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 إشكالية اليوم الدراسي:

ذسؼً وً دوٌح ِٓ دوي اٌؼامل إىل حتمُك وذشلُح جماالخ اٌرُّٕح دبخرٍف ؤتؼاد٘ا واٌيت ِٓ تُٕها 

تاػرثاسٖ ػاًِ ؤساسٍ وِذػُ السرمطاب  "اٌؼماس"اٌثؼذ االلرظادٌ اٌزٌ َؼذ ؤُ٘ حمشن فاػً فُٗ ٘ى 

ىَح، دلا ٌٗ ؤمهُح يف اٌشفغ االسرصّاس وّا ؤٔٗ األٔسة خلٍك احلشوُح االلرظادَح يف اٌسىق يف وً اٌمطاػاخ احلُ

ِٓ ِسرىي اٌرُّٕح وجؼً ؤـشضُح اٌذوٌح ؤسضُح خظثح السرمطاب االسرصّاس اٌذاخٍٍ واخلاسجٍ. واٌزٌ ال 

َرُ إال تىجىد وتىضغ ِٕظىِح لأىُٔح ػماسَح ذسؼً إىل ذصّني اٌؼماس وحتظني ادلٍىُح اٌؼماسَح واٌشفغ ِٓ 

الخ خمرٍف ذششَؼاخ دوي اٌؼامل وِٓ تُٕها اٌرششَغ اجلضائشٌ اٌزٌ لُّرها  االلرظادَح، وِٓ ٕ٘ا تاذد أشغا

سؼً جا٘ذا إىل إجياد آٌُاخ لأىُٔح ٌرذمُك اسرمشاس ػماسٌ شاتد ِٓ دُس ؤدىاِٗ اٌمأىُٔح، و٘ى ِا َؼشف 

 تاألِٓ اٌؼماسٌ اٌمأىين اٌزٌ ؤطثخ ؤورب ِؤشش يف جماي اٌرُّٕح االلرظادَح.

ا ادلىضىع ٔظشا ألمهُرٗ ػًٍ ادلسرىي إٌظشٌ واٌؼٍٍّ؛ دُس ِٓ إٌادُح ٘زا ولذ مت اخرُاس دساسح ٘ز

إٌظشَح جنذ ؤْ حتًٍُ وذىضُخ وِؼشفح إٌظىص اٌمأىُٔح ادلرؼٍمح تاٌؼماس يف اجلضائش جيؼٍٕا ٔثذس ػٓ ِذي 

ؼررب متىٓ ادلششع ِٓ وضغ وضثط ِٕظىِح ػماسَح شاٍِح وفؼاٌح ذضّٓ وذىفش ِا َسًّ تاألِٓ اٌؼماسٌ اٌزٌ َ

 ادلثرغً األساسٍ ِٓ وضغ اٌمىأني اٌؼماسَح دبا حيمك اٌرُّٕح االلرظادَح.

اٌزٌ ذٍؼثٗ األوػُح اٌؼماسَح  ٍؤِا ِٓ إٌادُح اٌؼٍُّح فإمهُح ادلىضىع وثريج ٔظشا ٌٍذوس االسرشاذُج

دبخرٍف ذظُٕفاهتا يف ذسهًُ االسرصّاس وضّأٗ، ٌزٌه واْ ِٓ اٌضشوسٌ اٌثذس ػٓ ِذي وجىد إضفاء محاَح 

 طاسِح ػًٍ ادلٍىُح اٌؼماسَح وإداطرها جبٍّح ِٓ اٌضّأاخ األوُذج حتمُما ٌٍىظُفح اٌيت ذؤدَها.

ِا ِذي فؼاٌُح ُح وئشىاٌُح سئُسُح ٌٍُىَ اٌذساسٍ: اٌراٌ اإلشىاٌُحتٕاء ػًٍ ِا سثك فئٕٔا ٔمرشح 

وٌإلجاتح ػٓ ٘زٖ اإلشىاٌُح فئٕٔا ٔسؼً إىل  إٌظىص اٌمأىُٔح اٌؼماسَح يف ذىفري األِٓ اٌؼماسٌ يف اجلضائش؟

 حتمُك األ٘ذاف ادلسطشج ؤدٔاٖ وفما ٌٍّذاوس ادلسطشج يف ٘زا اٌُىَ اٌذساسٍ.

