
 

  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 أدرار –جامعة أحمد دراية 

 

 
 مدير الجامعة  السيد تحت إشراف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

  LDS والمجتمعالقانون مخبر      

 PRFUومشروع البحث          

تطبيقات مبدأ المساواة بين الرجل 

 -دراسة مقارنة –والمرأة في القانون 

 : حولعن ُبعد  ادراسي ايوم

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 على رابط المخبر google meetعبر برنامج 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرفت الجزائر بعد االستقالل فراغا تشريعيا رهيبا، مس كل نواحي الحياة وفي 

مختلف فروع القانون، وما كان على الدولة آنذاك إال أن تسلك مرحلة انتقالية، 

استمرار العمل بالقوانين الفرنسية إلى حين إصدار قوانين تم من خاللها 

من خالل ظهور 1966كد سنة هو ما تأجزائرية تعكس البعد السيادي للدولة، و

الدفعة األولى من القوانين األساسية أبرزها قوانين العقوبات، اإلجراءات 

بصدور قانوني  1970الجزائية، واإلجراءات المدنية. ثم تلتها دفعة ثانية سنة 

بصدور قانوني المدني  1975الجنسية والحالة المدنية، ثم دفعة ثالثة سنة 

رت وطورت صدرت عدة قوانين وتنظيمات غيَّ والتجاري، وبين هذا وذاك

المنظومة القانونية الجزائرية. غير أن األمر لم يكن عاديا بخصوص قانون 

وبداية  له الصدور منذ بداية الستينيات والسبعينيات لم يكتباألسرة، والذي 

الثمانينيات، حيث خرجت العديد من مشاريع القوانين في هذا الموضوع، غير 

أين صدر  1984ت اإليديولوجية حالت دون ذلك. إلى غاية سنة أن الصراعا

قانون األسرة، والذي اعتبره كثيرون انتصارا للتيار اإلسالمي بحكم توافق 

معظم أحكامه مع الشريعة اإلسالمية، في حين اعتبره البعض قانون رجعي، 

أة. مخالف للمواثيق والمؤتمرات الدولية الراعية لحقوق المرظالم للمرأة، و

وفي ظل هذه الظروف واالنتقادات الموجَّهة للقانون، وبعد ردح من الزمن 

لسنة  02-05اضطر المشرع الجزائري إلى الموافقة على األمر الرئاسي رقم 

القاضي بتعديل قانون األسرة الجزائري مرجًّحا كفة المرأة في العديد  2005

ض المساواة بينهما من النصوص المعدَّلة على حساب الرجل، ساعيا إلى فر

 خصوصا في منظومتي الزواج والطالق.

، وما 2005سنة على تعديالت  17في ذكرى مرور يأتي هذا اليوم الدراسي 

تمخض عنه من متغيرات جراء ذلك. لُتطرح اإلشكالية الرئيسة لهذا اليوم 

بخصوص المساواة  2005الدراسي على النحو اآلتي: ما الجديد في تعديالت 

 منظومتي الزواج والطالق؟ وآثارها القانونية والقضائية علىل والمرأة بين الرج

تطبيقات في  PRFUلإلجابة على هذه اإلشكالية، يدعو المخبر وفرقة البحث 

كافة الباحثين  -دراسة مقارنة –مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القانون 

والمختصين في قضايا األسرة والمرأة للحديث والنقاش في هذا الموضوع 

 وفق المحاور المبينة أدناه 

مظاهر المساواة بين الرجل 

والمرأة في منظومتي الزواج 

 والطالق

 يوم الدراسي:إشكالية ال

 2022فيفري  28 االثنينيوم 

 صباحا  09.00من الساعة ابتداء 

 

 محاور اليوم الدراسي

 المحور األول

 اإلطار المفاهيمي للمساواة بين الرجل والمرأة

 المحور الثالث

 مظاهر المساواة في شروط وأركان الزواج

  المحور الرابع

 حقوق وواجبات الزوجين

  الخامسالمحور 

 في النسب، والنيابة الشرعية

 

