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 الشعبيـةالجمهوريـة الجـزائـريـة الديمقـراطيـة 

People's Democratic Republic of Algeria                                               

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
Algeria Ministry of Higher Education and Scientific Research  
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 ةكلية الحقوق والعلوم السياس

 مخبر القانون والمجتمع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 على الرابط  األستاذ المشرف رابط الدخول

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw الدكتور حمليل صالح 

  https://meet.google.com/jcr-yhic-ctwحمليل صالح      للدكتورالجلسة االفتتاحية بالرابط المشترك  المدة

09h00  قراءة آيات بينات من القرآن الكريم 

09h05 النشيد الوطني الجزائري 

09h10 والمجتمع: البروفيسور حمليل صالحالقانون  كلمة مدير مخبر 

09h15 كلمة السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية األستاذ الدكتور مهداوي عبد القادر 

09h20 الدكتور يوسفات علي هاشم األستاذ لليوم الدراسيرئيس اللجنة العلمية  كلمة السيد 

09h25  عميد سابق، جامعة تلمسان –كلمة ممثل األساتذة من خارج جامعة أدرار األستاذ الدكتور تشوار جياللي- 

09h30 اليوم الدراسي واإلعالن الرسمي عن انطالق يد مدير الجامعة األستاذ الدكتور بن عمر محمد األمين كلمة الس 

 مخبر القانون والمجتمع
 

 اليوم الدراسيبرنامج 

 " في منظومتي الزواج والطالقمظاهر المساواة بين الرجل والمرأة  "
 2022فيفري  28االثنين  يوم

 google meetعد عبر تقنية التحاضر عن ب

 
 

 مخبر القانون والمجتمع
 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw
https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw
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 جامعة تلمسان – األستاذ الدكتور تشوار جيالليبرئاسة : 02رقم الجلسة  

(11h00 -12h30  :مالحظة )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة 

 أ.د. زكية حميدو (1 بين الزوجين في الحقوق والواجباتمكانة المساواة  جامعة تلمسان

مظاهر المساواة بين الجنسين أثناء إبرام عقد الزواج في قانون األسرة  جامعة أدرار

 الجزائري

 ط.د عروسي علي (2

 مظاهر المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين 1جامعة وهران 

 -إلغاء طاعة الزوج نموذجا-

 ط.د. بوتيرة سمية (3

 ط.د. ضيف وليد (4 المساواة بين الرجل والمرآة في الوالية على الزواج جامعة بسكرة

 ط.د. دحماني محمد (5 األحكام الشرعية والقانونية للولي الشرعي في عقود الزواج جامعة األغواط

 د. ولد أحمد تنهنان (6 إشكالية المساواة المالية  بين الزوجين في التشريعات العربية جامعة تيزي وزو

مظاهر المساواة بين الجنسين في شروط عقد الزواج في قانون األسرة  1جامعة وهران 

 -أهلية الزواج والوالية نموذجا-الجزائري 

 ط.د. بوخاري فاطمة (7

 جامعة البويرة

 جامعة أدرار

 د. عيساوي فاطمة (8 استقاللية الذمة المالية للزوجين بين مبدأ المساواة وواجب اإلنفاق

 المهدي د. بكراوي محمد

 

 

 
 

 جامعة أدرار  علي هاشم يوسفات: برئاسة األستاذ الدكتور 01رقم الجلسة  

(09h30 -11h00  :مالحظة     )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة 

مدى تكريس مبدأ مساواة الرجل مع المرأة في رضائية إبرام عقد  جامعة تلمسان

 الزواج في القانون الجزائري

 أ.د. تشوار جياللي (1

سوسيولوجية لقاعدة المساواة بين المرأة والرجل من مقاربة  جامعة أدرار

 خالل عملية االختيار الزواجي

 أ.د. محمداتني شهرزاد (2

 أ.د. بن عومر محمد الصالح (3 المساواة في إنشاء عقد الزواج بين الجنسين في القانون الجزائري جامعة أدرار

 د. مبروكي حكيم المساواة بين الرجل و المرأة في تحديد سن الزواج جامعة مستغنم

أثر اتفاقية سيداو على الواقع التشريعي في قانون األسرة   جامعة تلمسان

 الجزائري " المساواة بين الجنسين في ابرام عقد الزواج نموذجا"

 د. مزياني نور الدين (4

 المساواة بين الرجل والمرأة جامعة مستغانم

 -المفهوم واألسس  –

 أ.حيدرة محمد (5

 د .بودة محمد (6 طبيعة مبدأ الحق في المساواة وتطبيقاته في قانون األسرة 2جامعة وهران 
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 جامعة أدرار  –مهداوي عبد القادر  األستاذ الدكتور برئاسة: 03رقم الجلسة  

(12h30 -14h00      ) :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة 

 د. جرادة لخضر (1 حق المرأة في المخالعة جامعة بشار

الزوجين في أحكام الطالق الكاشف: الطالق بإرادة الزوج المساواة بين  جامعة البويرة

 المنفردة والخلع نموذجا.

 د. أكلي نعيمة (2

المدرسة الوطنية 

 المتعددة التقنيات وهران

لمبدأ المساواة  تكريسا الزوجيةفرص الزوجة في فك الرابطة  تكثيف

 آثارهو

 د. مختار هوارية حنان (3

فك الرابطة الزوجية  الزوجين  في جميع صورمظاهر المساواة بين  جامعة بسكرة

 آثارهاو

 ط.د. بوداحرة أحمد (4

 أ.د. يوسفات علي هاشم (5 أحكام النسب في القانون الجزائري جامعة أدرار

 أ.د. كيحل كمال (6 المساواة بين الرجل والمرأة  في النزاع حول متاع البيت جامعة أدرار

 جامعة تيارت

 جامعة تيارت

 ط.د. مرابط حمزة (7 المنازعات األسرية كآلية للمساواة الوسائل الودية لفض

 ط.د. نوالي رفيق

 

 الجلسة الختامية   

 

1) 14h10 :قراءة التوصيات 

2) 14h15:   شهادات المشاركة على المباشررمزي لإرسال 

3) 14h20 :والنشيد الوطني تالوة آيات بينات من القرآن الكريم 




