عبد هللا التلمساني.  -
 القواعد و الفوائد األصولية البن اللحام. -
 ظرية التخريج الفقهي.نوار بن شلي ن -
 فيصل تليالني التخريج الفقهي. -
 تخريج الفروع على األصول عند المالكية، إلبراهيم، مفتاح الصغير. -
 محاضرات في أصول الفقه و أصول التخريج إللياس دردور. -
 حسينالتخريج عند الفقهاء و األصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية، يعقوب بن عبد الوهاب البا -
 المعيار للونشريسي. -
 المعيار الجديد للوزاني. -
 كتب النوازل. -



29                                  ل الشخصية المقارنعنوان الماستر فقه األحوا                                1جامعة الجزائرالمؤسسة:  

                                           
            2018-2017السنة الجامعية 

 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: األول

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية 
 قواعد اإلسناد في األحوال الشخصيةاسم المادة: 

 3الرصيد:
   2المعامل: 

                        

  :تعليمأهداف ال

 يفترض أن يعرف الطالب القواعد القانونية التي تحكم العالقة الزوجية ذات العنصر األجنبي. 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

 . سبق للطالب وأن درس النظرية العامة للقانون ، وقانون األسرة الجزائري  

 

 :  محتوى المادة

 در، و الموضوعات.مقدمة في القانون الدولي الخاص: التعريف، و المصا -
 قواعد اإلسناد في انعقاد الزواج وآثاره.  -
 قواعد اإلسناد في انحالل الزواج وآثاره. -
 قواعد اإلسناد في اإلرث. -
 قواعد اإلسناد في أحكام األهلية. -
 قواعد اإلسناد في عقود التبرعات.  -
 

 متحانا  طريقة التقييم:
   

 إلخ( ترنت،كتب،ومطبوعات ، مواقع ان)  المراجع:

 مراجع القانون الدولي الخاص. 
 (24ألى  9القانون المدني الجزائري)المواد  -
عبده جميل غضوب، دروس  القانون الدولي الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات و  -

 م.2007النشر، 
 م. 2002حفيظة الحداد، القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية،  -
ن، مذكرات في القانون الدولي الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، عليعلي سلميا -

 م.2005
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 شروح قانون األسرة الجزائري. 
 مجلة القضاء. 

 احمد ع.الحميد عشوش، تنازع القوانين في مسائل األهلية. -
 هشام محمد محمود، دروس في القانون الدولي الخاص. -
 تنازع القوانين. 1الدولي الخاص ج فؤاد عبد المنعم رياض، الوجيز في القانون  -
:تنازع 1ج-زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانين العربية  -

 القوانين. 
 حبار محمد: القانون الدولي الخاص. -
 بلقاسم أعراب دروس في القانون الدولي الخاص -
 ج.2محند إسعاد: القانون الدولي الخاص  -
 راسات في القانون الدولي الخاص.بلمامي عمر د -
 قرارات المحكمة العليا. -
 

 

 
 



31                                  ل الشخصية المقارنعنوان الماستر فقه األحوا                                1جامعة الجزائرالمؤسسة:  

                                           
            2018-2017السنة الجامعية 

 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: األول

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية
 اسم المادة: قانون األسرة

 2الرصيد:
 1المعامل:

 

 : أهداف التعليم

بعض الدول في مجال األسرة ، وعلى التطور أن يتعرف الطالب على مختلف المناهج التشريعية ل
يجابياتها ونواقصها، ومن ثم يعمل ويفكر في  التشريعي لألسرة في الجزائر، بمختلف مراحلها، وا 

 كيفية تدارك ما يعد ناقضا و هزيال.
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 .فقه األسرة المقارن بالقانون  

 

 محتوى المادة: 

 واملفاصلة بينه وبني مصطلح األحوال الشخصية.تعريف قانون األسرة  -1
 املناهج التشريعية لدى بعض الدول العربية و الغربية يف جمال األسرة. -2
 م1984اإلطار القانوين لألسرة يف اجلزائر قبل صدور قانون األسرة سنة  -3
 اإلجيابيات و النواقص. 1984صدور قانون األسرة يف سنة  -4
 م اإلجيابيات و النواقص.2005ة يف تعديل قانون األسر  -5
 الصراع على قانون األسرة يف اجلزائر وتونس و املغرب، وأثر هذا الصراع على القانون. -6

 طريقة التقييم: امتحان 
 

 ) كتب، ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(: المراجع

 راي وفرنسا.قانون األسرة وبعض التشريعات العربية كتونس و املغرب و مصر وملبنان وسو  -
 القانون املدين اجلزائري. -
 شروح قانون األسرة اجلزائري: -
 العريب بلحاج، شرح قانون األسرة اجلزائري -
 ج.3مجال سايس، االجتهاد اجلزائري يف األحوال الشخصية،  -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: األول

 اسم الوحدة:االستكشافية
 علم االجتماع األسريدة: اسم الما
 01الرصيد:

 01المعامل: 

 تهدف هذه الوحدة إلى مساعدة الطالب على: أهداف التعليم:

 شكالها  ووظائفها ،أالتعرف على مفهوم األسرة و −
 للتنظيم االجتماعي  ومدى مساهمتها في استقرار المجتمع بالنسبة األسرةتوضيح دور  −
 مقومات التكامل والتوافق األسري −
 سرة الجزائرية  ألعرف على االت −
 سرة الجزائرية في ضوء المتغيرات الحديثة، ألمعرفة مالمح ا −
 سريه واخذ نماذج منها  ألتوضيح بعض المشكالت ا −
سرية بصورة ألدراك وتحليل المشكالت اإتنمية اتجاهات إيجابية نحو الحياة الزوجية والقدرة على   −

 موضوعية علمية .

 يجب أن يكون الطالب ملما ب: المطلوبة  المسبقةثانيا: المعارف 

 قانون األسرة الجزائري.  −

 نظرتي الشريعة و القانون لألسرة و القواعد التي تحكمها −

 مفاهيم  ومعلومات في  : −

 سرية ،التفاعل االجتماعي، الثقافة أل، التنشئة اسرة  ألعلم االجتماع ، ا −
 سرية ، ألالمشكالت ا −

 المحتوى 

 همية ،المجاالت(ألهداف، األسري )المفهوم ،األاماهية علم االجتماع  −
 شكالها ووظائفهاأسرة: تعريفها،   ألا −
 سرية.ألالتطور التاريخي للدراسات ا −
 سرة  ألدورة حياة ا −
 سرة ألمقومات ا −
 سرية ألالتنشئة ا −
 التفاعل االجتماعي  −
 سرةألالمداخل النظرية في دراسة ا −
 سرة الجزائرية وخصائصها   ألا −
 سرة الجزائرية(أديات العصر )التركيز على سرة وتحألا −
 سبابها أسرية : مفهومها ، تصنيفها و ألالمشكالت ا −
ساليب أسرة/ ألسرية وأساليب مواجهتها :تأخر سن الزواج /عمل المرأة/ التواصل في اأنماذج من مشكالت  −

 سرية.ألالتنشئة ا
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 النفسية /االجتماعية.....( ،سرية  في المجتمع الجزائري )االقتصادية /ألوال : المشكالت اأ
 العنف األسري،   −
 التواصل بين األزواج، −
 التواصل بين األولياء واألبناء، −

 األدوار بين الزوجين،
 أساليب التنشئة األسرية، −
 عمل الزوجة، −

 ثانيا: اإلرشاد األسري 
 عرض بعض المشكالت وتقديم حلول عملية لمعالجتها −

 امتحان:  رابعا: التقييم

 المراجع 
 .2000سيد، عبد العاطي وآخرون  علم اجتماع األسرة، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. ال

