جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1
كلية الحقوق

مخبر الدراسات القانونية التطبيقية
فرقة بحث دراسات قانونية في قضايا األسرة بين األصالة و التجديد
بالشراكة مع
مخبر االسرة ،التنمية ،الوقاية من االنحراف و االجرام
جامعة الجزائر  2أبو القاسم سعد هللا
ومنظمة المحامين ناحية قسنطينة

برنامج الملتقى الدولي االفتراضي األول حول:
منازعات شؤون األسرة بن النص و التطبيق
في ظل جائحة كوفيد -19-

يوم  15ديسمبر 2021
عبر تقنية التحاضر المرئي ZOOM
رئيسة الملتقى:
د /محروق كريمة
~~1

الجلسات
رابط الزوم ()zoom
https://us05web.zoom.us/j/6499080598?pwd=VldOdllNVDZxbDMrMzl2d2lHQWlmdz09

الكلمة االفتتاحية
التوقيت

أعمال الكلمة االفتتاحية
 االستماع إلى آيات بينات من القرءان الكريم
 االستماع للنشيد الوطني
 كلمة السيد رئيس جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة1
أ د .بن شهرة شول

 كلمة السيد عميد كلية الحقوق:
أ د .فوزي عمارة

كلمة السيد نقيب منظمة المحامين ناحية قسنطينة
09:00 – 08:30

السيد :بوريو الطاهر
كلمة السيدة مديرة مخبر االسرة ،التنمية ،الوقاية من االنحراف واالج ارم

أد.عياشي صباح
 كلمة رئاسة اللجنة العلمية للملتقى:
د .هشام بوحوش

 كلمة السيدة رئيسة الملتقى ومديرة مخبر الدراسات القانونية التطبيقية:

د .محروق كريمة

~~2

مداخالت الجلسة االفتتاحية
من  09:00إلى 09:30
رئيسة الجلسة د :كريمة محروق
االسم و اللقب
د .غالية بوهدة

عنوان املداخلة

جامعة االنتساب

تدابير املحافظة على سالمة األسرة في مواجهة تحديات

جامعة ماليزيا

جائحة كورونا  :التجربة املاليزية أنموذجا
أ.د /جدي عبد القادر

قضية إسالم املرأة قبل زوجها ،وجوانبها الشرعية

كلية الشريعة الجامعة القطرية

والقانونية.
أد .قوادري عبد الباسط
أ.د /ملطاعـي نورالديـن

النزاعات القانونية في مادة التركات

جامعة الزيتونة تونس

الطعـن باملعارضة في الحكم القاض ي بإثبات الطالق

أستاذ بكلية الحقوق جامعة الجزائر

باإلرادة املنفردة

وأستاذ باملدرسة العليا للقضاء

د /ملطاعـي حمـار صبيحـة السلطة التقديرية للقاض ي في طلب املقدم إليقاع طالق
املحجور عليه باإلرادة املنفردة

~~3

كلية الحقوق جامعة الجزائر

الجلسة األولى
من الساعة  09:40إلى الساعة 10:50

رئيس الجلسة :د .بن يسعد عذراء

يرجى من املتدخلين اإللتزام بمدة  05دقائق أثناء عرض املداخلة مع التركيزعلى أهم التوصيات
االسم و اللقب
د .نهى شيروف
د.بن يسعد عدراء

عنوان املداخلة
قراءة مفاهيمه في موضوعات منازعات االسرة

جامعة االنتساب
جامعة سكيكدة  20اوت1955 -جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1

د /بن حافظ بيبية

االسباب االجتماعية والنفسية واالقتصادية
للمنازعات االسرية وانواعها
املنازعات املترتبة عن األضرار الناجمة عن
العدول عن الخطبة

جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
قسنطينة ،الجزائر

د /مريم حاليمية
د /محمد منصوري

اإلشكاالت املتعلقة بالخطبة والزواج بين ما
تداولته األعراف وأقرته الشريعة والقانون

جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة املسيلة

ط.د /كرمي سامية

ظاهرة إرتفاع الزواج العرفي في ظل جائحة
كورونا وإشكاالت إثباته
منازعات الرخــصة اإلداريــة في إثبات الزواج
العرفي املختلط بين الحلول التقويمية لقضاة
املوضوع واملزال التطبيقية لقضــاء املح ــكمة
العلــيا "أنموذجا"
منازعات اثبات وتسجيل الزواج العرفي
اإلشكاالت القضائية لدعاوي النفقة في
القانون الجزائري
منازعات املسكن املستقل أثناء قيام العالقة
الزوجية
أثر وسائل التواصل االجتماعي في املنازعات
االسرية من منظور شرعي
اإلشكاالت املتعلقة بالصداق في قانون األسرة
الجزائري
منازعات الصداق فقها وقانونا

كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة الجزائر1
جامعة مولود معمري تيزي وزو

أد.سعاد سطحي

أ /عبد الحكيم بن هبري
د /يحي طاهري

د /فتيحة عليلوش
د /بوخاتم أسية
ط.د /لعوج خديجة
ط.د /بوعسلة فاطمة الزهراء
أ.د /براهيم عماري
أ /سعاد رزاقي
د /عبد الحكيم بوجاني
د /غربي صورية
د /عثماني بالل
د /كريمة محروق
د /بدر شنوف

منازعات تخلف الولي في زواج املرأة الراشدة
بين الفقه االسالمي و قانون االسرة املعدل
الحلول القانونية إلشكاالت الجنسية كضابط
~~4

جامعة البليدة  2لونيس ي علي
جامعة أبي يكر بلقايد –تلمسان-
جامعة حسيبة بن بوعلي –الشلف-
جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية
–قسنطينة-
جامعة بوشعيب بلحاج –عين تموشنت-
جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية-
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

د /أحمد سعود

إسناد في األحوال الشخصية
في التشريعين الجزائري والتونس ي
مناقشـ ـ ـ ــة عام ـ ـ ـ ــة

الجلسة الثانية
من الساعة  10:50إلى الساعة 12:25

رئيس الجلسة :د .بن شعبان محمد صالح

يرجى من املتدخلين اإللتزام بمدة  05دقائق أثناء عرض املداخلة مع التركيزعلى أهم التوصيات
االسم و اللقب
ط.د /بوطار رجاء
د /محسـن شدادي
د /إيمان بغدادي
د /صالح الدين بوحملة
د /سعاد تونس ي
د /شهرزاد بوسطلة
د /وليد رحماني
د /شرايطة أمينة
د /سارة مهناوي

د /بوملكاحل أحمد
د /سكماكجي هبة فاطمة
الزهراء
د /سعاد قصعة
د /ليندة بومحراث
د /هشام بوحوش
ط.د /هشام عبد العزيز
د /بلبشير يعقوب

عنوان املداخلة

جامعة االنتساب

إشكاليات الطالق العرفي على ضوء قانون
األسرة الجزائري والتطبيقات القضائية
إشكاالت الطالق التعسفي في التشريع
الجزائري
آثار الطالق باإلرادة املنفردة للزوج في القانون
الجزائري

جامعة محمد الشريف مساعدية –سوق
أهراس-
جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1

اإلشكاالت النظرية لطبيعة الخلع وآثارها
الفقهية والقضائية
إشكاالت النزاع حول متاع بيت الزوجية في
قانون االسرة الجزائري
النزاع حول متاع البيت الزوجية دراسة
تحليلية في نص املادة  73من قانون األسرة
الجزائري
سلطة قاض ي شؤون األسرة في تفعيل األحكام
اإلجرائية و املوضوعية في املنازعات األسرية
بعد فك الرابطة الزوجية "منازعات متاع بيت
الزوجية نموذجا"
السلطة التقديرية لقاض ي األحوال الشخصية
في اآلثار غير املالية للرابطة الزوجية دراسة
مقارنة بالفقه اإلسالمي
االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية امللزمة
بتسليم االبن املحضون في زمن جائحة كوفيد
السلطة التقديرية لقاض ي األسرة في مسائل
~~5

جامعة جياللي ليابس –سيدي بلعباس-
جامعة محمد خيضر بسكرة
جامعة البليدة 2
جامعة  20أوت  1955سكيكدة
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
قسنطينة
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1

جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية

كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة  20اوت – 55سكيكدة-
جامعة حسيبة بن بوعلي –الشلف-

ط.د /سحنون كنزة

الحضانة وح الزيارة في ظل جائحة كورونا –
كوفيد -19

د /عبد املالك رقاني
ط.د /زكرياء برياح

السلطة التقديرية للقاض ي حال إسناد
الحضانة للمرأة العاملة دراسة نظرية تطبيقية

جامعة أبو بكر بلقايد –تلمسان-

أ /خديجة حاج شريف

حماية ح الزيارة للمحضون في ظل الظروف
االستثنائية-كوفيد  19أنموذجا-
أحكام زيارة املحضون وإشكالية االستضافة
بسبب جائحة كورونا