 

 المحور الثاني

 مظاهر المساواة في الخطبة

 السابعالمحور 

 في الحضانة والنفقة ومتاع البيت

 

 المحور السادس

 مظاهر المساواة في جميع أنواع الفرقة )الطالق(

 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw


 
 

 

 

 

 

 

 أ.د. بن عومر محمد الصالح حمليل صالح  .أ.د

 أ.د. حاج سودي محمد مهداوي عبد القادر .أ.د

 أ.د. أزوا عبد القادر بومدين محمد .أ.د

 أ.د. قصاصي عبد القادر أ.د. كيحل كمال

 محمد المهديأ.د. بن السيحمو  أ.د. غيتاوي عبد القادر

 أ.د. بن الطيب مبارك ا.د. عدو عبد القادر

 د. كنتاوي عبد اهلل أ.د. بوكميش لعلى

 د. معامير حسيبة أ.د. وناس يحي

 د. الصادق عبد القادر أ.د. فتاحي محمد

 د. بن الشريف سليمان أ.د. باخويا ادريس

 د. كامل سمية أ.د. يامة ابراهيم

 موسوني سليمةد.  أ.د. رحموني محمد

 د. موالي عمار هداية أ.د. مزاولي محمد

 د. بلبالي يمينة أ.د. علي محمد

 أ.الليل أحمد أ.د. بن زيطة عبد الهادي

 أ. لعجال منيرة أ.د. منصوري المبروك

 أ. بوشنة ليلى أ.د. مسعودي يوسف

 أ.عبد الوافي عز الدين أ.د. باية فتيحة

 عبد الرحماند. بركاوي  أ.د. خثير مسعود

 أ.د. بخدة  سفيان أ.د. بحماوي الشريف

 د. بهلولي محمد أ.د. كابوية رشيدة

 د. بن صالح سارة د. لوني نصيرة

 
 

  

 

 

 مالحظة هامة:

نظرا لضيق الوقت بين إعالن اليوم الدراسي وتاريخ انعقاده، يكتفي 

المداخلة الباحث بإرسال الملخص أوال، وبعد قبوله، ُيطلب منه إرسال 

 .قبل أو يوم انعقاد اليوم الدراسي

، ويكون الرد على 2022فيفري  10قبل يوم الخميس يرسل الملخص 

 2022فيفري  11و 10الملخصات المقبولة يومي 

 طريقة تحرير المداخلة

 قالب المداخلة مرفق مع المطوية -

 صفحة 20و 10بين عدد صفحات المداخلة  -

 مالحظة

  2022فيفري  10الخميس الملخص يوم  جل إلرسالأ آخر-
مالحظة: يرجى عمل نسخ ) االلكتروني: ترسل األعمال على البريد 

 (لصق للبريد االلكتروني

lds@univ-adrar.edu.dz 

 بحوثهم، وشاركواُتمنح شهادات مشاركة للمشاركين الذين أرسلوا  -

  في اليوم الدراسي

 Google meetينظم على برنامج أو تطبيق  اليوم الدراسي -

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw 

 

 

 

 

 

  اللقب واالسم

  الوظيفة

  الرتبة

  المؤسسة

  الهاتف

  اإليميل

  عنوان المداخلة

  رقم المحور

 

 اليوم الدراسيهيئـات 

 لليوم الدراسي اللجنة العلمية 

 شــــروط المـــــشاركـــــــة

تكتب على الصفحة األولى  بطاقة المشارك
  للملخص أو المداخلة

 مدير الجامعة بن اعمر محمد األمين . أ.د :الرئيس الشرفي

 والمجتمعالقانون   مخبرحمليل صالح مدير  .أ.د :التظاهرةرئيس 

 يوسفات علي هاشمرئيس اللجنة العلمية: أ.د. 