 .2011سناء، اخلويل، األسرة احلياة العائلية، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  −
 1982سكندرية: دار املعرفة اجلامعية إلسرية األسناء اخلويل  الزواج والعالقات ا −
 1974سكندرية: اهليئة املصرية العامة للكتاب،إلة يف عامل متغري، اسناء، اخلويل،األسر   −
 1984وان املطبوعات اجلامعية يمصطفى بوتفنوشث، العائلة اجلزائرية التطور واخلصائص احلديثة، اجلزائر: د −
:دار  ، اجلزائرسرة اجلزائرية والتحدايت الرتبوية يف الوسط احلضري "القطيعة املستحيلة"أ، واقع آخرونحممد،بوخملوف و  −

 2008عالم، إلامللكية للطباعة والنشر والتوزيع وا
 1976زهري،حطب، تطور بىن األسرة العربية اجلذور التارخيية واالجتماعية لقضاايها املعاصرة، بريوت: معهد اإلمناء العريب،  −
 ة اجلامعية، د.نوالطفولة دراسات اجتماعية وانرتوبولوجية،مصر: دار املعرف سرةألعلياء،شكري،وآخرون،ا −
 .2001حممد، الشفاوي، وآخرون، التنشئة االجتماعية للطفل، عمان :دار صفاء،  −
 .200صالح الدين، شروخ، علم االجتماع الرتبوي، عنابة :دار العلوم للنشر والتوزيع، −
 1999عدانن، عارف مصلح، وآخرون، رايض األطفال، دار الفكر للطباعة، −
 2003سكندرية :مؤسسة شباب اجلامعة، إلسرة، األسرة واجملتمع دراسة يف علم اجتماع األرشوان، ا حسني، عبد احلميد، −
 . 2000حنان، عبد احلميد العناين، الطفل واألسرة واجملتمع، عمان:دار صفاء للنشر والتوزيع،  −
 . 2003ب اجلامعة، سكندرية: مؤسسة شباإلحسني، عبد احلميد رشوان، األسرة واجملتمع )دراسة يف علم اجتماع األسرة(، ا −
 حصائيات. إ -
 .2007نظرة يف علم االجتماع األسري، د. سلوى عبد احلميد اخلطيب، مكتبة الشقري، طبعة  -
 .2000ماع األسرة، د. عمر خليل عمر، دار الشروق، عمان، تعلم اج -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: األول

 ةاسم الوحدة: االستكشافي
 قسمة التركاتاسم المادة:  

 01الرصيد:
 01المعامل: 

 
 أهداف التعليم:

 يفترض بالطالب أن يتعرف على كيفية تقسيم التركات سوا  كانت عقارات أو منقوالت أو حقوق مالية.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة:

 الملكية الشائعة.  ،سبق وأن درس الطالب الميراث
 

 محتوى المادة:

 مة.مفهوم القس -
 .2006القائم ابلقسمة: املوثق: بيان أحكام التوثيق ومهنة املوثق وقانون -
 أنواع القسمة. -
 قسمة املنقول. -
 قسمة العقار. -
 قسمة احلقوق املالية.  -
 

 امتحان  طريقة التقييم:
 

 إلخ(زيارات و تربصات إلى الموثقين  كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 

 سرة اجلزائري. قانون األ -
 القانون املدين اجلزائري.  -
 كتب املواريث.  -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: األول

 األفقية اسم الوحدة: 
 1األجنبية اسم المادة:

 01الرصيد:
 01 المعامل:

 
 

 :التعليمأهداف 

 ( ، في ثالثة أسطر على األكثر هذه المادة ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في ذكر )

 من خاللها قواعد اللغة االنجليزية ، والمصطلحات الشرعية المترجمة لإلنجليزية بيتعلم الطال

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر(  ) 

 ب على طريق تعلم اللغة اإلنجليزية بإتقان.وضع الطال

 

 المادة: محتوى

 

 تعلم قواعد اإلنجليزية . -1

 ترجمة نصوص دينية من العربية إلى اإلنجليزية. -2

 تعلم المصطلحات الفقهية باللغة اإلنجليزية . -3

 

 متواصل طريقة التقييم: 

 

 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 

 عد اإلنجليزية كتب قوا
 مذكرات أستاذ المادة  -
 . القرآن المترجم لإلنجليزية -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن

 الثانيالسداسي: 
 التعليم األساسية اسم الوحدة:
 2حفظ القرآن وترتيلهاسم المادة:

 02 الرصيد:
 01 المعامل:

القرآن الكريم تتمة لما شرع فيه في مرحلة الليسانس، وفق  تمكين الطالب من حفظ نصيب من أهداف التعليم: 
رواية ورش عن اإلمام نافع، بأحكام التجويد المستفادة باالستقراء والمشافهة. ويكون هذا النصيب مؤهال له لفهم 

 كالم هللا تعالى وحسن تدبّره.
 ف وصفاتها وغيرها.معرفة أحكام التجويد العامة من مخارج الحروالمعارف المسبقة المطلوبة : 

 معرفة أصول رواية ورش عن نافع إجماال.
 محتوى المادة:

 من سورة النحل(. 50من سورة يوسف إلى آية  53)من آية  مقدار الحفظ للسداسي:

 فتتوزع على ما يأتي:لهذا السداسي أما مفردات المادة النظرية 

 أحكام اإلدغام واإلظهار. -1
 ياء وذوات الواو،باب الفتح واإلمالة: أحكام ذوات الراء.باب الفتح اإلمالة: أحكام ذوات ال -2
 باب الفتح واإلمالة: األلف قبل الراء المتطرفة المكسورة، كلمات مخصوصة باإلمالة. -3
أحكام ياءات اإلضافة،تتمة ألحكام ياءات اإلضافة،أحكام الياءات الزوائد،تتمة ألحكام  -4

 الياءات الزوائد.
 متواصل -طريقة التقييم: 

 راجع:الم

 سليمان بن عيسى ابكلي: التالوة الصحيحة 1
 ابن اجلزري: التمهيد يف علم التجويد  -2 -

 الدرر اللوامع البن بري وشروحه -3
 النجوم الطوالع للمارغين -4
 املكتفى يف الوقف واالبتداء لإلمام الداين -5
 منار االهتداء يف الوقف واالبتداء لألمشوين( -6
 ر اللوامع.شرح املنتوري على الدر  -7
 ابن القاضي: الفجر الساطع يف شرح الدرر اللوامع  -8
 اخلراز: القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع يف مقرئ اإلمام انفع  -9

 ابن اجلزري: منجد املقرئني ومرشد الطالبني.-10
 حلية التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور-11
 ة ورش عن انفع للدكتور عبد احلليم قابةاملختصر اجلامع ألصول رواي-12
 كل الكتب اليت ألفت يف مفردة ورش عن اإلمام انفع.   -13
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية
 2اسم المادة: مقاصد الشريعة في أحكام األسرة

 4الرصيد:
 2المعامل:

 :أهداف التعليم

أنيتعرف الطالب على المقاصد العامة والجزئيية و الخاصية ألحكيام األسيرة، وعليى الخصوصييات  -
 التي تميزها عن غيرها من الموضوعات الفقهية من المعامالت و الجنايات و العبادات.

 أن يتعرف الطالب على دور هذه المقاصد في إصالح و إثراء قانون األسرة. -

 ة:المعارف المسبقة المطلوب

 سبق وأن درس الطالب : مقاصد الشريعة وفقه األسرة. 
 

