
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –قسنطينة  –جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

 

 كلية الشريعة واالقتصاد                                                                   مخبر الدراسات الشرعية

 الوطني الموسوم بــ:برنامج الملتقى 

 تطوير المنهج التكاملي في البحث الفقهي المعاصر و العلوم القانونية و االقتصادية "

 6102ديسمبر 5الموافق لـ :   0441ربيع األول   62 األربعاءيوم 

 برئاسة د. ليندة بومحراثالجلسة االفتتاحية : 
 : القرآن الكريم 0 0011
 : النشيد الوطني 0 0001
 مدير المخبر 0            كلمة األستاذ الدكتور / عبد القادر جدي    : 0061
 عميد الكلية 0            : كلمة األستاذ الدكتور / كمال لدرع 0 00.1
 : كلمة األستاذ الدكتور / السعيد دراجي 0                   مدير الجامعة 0 0045

 
 مقرر الجلسة: د/ شبيرة سفيان       د عبدلي عميد كلية أصول الدينأد/ أحم : برئاسة  : رئيسية العلنيةالجلسة ال

 
 مداخلة/تعقيب الجامعة األصلية عنوان المحاضرة اسم المحاضر التوقيت

 اد/ كمال لدرع  01.11
توظيف المقاصد الشرعية في 
 العلوم القانونية و االقتصادية 

جامعة األمير عبد 
 القادر للعلوم االسالمية

 مداخلة

 أد/ رقية بوسنان   01.05
المنصات التعليمية للفقه و أصوله 

 على الشبكة _ دراسة وصفية 
جامعة األمير عبد 

 القادر للعلوم االسالمية
 مداخلة

 د/ حجازي محمد  01.01
البحث في الفقه االسالمي و إسهامه 

 في إثراء الدرس القانوني المقارن
 مداخلة جامعة معسكر

01.55 

 د سميرة حسيبة

ا/ شطيبي محمود 
 مريم

أهمية علم االقتصاد في تكوين فقيه 
المعامالت المالية المعاصرة _ 
 .دراسة هيئات الرقابة الشرعية 

جامعة األمير عبد 
 القادر

 مداخلة

 د/ فاطمة قاسم 00.11
أثر الثقافة االقتصادية على صحة 

 الفتوى و غرابتها
 مداخلة جامعة أدرار

 دقائق 5

 اصرد/ براني عبد الن

ط: صالحي خير 
 الدين

دور الهيئات الداعمة للصناعة 
في تطوير البحث  اإلسالميةالمالية 

بمخرجات  اإلسالميفي االقتصاد 
 اإلسالميالفقه 

جامعة األمير عبد 
 اإلسالميةالقادر للعلوم 

 تعقيب

 
 د(03مناقشات الطلبة )

 

 مقرر الورشة: د/ عبد الرحيم بن غاشي                                            د/ حاتم بايأ: برئاسة  :  الورشة األولى
 

 
 د(03مناقشات الطلبة )

 الجامعة األصلية عنوان المحاضرة اسم المحاضر التوقيت
مداخلة 
 أو تعقيب

 د/ رحيبة رحايبي 00.11
  لغة التخصص كمدخل للوصل بين الفقهي 

 و القانوني و االقتصادي
جامعة األمير عبد 

 القادر للعلوم اإلسالمية
 ةمداخل

 د خالد بابكر   00.01
التقريب بين أحكام الفقه االسالمي و أحكام 

 القانون : االعتماد االيجاري أنموذجا
جامعة األمير عبد 

 القادر للعلوم اإلسالمية 
 مداخلة

00.11 
 د طروب كامل

 

دور المنهج المقارن في إبراز مكانة الفقه 
 0االسالمي بين النظم القانونية

 لةمداخ جامعة باتنة

 هاجر لعيايدةط/  00.01
الجهود المعاصرة لبقاربة الفقه االسالمي من 

 القانون
 مداخلة الجزائرجامعة 

00.51 
جامعة األمير عبد  العالقة بين أصول الفقه و أصول القانون وداد الصيدد/ 

 القادر للعلوم اإلسالمية
 مداخلة

يا الفقهية و نماذج تطبيقية للتكامل بين القضا سطحي سعادأد/  00.51
 القانونية و االقتصادية

جامعة األمير عبد 
 القادر للعلوم اإلسالمية

 مداخلة

ضرورة التكامل المعرفي بين البحث الفقهي  ط مراد دريش دقائق 5
 والقانوني0

جامعة األمير عبد 
 القادر اإلسالمية

 تعقيب

األمير عبد جامعة  عالقة أصول الفقه بأصول القانون مهناوي سارةط/  دقائق 5
 القادر للعلوم اإلسالمية

