
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 

 جامعة حسـيبة بن بوعـلي بالشــلف
 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

     

 

 
 شعبة الحقوق

 2023-2022مذكرات الماستر للسنة الجامعية نتائج اجنماع دراسة وضبط 

   رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون األس   التخصص: 

 راي اللجنة األستاذ المشرف عنوان المذكرة اسم الطالب الرقم

 بادني نادية 01

 

تنزيل أبناء البنت في التشريع 

 الجزائري

 

طرايش عبد د. 

 الغني

 مقبول

 

02 

 طاهري مروة

 

 

دراسة  -االشتراط في عقد الزواج

 مقارنة بين قانون االسرة

 الجزائري والفقه االسالمي

 

 

 مقبول زقاوي حميد د. 

الزواج الفاسد والباطل بين الفقه  سعدية نجالء 03

اإلسالمي وقانون االسرة 

 الجزائري

 

 مقبول بلبشير يعقوبد. 

 

04 

عبد الكريم بن 

 شالغم

 عبد هللا بلعباس

والية المرأة على نفسها بين 

 الشريعة والقانون.

 مقبول بوجميل عادلد. 

 عدة رزيق رانيا 05

 بوشامة اكرام

كفالة األطفال المجهولي النسب 

 في التشريع الجزائري

 

 مقبول زقاوي حميدد. 

 هني سعاد 06

 داللي زوليخة

المرجعية الفقهية الحكام الخلع 

 في قانون االسرة الجزائري

 

 

 مقبول حرش محمدد.

عريوي عويشة  - 07

 نهال

الناجمة عن ة الجزائية المسؤولي

حكام المتعلقة بالحضانة مخالفة األ

 في التشريع الجزائري

 مقبول مهيدي سامية. أ

 برقية زهرة - 08

بلخلفي فاطمة 

 الزهراء

الحماية القانونية للطفل المعاق 

 في التشريع الجزائري

 مقبول .زقاوي حميد د

 محمودي بشرى  - 09

-   

أحكام ميراث الجد مع اإلخوة 

الفقه اإلسالمي م في لغير أ

 والتشريع المقارن

 

 

 

 

 

طيب عمور  د.

 محمد

 مقبول

 

 عبوب شريفة نزيهة 10

 تمدرارة كلثوم

 –المصلحة االفضلى للمحضون 

 دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي

طيب عمور د. 

 محمد

  مقبول



 -وقانون األسرة الجزائري  

 

دور الوقف في تمويل مؤسسات  بن فريحة نفيسة 11

 التعليم العالي

 

 مقبول عماري براهيمد. 

 غزالي عالء الدين - 12

 عابد عياد تاج الدين

تصرفات المريض مرض الموت 

 واثارها في التشريع الجزائري

 مقبول عمر عمورد.

اشتراطات الواقف بين احكام  فقير معمر 13

الفقه اإلسالمي والتشريع 

 الجزائري

 

 مقبول حرش محمدأ.د. 

 بلحوسينخيرة  14

 مسعودي مليكة

حماية الحدث الجانح خالل سير 

الدعوى العمومية في التشريع 

 الجزائري

 

 مقبول داللي الجيالليد.

15 

 

 

 

 محجوب مغراوي

 بوشام محمد

اليات حماية حقوق المرأة بين 

 الشريعة والقانون الدولي

 مقبول أ,الواحد رشيد

16 

 

 

واثاره اإلشهاد في عقد الزواج  بشرول حورية

بين الشريعة اإلسالمية وقانون 

 األسرة الجزائري

 مقبول بلبشير يعقوبد. 

 

17 

 

الحماية القانونية للطفل العامل في  تزروت نسمة

 التشريع الجزائري

 مقبول أ د عماري براهيم

 

 زقاوي حميد .أ

                                                                                                                                                      

 مسؤول فريق اختصاص قانون األسرة