 محتوى المادة:

 المقاصد الجزئية ألحكام األسرة. - .
 المقاصد الخاصة ألحكام األسرة. -
 دور المقاصد في إصالح و إثراء قانون األسرة -
 

 50.+ متواصل%   50امتحان% طريقة التقييم: 

 

 رنت، إلخ() كتب،ومطبوعات ، مواقع انت المراجع:

 املوافقات للشاطيب. -
 مقاصد الشريعة اإلسالمية حملمد بن الطاهر بن عاشور. -
 مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفاسي. -
 املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية حملمد العامل. -
 حنو تفعيل مقاصد الشريعة جلمال الدين عطية. -
يف قضرررااي الرررزواج و الطرررالق يف أمريكرررا للررردكتورة زينرررب العلرررواين، املعهرررد  األسررررة يف مقاصرررد الشرررريعة قرررراءة -

 العاملي للفكر اإلسالمي.
 مقاصد نظام األسرة يف التشريع اإلسالمي للدكتور عبد القادر داودي )رسالة دكتوراه(، دار ابن حزم، بريوت. -
 البعد املقاصدي وإصالح مدونة األسرة، دار إفريقيا الشرق. -
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 الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارنعنوان 
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية : األساسية
 2النوازل الفقهية المعاصرة في األحوال الشخصية فقه اسم المادة:

 4الرصيد:
 2المعامل:

 
 أهداف التعليم:

قف على أن يدرس الطالب بعض القضايا المعاصرة في األسرة، ويتعرف على حكمها شرعا، وأن ي
 كيفية تخريح الحكم الشرعي لها.

 

 المعارف المسبقة المطلوبة:

 سبق للطالب أن درس فقه األسرة.
 محتوى المادة: 

 حظر الحجاب في المدارس العامة في بعض الدول اإلسالمية والدول الغربية
 تبني اطفال مسلمين خارج ديار اإلسالم -
 لوراثية..... إثبات النسب بالبصمة ا -التلقيح االصطناعي -
 

 50.+ متواصل%   50امتحان% طريقة التقييم:
 

 ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(: المراجع

 

 القرضاوي يوسف: زواج المسيار. -
 عفانة: مسميات الزواج المعاصرة. -
 مواقع انترنت. -
 .قرارات المجامع الفقهية -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثاني

 األساسيةاسم الوحدة التعليمية: 
 1الحريات العامة وحقوق اإلنساناسم المادة: 

 4الرصيد: 
 2المعامل:

 :أهداف التعليم

معرفة مدى مراعاة القوانين والتشريعات والنظم لهذه الحقوق والحريات، للتأثير المباشر لهذا 

الزواج وأثاره مثل النسب والحضانة  القانون على جوانب من حياة الشخصية لإلنسان مثل

 والميراث. 

يساعد الباحث في إدراك العديد من خلفيات بعض النصوص القانونية الواردة في قانون األحوال 

 الشخصية .
 

   : المعارف المسبقة المطلوبة

 .يجب على الطالب أن يكون ملما بالقانون الدولي

 
 محتوى المادة:

 مواثيق حقوق اإلنسان:
 و الفئوية -واثيق العالمية: المواثيق العامةالم -
 المواثيق اإلقليمية: اإلفريقية، و العربية، و األروربية، و األمريكية. -
 اإلطار الدستوري و القانوني لحقوق اإلنسان في الجزائر -
 المواثيق اإلسالمية لحقوق اإلنسان -
 

  .50.+ متواصل%   50امتحان% طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 جابر إبراهيم، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية.-
 عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق اإلنسان.  -
 عمر سعد هللا، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب العالقة والمستجدات القانونية.  -
 اية القانونية لحقوق اإلنسان.مدهش محمد احمد، الحم  -
 فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات. -
 حسن ملحم، محاضرات في نظرية الحريات العامة. -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية
 2بالقانون فقه األسرة المقارناسم المادة: 

 4رصيد:ال
 2المعامل:

 :أهداف التعليم
يتعرف الطالب على المسائل الفقهية المختلف حولها المتعلقة باألسرة مع الوقوف على حقيقة  

ء في ضوء مقاصد الشريعة، كل ذلك مقارنة مع امن األقوال و اآلر  جحالخالف وسببه وآثاره والرا
  القانون.

   :المعارف المسبقة المطلوبة

وهنا يفترض أن يطلع على ما هو معمول به في األحوال لطالب : فقه األسرة. سبق وأن درس ا 
الشخصية في القوانين المغاربية والقانون الفرنسي، ويدرس األسس التي بنى عليها كل مشرع 

 اجتهاداته وتشريعاته.
 

 محتوى المادة:

 

 مواطن االتفاق واالختالف، 
 والمقارنة مع القانون،

 يتعلق بي: وأساس كل ذلك فيما  
 انحالل الزواج وآثاره: الطالق، التطليق، الخلع، الحضانة، النفقة، العدة، النسب

 
 50+ متواصل%   50امتحان%طريقة التقييم:  -

-  

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

 

 ابن رشد: بداية المجتهد. -
 ابن قدامة المقدسي: المغني. -
 الماوردي: الحاوي الكبير. -
 وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي و أدلته. -
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 مصطفى شلبي: أحكام األسرة في اإلسالم. -
 محمد بلتاجي، في أحكام األسرة: دراسة مقارنة، الزواج والفرقة. -
 مجلة القضاء الجزائري.  -قانون األسرة الجزائري.  -
 مدونة األسرة المغربية.  -
 مجلة األحوال الشخصية التونسية.  -
 انون المدني الفرنسي. الق -
 شروح قانون األسرة الجزائري.  -
 محمد محدة، سلسلة فقه األسرة التركات والمواريث دراسة مدعمة بالقرارات واألحكام القضائية. -
لشيخ المولود عمار مهري، تقريرات ومالحظات على مدونة األحوال الشخصية الجزائرية  -

 وتعليقات حول قانون األسرة.
ممدوح عزمي، دعوى ثبوت النسب و دعاوي  -حسين منصور، النظام القانوني لألسرة. محمد   -

 ثبوت الزوجية و التبني.
 عبد الحميد الشواربي، مجموعة األحوال الشخصية في ضوء الفقه والقضاء. -
 الغوثي بن ملحة، قانون األسرة على ضوء الفقه. -
محمد بلتاجي، في أحكام األسرة: دراسة  - أحمد لعور نبيل صقر، الدليل القانوني لألسرة. -

 موافي احمد، الشرح و التعليق على أحكام قانون محاكم األسرة  -مقارنة، الزواج والفرقة. 
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية
 1ة و القانونفي الشريع مناهج البحث العلمياسم المادة: 

 4الرصيد:
 2المعامل:

تمكن دراسة هذه المادة الطالب من معرفة األسس العلمية إلنجاز البحث العلمي،   :أهداف التعليم
وكيفية التعامل مع مختلف المناهج المعتمدة بهذا الصدد عن طريق تعويد الطالب التعامل مع 

 الكتاب وكيفية اإلفادة منه بكل أمانة علمية.
 المنطق والجدل.دراية بعلم  ايتطلب من الطالب أن يكون ذ  المسبقة المطلوبة:المعارف 

 :محتوى المادة

 المعرفة والعلم و البحث العلمي  -
 التاريخي -االستقرائي -أهم مناهج البحث العلمي في الشريعة و القانون: المقارن  -
 االستداللي. -التجريبي     -

 50اصل% .+ متو  50امتحان%طريقة التقييم: 

 المراجع:

