
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األحوال الشخصيةتخصص: قانون   



 العنوان المقترح

 الجزائري  األسرةاالشتراط في عقد الزواج يبن أحكام الشريعة اإلسالمية و قانون 

 األسرةالتطليق بسبب ارتكاب جرائم تمس بشرف 

  األسرةدور النيابة العامة في قضايا شؤون 

 الخطبة و منازعاتها 

 الزوجاتنظام تعدد 

 دراسة مقارنة – األسرةالصلح في قضايا 

 اآلثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية

 تونس نموذجا –نون الوضعي و الشريعة اإلسالمية انظام التبني بين الق

 حضانة القصر في القانون الجزائري

 الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري 

 النظام القانوني للوقف الخاص في الجزائر 

 النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري 

 الجزائري  األسرةإثبات النسب وفق تعديالت قانون 

  بين قانون األسرة الجزائري والفقه اإلسالمي اإلهمال العائلي 

 زواج القاصر بين الشريعة و القانون 

  األسرةحقوق الطفل في 

 نف الجنسي بين األزواج الع

 بين التشريع الجزائري و التونسي –دراسة مقارنة –تعدد الزوجات 

 الحماية القانونية للتركة في التشريع الجزائري 

 وال القاصر مالوالية على أ

 الخلع بين الشريعة و القانون 

 نفقة المرأة العاملة 

 واليات مكافحته  األسرةالعنف داخل 

 نشوز الزوجة أسبابه وعالجه في القانون و الفقه اإلسالمي 

   األسرةاالستعجال في  شؤون 

  األسرةجريمة اإلهمال العائلي بين قانون العقوبات و قانون 

 الحراسة القضائية أسبابها و آثارها  

 



 العنوان المقترح

   األسرةسقوط الحضانة في قانون 

  األسرةإثبات الزواج العرفي في قانون 

  األسرةموانع الزواج في قانون 

 والية القاضي على الطفل في حقوقه المعنوية  

 آليات حفظ النسل بين الشريعة و القانون 

 ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج 

 الجزائري  األسرةالتعويض عن الطالق التعسفي في قانون 

 الرجوع عن الطالق الرضائي في التشريع الجزائري  

  -دراسة مقارنة – األسرةحقوق المرأة في قانون 

 أحكام اإلذن الطبي في الشريعة اإلسالمية 

  -بين النظرية و التطبيق–تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية في التنظيم األسري الجزائر 

 الطالق التعسفي 

 والقانوني للتلقيح االصطناعي ودوره في إثبات النسبالتكييف الفقهي 

 اإلثبات في دعاوى األحوال الشخصية 

 أحكام الزواج المختلط و أثاره

 الجزائري  األسرةنفقة األقارب في الفقه اإلسالمي و قانون 

 تطبيقات قاعدة ال ضرورة و ال ضرار في مسائل األحوال الشخصية 

 الجزائري  األسرةي قانون المركز القانوني للمرأة ف

 اثر عوارض األهلية في التبرعات

 إثبات النسب ونفيه في ظل التشريع الجزائري

 حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية وإشكاالته المثارة أمام القضاء

 الحماية القانونية لحق الطفل في النسب في التشريع الجزائري

 أثر االتفاقيات الدولية على الرابطة األسرية 

 حكم إسقاط الجنين بين الشريعة و القانون 

 الجزائري  األسرةضوابط تزويج الصغار في قانون 

 حق المرأة في ابرام عقد الزواج 

 صندوق المطلقات بين القانون و الواقع 

  



 

 العنوان المقترح

  األسرةالقانونية الجديدة في مجال دعم  اإلجراءات

 بين الشريعة و القانون  األسرةحقوق الطفل في 

 الجزائري  األسرةالحقوق المالية للمرأة في قانون 

 الميراث بالتنزيل بين الشريعة اإلسالمية و القانون 

 أحكام العدة و أثرها على الحقوق المالية للزوجة 

  -دراسة مقارنة –نظام الوقف 

 النظام القانوني لصندوق النفقة  

 أحكام المفقود و الغائب في التشريع الجزائري 

 السلطة التقديرية لقاضي األحوال الشخصية في التشريع الجزائري 

 الحماية القانونية ألموال القاصر في التشريع الجزائري 

    ة الزواج في قانون األسرة الجزائريشرعيوسائل االتصال الحديثة على تأثير التعاقد ب 

 أسباب سقوط النفقة الزوجية 

 قراءة في قانون الحالة المدنية في مسألة إثبات الزواج 

 الجزائري  األسرةتأثير االتفاقيات الدولية المبرمة من قبل الجزائر على تعديالت قانون 

 

 