جامعة حسيبة بن بوعلي –الشلف-

د /لبنى ملين

تأثير أزمة كوفيد  19على أحقية ممارسة
الحضانة والزيارة لألم العاملة بالقطاع الصحي
"دراسة في أسباب النزاع والحلول القضائية
على ضوء مصلحة الطفل الفضلى"
استحقاق الحضانة و سقوطها عن األم
املطلقة بسبب زواجها-دراسة تأصيلية تحليلية
للمادة  66من قانون األسرة الجزائري-
النفقة الواجبة للزوجة و أحكام التفري لعدم
اإلنفاق
منازعات النفقة الزوجية بين القانون والواقع
العملي

د /خواثرة سامية

ط.د /بن الشيخ الفقون
سمية
د /بن شعبان محمد الصالح
د /ليلى بن تركي
أ /بوفنارة سوسن
د /بوزيان نعيمة
د /بوزنون سعيدة
د /سعاد خوجة

صندوق النفقة للمرأة املطلقة في التشريع
املقارن –بين حماية حقوق املرأة والحفاظ على
االستقرار األسري-

د /اسمهان عفيف

السلطة التقديرية لقاضي شؤون األسرة في

ط.د /وليد ضيف

مجال الوالية على النفس
مناقشـــــــــــة عامـــــــــــــة
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جامعة امحمد بوقرة –بومرداس-
جامعة محمد بوضياف –املسيلة-

كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة حسيبة بن بوعلي –الشلف-
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة العربي بن مهيدي –أم البواقي-
محمد خيضر –بسكرة-

الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة :د .بن كرور ليلى

من الساعة  12:25إلى الساعة 13:45

د .بن كرور ليلى
يرجى من املتدخلين اإللتزام بمدة  05دقائق أثناء عرض املداخلة مع التركيزعلى أهم التوصيات
عنوان املداخلة
اتهام الزوجة بالحمل غير الشرعي

جامعة االنتساب
جامعة مصطفى اسطمبولي –معسكر-
جامعة الجياللي اليابس – سيدي بلعباس

االسم و اللقب

د /لرقط عزيزة

أثر جائحة كورونا على حماية الزوجة من
العنف الزوجي املادي و املعنوي

جامعة العربي بن مهيدي –أم البواقي-

د.حافظي سعاد

لعنف اللفظي والنفس ي املمارس من الزوج
على زوجته

كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة أبوبكر بلقا يد تلمسان

د /عبد الرزاق اسمهان
د /شمامة بوترعة

جريمة العنف الزوجي املادي
العنف الزوجي ضد الزوجة خالل جائحة
كوفيد  – 19األشكال واالثار « -دراسة
ميدانية على عينة من الزوجات املعنفات
بمدينة التالغمة بوالية ميلة "
العنف اللفظي والنفس ي املمارس من الزوج
على زوجته

جامعة الجزائر1
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1

د .سعدي عبد الحليم

اإلهمال العائلي املالي واألدبي لألسرة في التشريع
الجزائري
جريمة الزنا دراسة بين الشريعة اإلسالمية
والقانون الجزائري

د /بوالقرارة زايد

ترك األسرة كآلية لإلهمال املعنوي في القانون
الجزائري

كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
كلية العلوم اإلسالمية جامعة الجزائر 1
جامعة جيجل

د .بن كرور ليلى
أ .زول سهام

اشكاالت تنفيذ الحكم القاض ي بالنفقة
الغذائية

كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري،
قسنطينة ،1كلية الحقوق

جريمة عدم تسديد النفقة في ظل الظرف
االستثنائي كوفيد 19
عقوبة القذف اإللكتروني في مواجهة اإلضرار
باألسرة –دراسة فقهية معاصرة-

كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة عمار ثليجي –األغواط-

ط.د /مزوزي أحمد بن يوسف
ط د /زروقي زوليخة

د /حافظي سعاد

د /نبيلة صدراتي
د /فتيحة يديو

د /بن الشيخ نبيلة
د /دليلة ليطوش
ط.د /وهيبة بوصبيع العايش
أ.د /حبيبة شهرة

مناقشـ ـ ـ ــة عام ـ ـ ـ ــة
~~7

جامعة أبوبكر بلقايد –تلمسان-

الجلسة الرابعة
رابط الزوم()zoom
https://us05web.zoom.us/j/3959687573?pwd=dEZlWVpuYjVvVUR5cVFPZzNodGtoUT09
رئيس الجلسة :د .خوادجية سميحة حنان /د.زهوين ميسون