 عبد القادر الشيخلي، قواعد البحث القانوني.  -
 عبد الحميد عبد المجيد البلداوي أساليب البحث العلمي و التحليل اإلحصائي. -
 محمد مسلم، منهجية البحث العلمي. -
 عادل ريان ومحمد ريان، إعداد و كتابة الرسائل العلمية. -
 ي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية و اإلدارية.عمار عوابدي، مناهج البحث العلم -
 ناهد عرفة، مناهج البحث العلمي. -
 عمار بوحوش ومحمد الذنيبات مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث. -
 .أحمد حسين الرفاعي، مناهج البحث العلمي تطبيقات إدارية -
 .محمد زيان عمر، البحث العلمي مناهجه و تقنياته -
 فاضلي إدريس، مدخل إلى المنهجية و فلسفة القانون. -
 .المناهج العلمية و فلسفة القانون  أحمد خروع، -
 مسعد عبد الرحمن زيدان مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية.  -
 .محي محمد مسعد الطريقة العملية إلعداد البحث العلمي -
 .طه زاكي صافي منهجية العلوم القانونية -
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 ان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارنعنو
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية 
 اسم المادة: إجراءات التقاضي في قضايا شؤون األسرة

 3الرصيد: 
 2المعامل: 

 أهداف التعليم:
عبىر يكتسب الطالب بعد دراسة هذه المادة السبل التىي وضىعها القىانون للىدفاع عىن مصىالح األشىخاص 

مراحل مختلفة، كما أنه يبين له كيف يتعامل القضىاء مىع الىدعوى عبىر جميىع مراحلهىا، وهىذا مىا يجعىل الطالىب 
 خبيرا بكيفية التقاضي. 

يجب على الطالب أن يكون ملما بمادة المدخل للعلوم القانونية، والقىانون المىدني،   المعارف المسبقة المطلوبة:
 داري .والقانون التجاري، والقانون اإل

 محتوى المادة:
الىواردة فىي الفصىل األول  499إلىى  423دراسة و تحليل نصوص قانون اإلجراءات المدنيىة و اإلداريىة مىن م 

المعنىون بىىـ: قسىىم شىىؤون األسىىرة، مىن الكتىىاب الثىىاني: فىىي اإلجىىراءات الخاصىة بكىىل جهىىة قضىىائية. مىىع إمكانيىىة 
 اآلتية باختصار:قضايا ال إلى اإلشارة

 ف قانون اإلجراءات المدنية تعري –أوال 
 التنظيم القضائي الجزائري - ثانيا
 في قضايا شؤون األسرة. النظرية العامة لالختصاص القضائي - ثالثا
 صالحيات قاضي شؤون األسرة. -رابعا
 جراء الصلحإ -خامسا
 دور النيابة العامة في قضايا األسرة. -سادسا
 نظرية الدعوى القضائية  - سابعا
 ظرية الخصومةن -ثامنا
 األحكام القضائية وطرق الطعن فيها - تاسعا

 . طريقة التقييم: امتحان
 زيارات و تربصات إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 نبيل إسماعيل عمر وأحمد خليل وأحمد هندي، قانون المرافعات المدنية و التجارية.  -
 تها في القضاء العادي و اإلداري.محمد نصر الدين كامل، الدعوى و إجراءا -
 بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري.  -
 ، األخرس شرح قانون أصول المحاكمات المدنية.ننشأت عبد الرحم -
 نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية. -
 في قانون المرافعات المدنية و التجارية.نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي  -
 أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية و التجارية. -
 محمد أمين عابدين، أصول التقاضي في بعض الدعاوي. -
 نبيل إسماعيل عمر، تسبيب األحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية و التجارية. -
 المدنية. تاءامحمد إبراهيمي، الوجيز في اإلجر -
 شادية إبراهيم المحروقي، اإلجراءات في الدعــوى اإلدارية. -
 عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري. -
 الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري. -
 الشواربي قواعد االختصاص القضائي في ضوء القضاء و الفقه.دعبد الحمي -
 دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام المحاكم االبتدائية.جراءات ممارسة إعبد العزيز سعد:  -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثاني

 المنهجية اسم الوحدة:
 القانونية اسم المادة: تحليل النصوص

 2 الرصيد:
 1 المعامل:

 
 .إدرا  الطالب كيفية صياغة النص القانوني وضوابطه ومضامينهأهداف التعليم: 

 
تحصيل الطالب معلومات متنوعة في الشريعة والقانون مثل فقه األسرة المعارف المسبقة المطلوبة : 

 والتبرعات والمواريث...
 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 مقدمة تعريفية بالنص القانوني. .1

 منهجية تحليل النص القانونيالجانب النظري في  .2

 مفهوم تحليل النص القانوني وهويته )مرجعيته( .3

 طبيعة النص القانوني وبنيته .4

 التحليل الشكلي للنص القانوني .5

 التحليل الموضوعي للنص القانوني .6

 تفسير النص القانوني وطرقه .7

 الدالالت اللغوية وتوظيفها في تفسير النص القانوني 8

 نونيةفهم وتحديد القاعدة القا9

 تحديد اإلشكالية10

 قواعد التحليل الموضوعي للنصوص 11

 تحليل الفقه والقضاء للنص القانوني 12

 منهجية التعليق على النص القانوني 13

 منهجية التعليق على االستشارة القانونية في المنازعات اإلدارية 14
 طريقة التقييم: امتحان

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

الطبعة اخلامسة  –مراكش  –الكرمي الطالب، "الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية" املطبعة والوراقة الوطنية عبد  •
2009. 

 .2009حممد العروصي، "املختصر يف املنهجية القانونية" شركة اخلطاب للطباعة مكناس، الطبعة األوىل  •

 .1999ة، مراكش، الطبعة األوىل ذ حسن الرميلي، "مؤسسة الرئيسي" املطبعة والوراقة الوطني •

 -ادريس جردان: "منهجية حتليل النصوص القانونية والتعليق على القرارات واألحكام القضائية -الشريف الغيويب •
 droitpluswww.net.. منشورات اجمللة اإللكرتونية للدراسات واألحباث القانونية.2006الطبعة األوىل 

 صاحل طاليس: املنهجية القانونية يف دراسة القانون. •

http://www.droitplus/
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثاني 

 اسم الوحدة: االستكشافية
 تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة باألحوال الشخصيةاسم المادة: 

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

 أهداف التعليم:

 تنفيذ جميع األحكام المتعلقة باألحوال الشخصية. قالطالب أن يتعرف طر يفترض في
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 سبق وأن درس الطالب طرق التنفيذ عموما. وتنظيم األسرة خصوصا.
 

 محتوى المادة:

 مفهوم تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة ابألحوال الشخصية،  -
 قضائي.القائم ابلتنفيذ: احملضر ال -
   طرق تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة ابألحوال الشخصية. -

 

 امتحان  طريقة التقييم:

. 
 

