
 جامعة محّمد خيضر بسكرة
 
 
 

قسم الحقوق ومخبر الحقوق والحّريات في األنظمة 
 المقارنة

 بالتنسيق مع فرقة بحث:
شكاالته  الواقع التشريعي ألحكام الزواج والطالق وا 

 في قانون األسرة الجزائري

 00399إلى  03.9الجلسة األولى: من 
 

 

            
      

 
 

 ينّظمون يومًا دراسيًا حول: 
 

النظام القانوني للخطبة والزواج في 
 الجزائري والمقارن قانون األسرة

 2902ديسمبر  01يوم 
كّلية الحقوق والعلوم السياسية القطب الجامعي 

 شتمة
 

 

 مناقشة عاّمة

 0.399إلى  003.9الجلسة الثانية: من 

 مناقشة عاّمة
من طرف الدكتور عبد الرؤوف دبابش نائب عميد الكّلية المكّلف بالبيداغوجيا اختتام اليوم الدراسي

 سكرةجامعة ب -رئيس الجلسة: الدكتور عبد الجليل مفتاح 
 عنوان المداخلة المؤّسسة المتدّخل    

الكفاية التشريعية للخطبة في قانون األسرة الجزائري  جامعة بسكرة د3 عزالدين كيحل
 دراسة مقارنة -

 المركز القانوني للولي في قانون األسرة الجزائري جامعة بسكرة د3 عبد الرؤوف دبابش
 رؤية فكرية –وجات تعّدد الز  جامعة بسكرة د3 ميلود خلفاهلل

 الشروط االّتفاقية في عقد الزواج جامعة بسكرة براهمي حنانأ3 

 جامعة بسكرة - الدكتور عّباس زواويرئيس الجلسة: 
 عنوان المداخلة المؤّسسة المتدّخل    

طالن في عقد الزواج في قانون األسرة الفساد والب جامعة بسكرة أ3 شهرزاد بوسطلة
 الجزائري

الذّمة المالية للزوجين بين الشريعة وقانون األسرة  جامعة البويرة د3 كمال الدين قاري
 الجزائري

 االغتصاب الزوجي بين التجريم واإلباحة جامعة بسكرة د3 عبد الحليم بن مشري



 دراسيمحاور اليوم ال
شكاالتها   المحور األّول: الخطبة وا 

 اإلشكاالت التشريعية للخطبة -
 اإلشكاالت العملية للخطبة -

شكاالته  المحور الثاني: الزواج وا 
شكاالته التشريعية -  الزواج وا 
شكاالته العملية -  الزواج وا 

 
 برنامج اليوم الدراسي    

  الجلسة االفتتاحية
 الحقوقكلمة األستاذ عّباس زواوي رئيس قسم   -
 كلمة الدكتور عزالدين كيحل رئيس فرقة البحث: -

      الواقع التشريعي ألحكام الزواج والطالق 
شكاالته في قانون األسرة الجزائري  وا 

افتتاح أشغال اليوم الدراسي من طرف الدكتور:  -
عبد الرؤوف دبابش نائب عميد الكلية المكّلف 

 بالبيداغوجيا
 
 
 
 

 إشكالية اليوم الدراسي
يعّد قانون األسرة الجزائري من أحدث قوانين الجمهورية التي 

 02هـ الموافق 0191رمضان  90خرجت إلى الوجود في 
منذ للبالد م معلنة استكمال الترسانة القانونية 0091جوان 

عقدين من الزمن،  بهاستمّر العمل وبعد أن االستقالل3 
تهّيأت الظروف إلعادة صياغته من جديد حتى يستجيب 

 لمتطّلبات الواقع المعيش3
بت .299أكتوبر  22وفي  بأمر من رئيس  –م ُنصِّّ

لجنة وطنية كلِّّفت  -الدولة لوزير العدل حافظ األختام 
بإعادة قراءة القانون وتعديل ما يمكن تعديله، وبعد إنجاز 

محّرم  09المؤّرخ في  92-90المهّمة، صدر األمر رقم 
، والذي يتّمم قانون م 2990فبراير  21هـ الموافق  0122
 م 009133

غير أّن ما أنجزته اللجنة من تعديالت لم يكن بعضها إاّل 
طالما  -استجابة لنزوع البعض إلى إرضاء منابر دولية 

والتباهي أمامها  -اّتهمت اإلسالم بظلم المرأة وهضم حقوقها 
بأّن المرأة في هذه التعديالت تحقََّق لها من الحّرية والحقوق 

 يكن لها قبل التعديل المنجز 33ما لم 
من خالل ما سبق ذكره، تبدو األهّمية البالغة  

لطرق هذا الموضوع من خالل اإلشكالية التالية: ما مدى 
الكفاية التشريعية ألحكام الخطبة والزواج بعد التعديل الذي 

 جاء به قانون األسرة؟
 

 

 اللجنة العلمية لليوم الدراسي
 الدكتور الزين عزري األستاذ الرئيس الشرفي:

 د3 عزالدين كيحل رئيس اللجنة العلمية:
رئيس فرقة بحث: الواقع التشريعي ألحكام الزواج    

شكاالته في قانون األسرة الجزائري  والطالق وا 
 

 أعضاء اللجنة العلمية:
 د3 عبد الحليم بن مشري أ3د3 الزين عزري

 د3 حسينة شّرون د3 عبد الرؤوف دبابش
 د3 عادل مستاري ل مفتاحد3 عبد الجلي

 
 لجنة تنظيم اليوم الدراسي

 رئيس لجنة التنظيم:
 رئيس قسم الحقوق –د3 عّباس زواوي 

 أعضاء لجنة التنظيم:
 د3 عبد الغني حّسونة

 د3 فيصل نسيغة
 أ3 عبد الحليم مرزوقي

 أ3 شهرزاد بوسطلة
 