من الساعة  09:40إلى الساعة 10:20

يرجى من املتدخلين اإللتزام بمدة  05دقائق أثناء عرض املداخلة مع التركيزعلى أهم التوصيات
االسم و اللقب
د /كريمة فردي
د /زهوين ميسون
ط.د /نجاة لوصيف
د /نسيمة شيخ

عنوان املداخلة
الرجوع في الهبة بالتقاض ي في التشريع الجزائري
الرجوع عن عقد الهبة في قانون األسرة
الجزائري
الهبة بين التبرع والرجوع (على ضوء االجتهاد
القضائي الجزائري)

د /بلجراف سامية
د /خوادجية سميحة حنان

إدارة أموال القاصر واملنازعات املترتبة عليها
منازعات أموال القاصر

ط.د /مروان سارة
د /طحطاح عالل

تصرف النائب الشرعي في أموال القاصر بين
اإلطالق والتقييد

ط.د /جريدي زهرة
د /بوعون نضال
د /بن حبيلس آمنة

اجتهادات املحكمة العليا في موضوع التنزيل بين
جدلية املساواة بين ابناء الظهور وابناء البطون
تأثير املنازعات املتعلقة باشتراطات الواقف
على صحة التصرف الوقفي ووجوبه
منازعات إنتقال امللكية العقارية بالوصية بين
النص و التطبي
الحماية الجنائية للزوجة من العنف األسري

د /بن شرطيوة سناء
د /بالرو كمال

مناقشـ ـ ـ ــة عام ـ ـ ـ ــة
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جامعة االنتساب
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة بلحاج بوشعيب -عين تموشنت
محمد خيضر –بسكرة-
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة الجياللي بونعامة –خميس مليانة-
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1

الجلسة الخامسة
رئيسة الجلسة :د .بوحوش هشام

من الساعة  10:20إلى الساعة 11:45

يرجى من املتدخلين اإللتزام بمدة  05دقائق أثناء عرض املداخلة مع التركيزعلى أهم التوصيات
االسم و اللقب
د .رياض عميراوي
د .محمد بلقاسم رضوان

د /نسيمة طبشوش
د /رياض مزعاش
د /منى معكوف
د /ليلى إبراهيم العدواني

د /أم الخير بوقرة
د /ماجدة شاهيناز بودوح
د/أمنة بن طاهر

عنوان املداخلة
الخطاب املسجدي ودوره في إرساء االستقرار
األسري.
دور املحامي في حماية حقوق األشخاص
املستضعفة نتيجة النزاعات األسرية وقت
الجوائح ،القوة القاهرة و الكوارث الطبيعة
قاض ي الصلح والنيابة العامة ودوره في الحد
من املنازعات األسرية
معالجـة النزاعـات األسـرية بـين الــزوجين عـن
طري ـ الصلح
إجراء الصلح في منازعات فك الرابطة الزوجية
بين النص والتطبي وما فرضته جائحة كورونا
(كوفيد  :)19أي ّ
فعالية؟
التحكيم بين الزوجين في قانون األسرة
الجزائري (قراءة لواقع ممارسته)
الوساطة الجزائية و دورها في التصدي
للمنازعات األسرية

د /كريكو فريال

فكرة الوساطة بين مؤيد و معارض

د  .حمزة نقاش

الوساطة األسرية في التشريعات املقارنة و
إمكانات تفعيلها في القانون الجزائري .

د /عماد حميدة
د /بوخالفة فيصل
د /لوصفان سلمى

جامعة االنتساب
جامعة أألمير عبد القادر للعلوم االسالمية
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة1
جامعة الحاج لخضر باتنة 1
جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة محمد بوضياف –املسيلة-

جامعة الجزائر 1
جامعة محمد خيضر –بسكرة-
جامعة أم البواقي كلية الحقوق و العلوم
السياسية
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري –
قسنطينة - 1

إقرار الوساطة الجنائية في حل النزعات
األسرية –جريمة ترك األسرة أنموذجا-

املركز الجامعي الشيخ آمود بن مختار
–إيليزي-

خصوصية اإلجراءات املعتمدة من قبل املشرع
الجزائري في جريمة عدم تسديد النفقة ودورها
في تحقي العدالة الرضائية

جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2

~~9

د /زغبيب نور الهدى

دور نظام األسر البديلة في ضمان احتياجات
الشخص املسن-قراءة قانونية في القانون
 12-10والنصوص التنظيمية امللحقة به-

جامعة العربي بن مهيدي –أم البواقي-

د /حمو فخار
ط.د /سعيد دبوز

مدى إسهام هيئات املجتمع املدني في الحد من
املنازعات األسرية
(مؤسسة األسرة املطمئنة نموذجا)

جامعة غرداية
جامعة قاصدي مرباح –ورقلة-

مناقشـ ـ ـ ــة عام ـ ـ ـ ــة

~ ~ 10

برنامج الورشات
رابط الزوم
https://us05web.zoom.us/j/8796884047?pwd=eDZyaHVZSUV2bjNqQW5Ca2NmZHE0QT09

الورشة األولى
رئيس الورشة األولى :د .عالق نجيمة

من الساعة  09:40إلى الساعة 10:55

يرجى من املتدخلين اإللتزام بمدة  05دقائق أثناء عرض املداخلة مع التركيزعلى أهم التوصيات
عنوان املداخلة
االختصاص في منازعات شؤون األسرة في
القانون الجزائري
أثر املمارسات الطبية املخالفة للضوابط
القانونية و أثرها على الروابط األسرية
-التلقيح االصطناعي نموذجا-

جامعة االنتساب
كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
 كلية الحقوق –سعيد حمدين-جامعة بن يوسف بن خدة – الجزائر 1-

االسم و اللقب
ط.د /زواش شعيب

ط د /مخناش كنزة

االشتراط في عقد الزواج في ظل جائحة كورونا

ط.د /بوعلي سارة
ط.د /خليل عز الدين
ط د .عبدالرزاق يعقوبي

النزاعات القائمة في النظام املالي املشترك بين
الزوجين بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.
املركز القانوني للطفل املولود أثناء فترة
الخطوبة ـ دراسة مقارنة على ضوء احكام
التشريع والقضاء في الجزائر واملغرب.
منازعات الخطبة في التشريع الجزائري

كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة إبن خلدون – تيارت–
جامعة سوسة –تونس-
جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة.

ط.د /مزيان تاني أسماء
طد نسرين بوحرارة.
د .هاجر عبدالدايم.

العرفي ّ
وتعدد ّ
منازعات ّ
الزواج ُ
الزوجات"
التأثير السلبي لجائحة كوفيد  19في ارتفاع
نسبة الزواج العرفي

جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد –تلمسان-
–جامعة الجزائر1-
كلية الحقوق جامعة االخوة منتوري
قسنطينة.1

د /شيبوتي راضية
ط.د /نموش ي حبيبة
ط.د /يحي حجوج
ط.د /تواتي نورة

تأثير جائحة كورونا على إجراءات التقاض ي
(قضايا األسرة نموذجا)
نزاع الزوجين حول الصداق في ضوء قانون
األسرة الجزائري والشريعة اإلسالمية

جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1

ط.د /عليش حنان

ط.د /بن أحمد رانيا
ط د /بارودي مختار

~ ~ 11

جامعة أبي بكر بلقايد –تلمسان-

املركز الجامعي صالحي أحمد -النعامة

د /عثماني بالل
ط.د /مسعودان حكيمة
ط.د /جميلة لونيس
ط.د /عيداوي شمس الدين
د /عبد العزيز يحي
ط د /نصيرة علي حاجي
د /كحلة غالي

منازعات الصداق فقها وقانونا

جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية
جامعة أكلي محند أولحاج لبويرة

التلقيح االصطناعي وضوابط اللجوء اليه في
التشريع الجزائري
أحكام انعقاد الزواج في القانون الدولي الخاص
وتطبيقاتها في التقنين الجزائري
حماية األسرة من خالل السلطة التقديرية
للقاض ي في ظل قانون األسرة الجزائري

جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1

إثبات النسب بين أحكام اللعان والبصمة
الوراثية
مناقشـ ـ ـ ــة عام ـ ـ ـ ــة

~ ~ 12

جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة البليدة 2
جامعة وهران 2

الورشة الثانية
رئيس الورشة :د .بو ترعة شمامة

من الساعة  10:55إلى الساعة 11:55

يرجى من املتدخلين اإللتزام بمدة  05دقائق أثناء عرض املداخلة مع التركيزعلى أهم التوصيات
االسم و اللقب
د /فرعون محمد
ط.د /بارود نورة
ط د.بلدي كريمة
ط.د /محمد بن دعيمة
ط.د /رضا بنونة
ط.د /يايس ي ملية
د /نويس نبيل
ط.د /كرامش عديلة
د /نادية رواحنة
ط.د /وحيد هداج

د/حمود مليسا
ط.د/سايغي أسماء
ط.د /مرزوق وهيبة
ط.د /زرزايحي خولة
د /فريدة حايد
ط.د /نادية قندوز
ط.د /زينب جبارة

عنوان املداخلة

جامعة االنتساب

تكييف الخلع بين أحكام الشريعة اإلسالمية
وقانون األسرة الجزائري
القواعد املوضوعية واإلجرائية في منازعات
نفقة املطلقة واألبناء
إشكاالت صندوق النفقة بين النظري و
التطبي في ظل جائحة كوفيد – 19

جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

مسكن الحضانة و الضمانات القضائية
املتعلقة به
التطبيقات القضائية للحضانة وف التشريع
الجزائري
تعلي ممارسة ح زيارة املحضون في ظل
جائحة كوفيد  19تجسيدا للمصلحة الفضلى
دور القضاء في حل منازعات الحضانة و ح
الزيارة في ظل انتشار جائحة كورونا-كوفيد
-19
منازعات ممارسة ح زيارة املحضون
في ضل انتشار جائحة كوفيد19-
اإلشكاالت القانونية للحضانة في إطار الزواج
املختلط
التدابير املستعجلة املتعلقة بآثار فك الرابطة
الزوجية فيما يخص إسناد الحضانة
وح الزيارة في ظل جائحة كورونا
السلطة ّ
ّ
التقديرية لقاض ي شؤون األسرة في
نطاق اآلثار املترتبة على انحالل ّ
الزواج
دور الصلح القضائي في حل النزاعات الزوجية
مناقشـ ـ ـ ــة عام ـ ـ ـ ــة

~ ~ 13

كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة 1
جامعة الحاج لخضر باتنة 1
جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1
املركز الجامعي س ي الحواس -بريكة-
جامعة جيجل
جامعة ابن خلدون تيارت

جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
جامعة جيجل

جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة الجزائر  1بن يوسف بن خذة

الورشة الثالثة
رئيس الورشة :د .بن تركي ليلى

من الساعة  11:55إلى الساعة 13:00

يرجى من املتدخلين اإللتزام بمدة  05دقائق أثناء عرض املداخلة مع التركيزعلى أهم التوصيات
االسم و اللقب
د /بوزرارة زقار مريم
د /بوقندول سعيدة
د /خروفة غانية
ط.د /إلهام شعبان
ط.د /شوادر أمينة
ط.د /صافي نسرين
ط.د /منصور نورة
ط.د /محمد أمين غالش
ط د.عاللي ثريا
ط د /محمد ندير حمالوي
ط د /خديجة شرفي

عنوان املداخلة
جريمة الزنا في التشريع الجزائري
جريمة الزنا في التشريع الجزائري

جامعة االنتساب
جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2

جريمة ترك مقر األسرة في التشريع الجزائري
املسؤولية الجنائية لعمليات التلقيح
اإلصطناعي وف التشريع الجزائري
جنحة عدم تسديد نفقة في التشريع الجزائري

جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1

التنازل عن الشكوى و دوره في الحد من
النزاعات األسرية في ظل جائحة كورونا
دور النيابة العامة في منازعات شؤون االسرة
جرائم العنف الجسدي والنفس ي واملالي في
اإلطار األسري
جريمة عدم تسديد النفقة في ظل جائحة
كوفيد .19
مناقشـ ـ ـ ــة عام ـ ـ ـ ــة

جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1
جامعة الحاج لخضر باتنة 1
جامعة االخوة منتوري قسنطينة 1

إختتام الملتقى الدولي


قراءة توصيات الملتقى الدولي.

 الكلمة الختامية للدكتورة محروق كريمة رئيسة الملتقى.
 الكلمة الختامية لألستاذ الدكتور عمارة فوزي عميد كلية الحقوق مع إعالنه اختتام
أشغال الملتقى الدولي.

~ ~ 14