 إلخ( زيارات إلى المحضرين القضائيين كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 لطلعت حممد دويدار منشأة املعارف يف األسكندرية.  / .طرق التنفيذ القضائي -
 لعبد الباسط اجلميعي  / .يف التنفيذ طبقا لقانون املرافعات اجلديد املبادئ العامة -
 حممد علي راتب، نصر الدين كمال، حممد فاروق راتب.  / .قضاء األمور املستعجلة -
 . ابرش سليمان / شرح قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري اجلزء الثاين -
 . دويدار طلعت حممد / . طرق التنفيذ القضائي -
 . نصر الدين مروك / . طرق التنفيذ يف املواد املدنية -
  الطيب أمحد عبد الطاهر. / . إشكاالت التنفيذ يف املواد اجلنائية -
 . املليجي أمحد / . إشكاالت التنفيذ و منازعات التنفيذ املوضوعية -
  بلغيث عمارة / التنفيذ اجلربي و إشكاالته -
 . أمحدخليل  / . قانون التنفيذ اجلربي -
 هاشم حممود حممد. / . قواعد التنفيذ اجلربي و إجراءاته يف قانون املرافعات -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثاني

 االستكشافيةاسم الوحدة:
 نظام الحالة المدنية اسم المادة:

 01الرصيد:
 01 المعامل:

 
 
 

فىي المىيالد و  تطورا وتنظيما النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائرأن يتعرف الطالب على أهداف التعليم: 
 .تلف الوثائق الرسمية للحالة المدنيةخالوفاة و الزواج والطالق. وعلى م

 
 لحقالعامةل نظريةال: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 محتوى المادة: 

 تعريف احلالة املدنية ومتييزها عما يشاهبها. -
 يم احلالة املدنية قانونيا، واجتماعيا، واقتصاداي، وحضاراي.أمهية تنظ -
 التطور التشريعي للحالة املدنية يف اجلزائر قبل االستقالل إىل اليوم. -
 ضباط وسجالت احلالة املدنية. -
 أحكام احلالة املدنية ابلنسبة ل: -

 امليالد : االسم، اللقب -
 الوفاة. -
 الزواج. -
 الطالق. -

 

 امتحانقييم: طريقة الت

 
 المراجع: 

 قانون احلالة املدنية. -
 ج، دار هومه.3عبد العزيز سعد: نظام احلالة املدنية يف اجلزائر،  -
 .3احلالة املدنية و إجراءاهتا يف التشريع اجلزائري، بن عبيدة عبد احلفيظ، دار هومه، ط -
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            2018-2017السنة الجامعية 

 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 يالسداسي: االثان

 اسم الوحدة: األفقية 
 2اسم المادة: األجنبية

 01الرصيد:
 01المعامل: 

 
 

 :التعليمأهداف 

 ( ، في ثالثة أسطر على األكثر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ذكر )

 لإلنجليزية من خاللها قواعد اللغة االنجليزية ، والمصطلحات الشرعية المترجمة بيتعلم الطال

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر(  ) 

 وضع الطالب على طريق تعلم اللغة اإلنجليزية بإتقان.

 

 المادة: محتوى

 

 تعلم قواعد اإلنجليزية . -1

 لى اإلنجليزية.ترجمة نصوص دينية من العربية إ -2

 تعلم المصطلحات الفقهية باللغة اإلنجليزية . -3

 

 طريقة التقييم:  متواصل

 

 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 

 كتب قواعد اإلنجليزية 
 مذكرات أستاذ المادة  -
 القرآن المترجم لإلنجليزية -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن

 ي: الثالث.السداس
 التعليم األساسي. اسم الوحدة:

 . 3: حفظ القرآن الكريم وترتيله1دة المااسم 
 02الرصيد:
 01المعامل:

 
 أهداف التعليم:

 .االتمكن من تالوة القرآن الكريم تالوة صحيحة، واستكمال حفظ ثالثين جزء

 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

عض أحكام التالوة التي يجب على اإلنسان أن يعرفها ويلتزم قراءة حفظ أجزاء من القرآن الكريم، ومعرفة ب -

 القرآن بها، وإال كانت قراءته فيها اللحن الذي ال يجوز في قراءة القرآن.

 

 

 محتوى المادة:
 من سورة الكهف(. 73من سورة النحل إلى آية  51من آية ) مقدار الحفظ للسداسي:أوال :      

 كام الترتيل والتجويدمراجعة عامة ألح -: ثانيا

 المحافظة على قراءة اإلمام نافع برواية ورش، وهي القراءة المعتمدة في بالدنا الجزائر.-     

 

 

 .متواصل - طريقة التقييم:
 

 

 المراجع:
 سليمان بن عيسى باكلي: التالوة الصحيحة  -2
 ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد  -2 -

 حهالدرر اللوامع البن بري وشرو -3
 النجوم الطوالع للمارغني -4
 المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني -5
 منار االهتداء في الوقف واالبتداء لألشموني( -6
 شرح المنتوري على الدرر اللوامع.7
 ابن القاضي: الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع 8
 لوامع في مقرئ اإلمام نافع الخراز: القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر ال9

 ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين.10
 حلية التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور -11
 المختصر الجامع ألصول رواية ورش عن نافع للدكتور عبد الحليم قابة-12
 .كل الكتب التي ألفت في مفردة ورش عن اإلمام نافع  -13

 



49                                  ل الشخصية المقارنعنوان الماستر فقه األحوا                                1جامعة الجزائرالمؤسسة:  

                                           
            2018-2017السنة الجامعية 

 ال الشخصية المقارنعنوان الماستر: فقه األحو
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
 في قضايا األسرة اسم المادة: النيابة الشرعية

 4الرصيد: 
 2المعامل:

 أهداف التعليم:

يطلىع الطالىب علىىى أحكىام الواليىىة علىى الىىنفس وأحكىام الواليىىة علىى المىىال )الحجىر( والوصىىاية و التقىديم فىىي  -
 ئري.القانون الجزا

أهم مميز للشخصية القانونية ألنها تسمح للشىخص الطبيعىي أو حتىى  باعتبارهاألهليةالقانونية معرفة الطالب ل -
 .االعتباري بممارسة أي نشاط ما لم يكن مخالفا للقانون أو المعرض ألحد عوامل األهلية

قىاع الحجىر علىيهم ورفعىه. كمىا فيتعرف على  تفاصيل أحكام كل من المجنون والمعتوه والسفيه ، وإجىراءات إي
 يطلع على تفاصيل أحكام كل من المفقود وذي العاهتين والمحبوس ، وإجراءات إيقاع الحجر عليهم ورفعه.

 سبق للطالب وأن درس نظرية الحق، ونظرية االلتزام.المعارف المسبقة المطلوبة: 
 محتوى المادة:

 مفهوم األهلية، أنواعها، وعوارضها.  -
 أهلية المجنون، والمعتوه ، والسفيه،وأهلية ذي الغفلة،-ارض األهلية:أنواع عو -

 إجراءات إيقاع الحجر عليهم ، إجراءات رفع الحجر عنهم. -
 معنى موانع األهلية. -
 أنواع موانع األهلية: أحكام المفقود ، وذي العاهتين، أحكام المحبوس ،  -
 جر عنهم.إجراءات إيقاع الحجر عليهم ، إجراءات رفع الح -

 مفهوم الوالية، وأقسامها، وأحكامها. -
 إجراءات الوالية سواء كانت على النفس أو المال )الحجر(.  -
 الوصاية . -
 التقديم. -
 الكفالة. -

 50.+ متواصل%   50امتحان%طريقة التقييم: .
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 قانون األسرة الجزائري.  -
 قانون األسرة الجزائري.  شروح -
طبيعتها و أحكامها و تنازع القوانين فيها. دار الفكر  -جمال مرسي بدر. النيابة في التصرفات القانونية -