 تعقيب

د0 خلف هللا حسين  دقائق 5
 ابن أودينةط0

 أشرف جالل

من إسهامات علماء االسالم في البحث 
 االقتصادي

جامعة األمير عبد 
 القادر اإلسالمية

 تعقيب

كفاءة االقتصاد اإلسالمي في استيعاب  سارة بوشعيرط/ دقائق 5
 التجديد في المعامالت المالية المعاصرة_

جامعة األمير عبد 
 القادر للعلوم اإلسالمية

 تعقيب

لشخب زين ط/  دقائق 5
 الدين

تقنين فقه السياسة الشرعية على ضوء 
 المنهج التكاملي

 تعقيب 0جامعة باتنة 

في قانون األسرة في  التوظيف المقاصدي د0نادية رازي دقائق 5
 المنازعات القضائية

جامعة األمير عبد 
 القادر للعلوم اإلسالمية

 تعقيب

الشركات بين االعتبارات الشرعية والقانونية  د0 وسيلة شريبط دقائق 5
 واالقتصادية

 -شركة المساهمة نموذجا-

جامعة األمير عبد 
 القادر للعلوم اإلسالمية

 تعقيب



 مقرر الورشة: أ/ أسماء فرادي                                                           برئاسة د/ ليلى بعتاش: ثانيةالورشة ال
 

 الجامعة األصلية عنوان المحاضرة اسم المحاضر التوقيت
مداخلة 
 أو تعقيب

صعوبات منهجية ومعرفية في التكامل  د/ جدي عبد القادرأ 00.11
 لعلوم الثالثبين ا

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم اإلسالمية

 مداخلة

أهمية العلوم القانونية في تطوير الفقه  د رحيمة بن حمو 00.01
 االسالمي

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم اإلسالمية

 مداخلة

أهمية الثقافة القانونية للباحث في علوم  د/ مراد كامليأ 00.11
 الشريعة

 مداخلة لجامعة جيج

التكامل بين األبحاث الفقهية و  اد/ سلمان نصر 00.01
التشريعات القانونية الجزائرية ، المجال 

 األسري أنموذجا 0

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم اإلسالمية

 مداخلة

مجاالت توظيف أصول الفقه في العلوم  دليلة بوزغار /د 00.51
 القانونية واالقتصادية

عبد القادر جامعة األمير 
 للعلوم اإلسالمية

 مداخلة

أ0د/ زكية منزل  00.51
 غرابة

واقع البحث الفقهي في المواقع 
 االلكترونية موقع رياض العلم نموذجا

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم االسالمية

 مداخلة

د بوكرديد نور  01.11
 الدين

نحو توظيف أمثل للعلوم القانونية و 
 الفقهي 0االقتصادية في البحث 

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم اإلسالمية

 مداخلة

البحث التقني في المسائل الفقهية في  د/ مختار نصيرةأ 01.01
 الشبكة العالمية

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم االسالمية

 مداخلة

/عبد القادر بن اد 01.11
ط دايمي / عزوز
 محمد

ل الشبكة العالمية و تنويرها في المجا
 الفقهي

 مداخلة جامعة الجزائر

 تعقيب 0جامعة قسنطينة  توظيف أصول الفقه في قانون األسرة د كريمة محروق 01.01

مقومات التكوين الشرعي و التأهيل  د خشمون مليكة دقائق 5
 الفقهي للباحث القانوني

 تعقيب جامعة جيجل

لي الزرقا نموذج تطوير المنهج التكام لعرفي كمالاد  دقائق 5
 في البخث الفقهي

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم اإلسالمية

 تعقيب

ضوابط و آداب االفتاء في القضايا  د سالف لقيقط دقائق 5
 المالية على الشبكة

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم االسالمية

 تعقيب

أهمية العلوم القانونية واالقتصادية في  د0 سعاد رباح دقائق 5
هي وسبل تطوير التكامل البحث الفق

 المعرفي بينهما

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم االسالمية

 تعقيب

د/ خلفة عبد  دقائق 5
 الرحمان

تكامل التشريعات لبن الفقه الجنائي 
 اإلسالمي والقانون الجزائي

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم اإلسالمية

 تعقيب

 
 

 د(01مناقشات الطلبة )
 
 
 

 برئاسة د/ سعاد قصعة. ختامية:الجلسة ال
 

 قراءة التوصيات. -
 كلمة ممثل الضيوف. -
 أد/ عبد القادر جدي مدير مخبر الدراسات الشرعية.كلمة  -
 كلمة األستاذ الدكتور كمال لدرع عميد كلية الشريعة واالقتصاد. -
 كلمة األستاذ الدكتور السعيد دراجي مدير الجامعة. -
 توزيع الشهادات على المشاركين. -

 

 
 