 

 حماور اليوم الدراسي:

 األول: األدوات القانونية لتطهري العقاري احملور
 :ذطهري ادلٍىُح اٌؼماسَح يف األساضٍ ادلّسىدح وأٌُح ٌرىفري األِٓ اٌؼماسٌ -1

 األجهضج ادلىٍفح تادلسخ اٌؼماسٌ. - إجشاءاخ وِشادً ادلسخ اٌؼماسٌ /  -  

 ذطهري ادلٍىُح اٌؼماسَح يف األساضٍ غري ادلّسىدح وأٌُح ٌرىفري األِٓ اٌؼماسٌ -2

 اٌرذمُك اٌؼماسٌ -  / شهادج احلُاصج -  / ػمذ اٌشهشج -  

 احملور الجاني: اآلثار املرتتبة عو عمليات التطهري العقاري
 ادلٕاصػاخ ادلرشذثح ػٓ ػٍُّاخ اٌرطهري اٌؼماسٌ -1

 ادلٕاصػاخ اإلداسَح -2

 ادلٕاصػاخ اٌمضائُح. -3



 أهداف اليوم الدراسي:
َهذف ٘زا اٌُىَ اٌذساسٍ إىل إٌماء اٌضىء ػًٍ ِىضىع جذ دساط َشذثط دبجاي ذُّٕح االلرظاد 

اٌىطين و٘ى اٌرشوُض ػًٍ إٌظىص اٌمأىُٔح اٌؼماسَح دبا ذىفشٖ ِٓ ؤِاْ ػماسٌ، ٘زا األخري اٌزٌ ال طادلا 

 ٌرطثُك تذاَح ِٓ دك ادلٍىُح إىل منط ذسُريٖ وذٕظُُّٗ.ػشف اٌؼذَذ ِٓ اإلشىاالخ يف ا

 إتشاص دوس اجلهاخ اإلداسَح ادلرذخٍح يف ػٍُّاخ ذطهري األوػُح اٌؼماسَح. -

ذمُُُ دوس ادلششع اجلضائشٌ ِٓ خالي حتًٍُ إٌظىص اٌمأىُٔح راخ اٌظٍح تادلىضىع واٌىلىف ػًٍ ِذي  -

 ٌؼماسَح.جناػرها ودوس٘ا يف ذسىَح ِشاوً ادلٍىُح ا

الرشاح دٍىي وِؼاجلاخ دلخرٍف اإلشىاالخ اٌيت ذؼرشع ذىفري األِٓ اٌؼماسٌ، ٌؼٍها ذثؼس اٌصمح يف مجُغ  -

 ادلؼاِالخ اٌؼماسَح.

 
 اليوم الدراسياللجهة العلمية 

 ت بسكرة.ــر جاهعـــــــهـذي -  أحوذ بىطرفايت األستار الذكتىر الرئيس الشرفي:

 ت.ــــــــــكليالذ عويـــــــــ  -  عبذ الرؤوف دبابش الذكتىراألستار  :الوشرف العام

 .هذير هخبر االجتهاد القضائي -  عبذ الحلين بن هشري أ.د :اليىم الذراسيرئيس 

 .حسنـــــاء بىشــــــــــــريطىرة ــــــــالذكت  :لليىم الذراسيرئيس اللجنت العلويت 

 
 شروط املشاركة يف اليوم الدراسي

 .ؤْ َىىْ اٌؼًّ حبصا لأىُٔا ؤطُال غري ِٕمىي وال ِٕشىس ِٓ لثً جية -

 ؤدٔاٖ.ال َمثً اٌثذس إال تؼذ إسساٌٗ واِال وفما جلذوي ادلىاػُذ  -

ِغ ضشوسج اسفاق ٍِخض تٍغح ادلماي واٌٍغح  .ٌغح ادلٍرمً اٌؼشتُح ؤو اٌفشٔسُح ؤو اإلجنٍُضَح -

 االجنٍُضَح.

 ٌٍغاخ األجٕثُح. Times new roman 12ٌٍؼشتُح ؤو  Simlified Arabic 14ذىرة ادلذاخالخ خبط  -

 َرُ اٌرهُّش وإَشاد ادلظادس وادلشاجغ يف هناَح وً طفذح وتشىً واًِ ودلُك. -

 .دلُمح 15ويف وً األدىاي ِذج اٌؼشع ال ذرؼذي  طفذح، 25 ذرؼذي اٌثذىز ؤْ ال -

ال ذربِج ؤٌ ِذاخٍح إال تؼذ إسساي إٌض ، ػًٍ ؤٔٗ 2223 ِاسط 22ذشسً ادلذاخالخ واٍِح لثً  -

 .اٌىاًِ

 .2223 ؤفشًَ 25 ادلشاسوح:لثىي ذاسَخ إسساي دػىاخ  -

 مجُغ ادلشاسالخ ذىىْ ػًٍ اٌربَذ اإلٌىرشوين: -

colloque.droit.biskra@gmail.com 
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