 . 1980العربي. 
 . 1989.  3. دار الفكر دمشق. ط7وهبة الزحيلي. الفقه اإلسالمي و أدلته. ج -
 . 1997. 7. ط 3. منشأة المعارف اإلسكندرية. ج3معوض عبد التواب. موسوعة األحوال الشخصية. ج -
 .1992أحمد نصر الجندي. مبادئ القضاء في األحوال الشخصية. القاهرة الحديثة للطباعة.  -
 نظرية النيابة الشرعية. للدكتور بوشمة خالد.  -
 .2001نبيل سعد إبراهيم، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشأة المعارف، اإلسكندرية   -
 .عبد السالم علي المازوغي، مذكرات موجزة حول علم القانون، نظرية القانون -
محمدي فريدة زواوي، المدخل إلى العلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  -
 .1998لجزائرا

 نظرية األهلية. للدكتور بوشمة خالد.  -
 كتب نظرية الحق. -
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 األحوال الشخصية المقارن عنوان الماستر: فقه
 السداسي: الثالث

 األساسيةاسم الوحدة التعليمية: 
 2الحريات العامة وحقوق اإلنساناسم المادة: 

 4الرصيد: 
 2المعامل:

 أهداف التعليم:
نظرا لتأثر القوانين الحديثة بنزعة حقوق اإلنسان وحريات العام، أصبحت دراسة هذا المقياس أمرا البد 

لمعرفة فحواه بل أيضا لمعرفة مدى مراعاة القوانين والتشريعات والنظم لهذه الحقوق والحريات، منه ليس فقط 
وأكثر القوانين التي ينعكس عليها موضوع حقوق اإلنسان والحريات العامة هو قانون األحوال الشخصية نظرا 

اج وأثاره مثل النسب والحضانة للتأثير المباشر لهذا القانون على جوانب من حياة الشخصية لإلنسان مثل الزو
والميراث. لذل  التطرق لهذا الفرع القانوني يساعد الباحث في إدرا  العديد من خلفيات بعض النصوص 

 القانونية الواردة في قانون األحوال الشخصية .
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 يجب على الطالب أن يكون ملما بالقانون الدولي.
قوق اإلنسان: المدخل و المصادر)المواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان الوطنية و اإلقليمية و الحريات العامة وح

 الدولية(
 

 محتوى المادة:

 الحماية الموضوعية لحقوق اإلنسان: تعريفها أنواع الحقوق من حيث الحماية الموضوعية
 دراسة لبعض الحقوق:

 الحق في الحياة. -
 الحق في السكن. -
 الحق في التعليم. -
 في الزواجوإنشاء أسرة. الحق -
 حماية المرأة. -
 حماية الطفل. -

 أهمية اآلليات بالنسبة لحماية حقوق اإلنسان.- ➢

 جمعيات حقوق اإلنسان... -األحزاب السياسية -اآلليات الوطنية: القضاء - ➢

 االليات العالمية. - ➢
 اآلليات األروبية - ➢
 األليات األمريكية - ➢
 اآلليات العربية - ➢
 يةاآلليات اإلفريق - ➢
 تقييم عام لهذه اآلليات. - ➢

-  

 50.+ متواصل% 50امتحان%طريقة التقييم: 
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 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 جابر إبراهيم، حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية.-
 عمر صدوق، دراسة يف مصادر حقوق اإلنسان.  -
 حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب العالقة واملستجدات القانونية.عمر سعد هللا،   -
 مدهش حممد امحد، احلماية القانونية حلقوق اإلنسان.  -
 فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق و احلرايت. -
 حسن ملحم، حماضرات يف نظرية احلرايت العامة. -
 ن الدويل والشريعة اإلسالمية.جابر إبراهيم، حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف القانو -
 مواقع  األنرتنت اخلاصة ابملنظمات احلقوقية .-
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
 اسم المادة: تفسير وحديث موضوعي

 4الرصيد: 
 2المعامل:

 أهداف التعليم:

الدراسات  منيين نشأتهما وأهم المؤلفات فيهما، والمنهج المتبع فيهما، وذكر نماذج وذل  بالتعريف بهما، وتب
)على يكون كل الموضوعية، ودراسة بعض المواضيع وفق منهجية التفسير الموضوعي أو الحديث الموضوعي

 .ذلك في مجال األسرة(
 المعارف المسبقة المطلوبة :

يث النبوية الصحيحة، أو المتواترة، والتي يعمل بها اإلنسان في الوقوف عند بعض اآليات القرآنية أو األحاد
حياته، ومعرفة أهم المصادر التي يرجع إليها في كتابة األحاديث وفي شرح األيات واألحاديث وفي استخراج 

 األحكام منها، واستنباط المقاصد منهما، ومعرفة بعض الدراسات المعاصرة.
 محتوى المادة:

 لموضوعي، ونشأته، وأهميته.تعريف التفسير ا -

 أقسام التفسير الموضوعي، وخطوات البحث في كل قسم. -

 دراسة نموذجية عن التفسير الموضوعي للفظ ورد في القرآن الكريم، )على يكون في مجال األسرة(. -

 دراسة نموذجية عن التفسير الموضوعي لسورة)على يكون في مجال األسرة(. -

 فسير الموضوعي لموضوع في القرآن الكريم)على يكون في مجال األسرة(.دراسة نموذجية عن الت -

 .)على يكون في مجال األسرة(نماذج تطبيقية معاصرة -

 تعريف الحديث الموضوعي، ونشأته، وأهميته. -

 أقسام الحديث الموضوعي، وخطوات البحث في كل قسم. -

 التفريق بين الحديث الموضوعي والحديث الموضعي. -

 سة نموذجية عن الحديث الموضوعي لحديث)على يكون في مجال األسرة(.درا -

دراسة نموذجية عن الحديث الموضوعي لموضوع في أحد كتب السنة المختارة أو بعضها)على يكون في  -

 مجال األسرة(.

 .)على يكون في مجال األسرة(نماذج تطبيقية معاصرة -

 .50.+ متواصل%   50امتحان%طريقة التقييم: 
 

 المراجع:

 القرآن الكريم. -

 تفاسير القرآن الكريم )تفسير ابن كثير، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وتفسير الظالل لسيد قطب(. -

 أسباب النزول للواحدي. -

الكتب التسعة )صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة  -

 مسند أحمد وسنن الدارمي(.وموطأ مالك و

الشروح الحديثية )فتح الباري البن حجر والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي وعون المعبود، وتحفة  -

 األحوذي، وشرح السيوطي لسنن النسائي والتمهيد واالستذكار(.

 الشمائل المحمدية للترمذي. -

 جامع العلوم والحكم البن رجب. -

 ي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين.ناسخ الحديث ومنسوخه، ألب -

 محمد الغزالي التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. - 
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية
 اسم المادة: الحماية الجزائية لألسرة في القانون الجزائري

 4الرصيد:
 2المعامل:

 
 التعليم: أهداف

أن يتعىىىرف الطالىىىب علىىىى األحكىىىام الموضىىىوعية لكىىىل مىىىن اإلهمىىىال العىىىائلي، وعىىىدم تسىىىديد النفقىىىة، 
والخيانة)الزنا( الزوجية ، هت  العرض، الفعل الفاضح العلني ، الشذوذ الجنسي ، الفسق والدعارة والبغاء. زنىا 

 المحارم.  فيتعرف على أركان كل الجريمة وعقوبتها.
من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعنون بـ: الجنايات و الجنح ضد األسرة ]الفصل الثاني 

 مكرر[ 349إلى م 304و اآلداب العامة، م
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 سبق وأن درس الطالب القانون الجنائي. 
 

 محتوى المادة:

 : الجرائم اآلتيةاألحكام الموضوعية لكل من  -
 اإلجهاض -                

 اإلهمال العائلي، -                
 عدم تسديد النفقة، -                 
 عدم تسليم النفقة، -                

 الخيانة الزوجية ، -
 هت  العرض،   -

 الفعل الفاضح العلني ، -

 الشذوذ الجنسي ، الفسق والدعارة والبغاء.    -
 زنا المحارم -
 عنف األسريئم الاجر -

 50.+ متواصل%   50امتحان%طريقة التقييم: 

 
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 قانون العقوبات الجزائري.  -
 إيهاب عبد المطلب، جرائم العرض، المركز القومي لإلصدارات القومية  -
 .لمقارنجرائم اإلعتداء على العرض في القانون الجزائري ا، محمد رشاد متولى -
 .جرائم هت  العرضحسين عبد الفتاح،  -

 .جرائم العرض في قانون العقوباتعبد الحكيم فودة،  -
 أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص. -
 عبد العزيز سعد الجرائم الواقعة على األسرة. -
 ج.3جيالي بغدادي: االجتهاد القضائي في المواد الجزائية  -
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 تر: فقه األحوال الشخصية المقارنعنوان الماس
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية
 2في الشريعة و القانون مناهج البحث العلمياسم المادة: 

 4الرصيد:
 2المعامل:

 أهداف التعليم:
 تمكن دراسة هذه المادة الطالب من معرفة األسس العلمية إلنجاز البحث العلمي، وكيفية التعامل مع
مختلف المناهج المعتمدة بهذا الصدد عن طريق تعويد الطالب التعامل مع الكتاب وكيفية اإلفادة منه بكل أمانة 

 علمية.
 المعارف المسبقة المطلوبة:

 يتطلب من الطالب أن يكون ذو دراية بعلم الفلسفة والمنطق، وأن يكون ملما باللغة العربية.
 محتوى المادة:

 -الفهارس -التهميش -خاتمة البحث -مقدمة البحث -شكل البحث -العلمي: المراحلكيفية إعداد البحث   -
 -عالمات الترقيم

 50.+ متواصل%   50امتحان%طريقة التقييم: 

 المراجع:

 عبد القادر الشيخلي، قواعد البحث القانوين.  -
 عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي أساليب البحث العلمي و التحليل اإلحصائي. -
 حممد مسلم، منهجية البحث العلمي. -
 عادل راين وحممد راين، إعداد و كتابة الرسائل العلمية. -
 عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاهتا يف ميدان العلوم القانونية و اإلدارية. -
 انهد عرفة، مناهج البحث العلمي. -
 إعداد البحوث. عمار بوحوش وحممد الذنيبات مناهج البحث العلمي و طرق -
 .أمحد حسني الرفاعي، مناهج البحث العلمي تطبيقات إدارية -
 .حممد زاين عمر، البحث العلمي مناهجه و تقنياته -
 فاضلي إدريس، مدخل إىل املنهجية و فلسفة القانون. -
 .املناهج العلمية و فلسفة القانون أمحد خروع، -
 ي يف العلوم القانونية. مسعد عبد الرمحن زيدان مناهج البحث العلم -
 .حمي حممد مسعد الطريقة العملية إلعداد البحث العلمي -
 .طه زاكي صايف منهجية العلوم القانونية -
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 السداسي: الثالث

 لمنهجيةاسم الوحدة التعليمية: ا
 االجتهاد القضائي في األحوال الشخصيةاسم المادة: 

 3الرصيد:
 2المعامل:

 أهداف التعليم:

يطلع الطالب على اجتهادات المحكمة العليا في ما يتعلق بقضايا الزواج والطالق واألهلية وعقود  
التبرعات والميراث. ويحللها ، ويستخرج األسس التي بنيت عليها هذه االجتهادات ، ومن ثم نقدها. المعارف 

 المسبقة. 
 د بقرارات المحكمة العليا.كل هذا مع ضرورة االستشها
 المعارف المسبقة المطلوبة:

 سبق للطالب وأن درس النظرية العامة للقانون، والمدخل للشريعة اإلسالمية، وقانون األسرة الجزائري.
 

 محتوى المادة:
 تعريف االجتهاد القضائي، شروطه، قيوده، كيفية التعليق على قرار قضائي. -

هيئة الغرف  -الغرفة المختلطة -رفها: الغرفة العاديةالتعريف بالمحكمة العليا و غ -
 المجتمعة.

 تطبيقات االجتهاد القضائي في قضايا األسرة: -

 العدول عن الخطبة. -

 الزواج     •

 والطالق •

 التطليق •

 الخلع •

 رعاية مصلحة المحضون. •

 واألهلية •

 وعقود التبرعات والميراث.    •

 امتحانطريقة التقييم:  ➢

 المراجع: 

 ة اجلزائري. قانون األسر  -
 شروح قانون األسرة اجلزائري.  -
 جملة القضاء.  -
 مجال سايس: االجتهاد القضائي يف األحوال الشخصية، شركة كليك. -
 بلحاج العريب: قانون األسرة مع االجتهاد القضائي، ديوان املطبوعات اجلامعية. -
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 فقه األحوال الشخصية المقارن عنوان الماستر:
 لثالسداسي: الثا

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية
 اسم المادة: تفسير النصوص

 2الرصيد:
 1المعامل:

 أهداف التعليم: 
أن يتعرف الطالب على حقيقة تفسير النصوص، الشرعية و القانونية، وأهميته، ومدارسه، وأن يكتسب مهارة 

 انونية.في استخدام قواعد التفسير في إدرا  معاني ومقاصد النصوص الشرعية و الق
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 المدخل إلى العلوم القانونية -أصول الفقه 
 محتوى المادة: 

 مدخل لتفسير النصوص بين الشريعة والقانون .1

 مفهوم دالالت األلفاظ وأنواعها وأهمية دراستها. .2

 الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية. .3

 العام. .4

 الخاص. .5

 األمر والنهي.  .6

  المطلق والمقيد .7

 الواضح وأنواعه عند الحنفية والمتكلمين.  .8

 المبهم وأنواعه عند الحنفية والمتكلمين. .9

 طرق داللة األلفاظ على األحكام عند الحنفية. .10

 طرق داللة األلفاظ على األحكام عند المتكلمين. .11

 وضوابطه  التأويل .12

 تفسير النص القانوني 

 .طريقة التقييم: امتحان
 إلخ( مواقع انترنت،كتب،ومطبوعات ، ) المراجع: 

 تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي حملمد أديب صاحل. -
 املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف التشريع اإلسالمي حملمد فتحي الدريين. -
 أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي. -
، 1زم، بريوت، طأثر القواعد األصوليه يف تفسري النصوص القانونية لطاهري بلخري، دار ابن ح -

 م.2008
 املدخل إىل القانون حلسن كرية. -
 النظرية العامة للقانون لسمري عبد السيد تناغو. -
 نظرية القانون حملمد سعيد جعفور. -
 املدخل للعلوم القانونية : نظرة القانون لعجة اجلياليل. -
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 فقه األحوال الشخصية المقارن عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث

 االستكشافية لوحدة:ا اسم
 علم النفس األسري المادة: اسم

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

 
 تهدف هذه الوحدة إلى مساعدة الطالب على:أهداف التعليم:

 ومدى ارتباطه  بالحياة العملية،سري   ألهمية علم النفس اأدراك إ .1
 معرفة  خصائص األسرة بصورة عامة واألسرة الجزائرية بصورة خاصة،    .2
 سرة ، ألمقومات بناء ا معرفة .3
 معرفة العوامل المساهمة في االستقرار الزوجي  .4
 الخالفات الزوجية  .5
 .أساليب توجيه السلوك المناسب  ألفراد األسرة دراكإ .6

 المعارف المطلوبة 
 يجب أن يكون الطالب ملما ب:

 قانون األسرة الجزائري.  −
 نظرتي الشريعة و القانون لألسرة و القواعد التي تحكمها −
 مفاهيم  ومعلومات في  : −

 سرية أل، التنشئة اسرة  ألعلم النفس، ا −

 سرية سليمة،  أاستراتيجيات بناء عالقات  −

 سرية ، ألالمشكالت ا −

 سري.   ألشاد اإلرا −

 محتوى المادة  

 هدافه،أهميته ، أسري :تعريفه ، مجاالته ، ألعلم النفس ا −
 سرة الجزائرية    أل. خصائص ا  شكالهاأاألسرة  : تعريفها   ،وظائفها، خصائصها  ، −
 سري لنظريات في علم النفس ا −
 سس النفسية لالختيار الزوجي  ألا −
 سري:ألالتكامل والتوافق والتكيف ا −
 ساليب التنشئة الوالدية،أ −
 ولياء واألبناء..(ألزواج/بين األاستراتيجيات بناء العالقات  )بين ا  −
 فها ، سبابها وتصنيأقضايا ومشكالت زواجية و أسرية: −
 هدفه ومجاالته.أهميته،أسري :ألرشاد اإلا −

 امتحان  التقييم طريقة 

يقوم التدريس على مبدأ  التعلم  القائم على الحوار والمناقشة والعمل الجماعي والفردي،ويتم تقوويم أداء الطالوب 
 من خالل أدوات   منها : المشاركة التفاعلية  واالختبارات والعروض.

 إلخ( طبوعات ، مواقع انترنت،كتب، وم) المراجع: 

 األسري.علم النفس  :د/ أحمد الكندري -

، جمعية العفاف الخيرية ، /ماجستير/لتخطيط األسري من المنظور التربوي اإلسالمي: اكيان محمد البرغوثي -

 . صفحة 262م ،  2006هـ /  1427،  1عّمان ، ط 
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 عنوان الماستر: فقه األحوال الشخصية المقارن
 ي: الثالثالسداس

 اسم الوحدة: االستكشافية
 القانون الدولي اإلنساني اسم المادة:

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

واستيعاب ماهية القانون الدولي اإلنساني وذلك بالتوقف عند  يعتبر هذا المقياس وسيلة لفهم :أهداف التعليم
 مفهوم هذا القانون، جذوره التاريخية وعند مصادر تطبيقه.

 :  مدخل الى حقوق االنسان + القانون الدولي العام.لمسبقة المطلوبةالمعارف ا
 :  محتوى المادة

 المحور األول: مفهوم القانون الدولي اإلنساني وجذوره التاريخية •
 لقانون الدولي اإلنساني وعالقته بقانون حقوق اإلنسان.اتعريف  -
 لي العام األخرى.تمييز القانون الدولي اإلنساني عن غير ن فروع القانون الدو  -
 خصائص القانون الدولي اإلنساني. -
 المحور الثاني: تطور القانون الدولي اإلنساني. •
 قانون الحرب. -
 قانون النزاعات المسلحة الدولية. -
 قانون إنساني. -
 المحور الثالث: مصادر القانون الدولي اإلنساني •
 المعاهدات الدولية. -
 العرف الدولي. -
 المبادئ العامة للقانون. -
 ادئ الشريعة اإلسالمية.مب -

 آيات األحكام المتعلقة بالحروب. -01
 أحاديث األحكام المتعلقة بالحروب. -02
 الوصايا العشر في العهد الراشدي. -03

 القضاء الدولي و دوره في تعزيز أحكام القانون الدولي اإلنساني. -
 المحور الرابع: مبادئ القانون الدولي اإلنساني. •
 لي اإلنساني والفقه اإلسالمي.مبدأ اإلنسانية في القانون الدو  -
 مبدأ التمييز في القانون الدولي اإلنساني والفقه اإلسالمي. -
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 مبدأ التناسب. -
 مبدأ الضرورة العسكرية. -
 المحور الخامس: مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني.  •
 حركات التحرير الوطني(. –النزاعات المسلحة الدولية )الدول  -
 ولية.النزاعات المسلحة غير الد -
 النزاعات المسلحة األخرى. -
 المحور السادس: أحكام القانون الدولي اإلنساني و مقارنتها بالفق اإلسالمي. •
 أحكام المقاتلين. -
 أحكام األسرى. -
 أحكام حماية المدنيين. -
) الجرائم الدولية باختصار ألنه يوجد مقياس المحور السابع:انتهاكات القانون الدولي اإلنساني  •

 ولي الجنائي (.القانون الد
 المحور الثامن: نظام الحماية في إطار القانون الدولي اإلنساني. •
 اآلليات التعاهدية. -
 اآلليات القضائية. -

 امتحان طريقة التقييم: 

 القرآن الكريم. - 01   المراجع:
 .1،2008عصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي اإلنساني، دار الجامعة الجديدة،مصر، ط -02

 . 2002، 01ر سعد هللا، القانون الدولي اإلنساني، دار مجدالوي، األردن، ط عم-03
                   عمر محمود المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، -04

 .2008، 01األردن، ط 
 .2001ي، دار حامد، فيصل شنطاوي، حقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنسان-05
 .2009، 01طارق المجذوب، القانون الدولي اإلنساني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط -06
 .2005محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، منشأة المعارف، اإلسكندرية، -07
    ة مقارنة مع الفقه اإلسالمي  ) القانون الدولي اإلنساني دراس نعمان عطاء هللا الهيتي، قانون الحرب -08

 .2008، 01، دار رسالن، سوريا، ط 02(، ج 
نوال أحمد بسج، القانون الدولي اإلنساني و حماية المدنيين و األعيان المدنية في زمن النزاعات -09

 .2000، 01المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط 
 مواقع انترنت...-10
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 األحوال الشخصية المقارنعنوان الماستر: فقه 
 الثالثالسداسي: ا

 األفقية اسم الوحدة: 
 3األجنبية اسم المادة:

 01الرصيد:
 01 المعامل:

 
 

 :التعليمأهداف 

 ( ، في ثالثة أسطر على األكثر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ذكر )

 النجليزية ، والمصطلحات الشرعية المترجمة لإلنجليزيةمن خاللها قواعد اللغة ا بيتعلم الطال

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر(  ) 

 وضع الطالب على طريق تعلم اللغة اإلنجليزية بإتقان.

 

 محتوى المادة:

 

 يزية .تعلم قواعد اإلنجل -1

 ترجمة نصوص دينية من العربية إلى اإلنجليزية. -2

 تعلم المصطلحات الفقهية باللغة اإلنجليزية . -3

 

 طريقة التقييم:  متواصل

 

 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 

 كتب قواعد اإلنجليزية 
 مذكرات أستاذ المادة  -
 القرآن المترجم لإلنجليزية -
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V-   العقود/االتفاقيات 
 

 نعم  
 
 
 ال

 
 

  ( الورقي  للتكوين ابمللف االتفاقيات والعقود رفق ت   ،إذا كانت نعم)  
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( ة المعنيةورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعي) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

عن  تعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف المزدوج

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.الماستر 

 

 هذا  المشروع من خالل:وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز الجامعي( ترافق 

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 سالة إبداء النية أو الرغبةنموذج لر

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 من:المقدم 

 

هذا  التكوين المذكور أعاله تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

 وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخرج أو  -

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها  رسيتم تسخي

 بشريإن على المستوى المادي والمستوى ال

 المشروع. خارجيا لهذايعين السيد)ة(*...............منسقا 

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:

 
 

 


