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قسم الحقوق ومخبر الحقوق والحّريات في األنظمة 

 المقارنة
 بالتنسيق مع فرقة بحث:

شكاالته  الواقع التشريعي ألحكام الزواج والطالق وا 
 في قانون األسرة الجزائري

 

 ينّظمون يومًا دراسيًا حول:
 اإلشكاالت العملية والقانونية للطالق وتوابعه

 3902ديسمبر  90يوم 
 

كّلية الحقوق والعلوم السياسية القطب الجامعي 
 شتمة

 

            
   

 00.99إلى  90.29الجلسة األولى: من 
 رئيس الجلسة: الدكتور عبد الحليم بن مشري

 عنوان المداخلة المؤّسسة المتدّخل

 رة الجزائريقراءة عاّمة في مواّد الطالق في قانون األس جامعة بسكرة د. عزالدين كيحل

من قانون األسرة  90قراءة في الماّدة  –ثبوت الطالق بحكم  جامعة بسكرة بوسطلة شهرزادأ. 
 الجزائري

 قراءة في أسباب التطليق في قانون األسرة الجزائري جامعة بسكرة د. عبد الرؤوف دبابش
 أحكام وانطباعات حول مسألة الطالق جامعة بسكرة د. ميلود خلفاهلل

 ة عاّمةمناقش

 02إلى  00.29الجلسة الثانية: من 
 فيصل نسيغةرئيس الجلسة: الدكتور 

 عنوان المداخلة المؤّسسة المتدّخل
 التدليس في التعّدد كسبب لمطالبة الزوجة بالتطليق جامعة بسكرة نورالدين يوسفيد. 

 أحكام الخلع في قانون األسرة الجزائري جامعة بسكرة أ. حنان براهمي

 حّق المحضون في أجرة مسكن الحضانة بين النّص والتطبيق جامعة بسكرة الخير بوقرّة أمّ أ. 
 مناقشة عاّمة

 اختتام اليوم الدراسي من طرف الدكتور عبد الرؤوف دبابش نائب عميد الكلية المكّلف بالبيداغوجيا  



 محاور اليوم الدراسي
شكاالته  المحور األّول: الطالق وا 

 عية اإلشكاالت التشري -
  اإلشكاالت العملية -

شكاالته  المحور الثاني: توابع الطالق وا 
شكاالته -  الخلع وا 
شكاالته -  آثار الطالق وا 

 
 برنامج اليوم الدراسي

  الجلسة االفتتاحية
 كلمة األستاذ عّباس زواوي رئيس قسم  الحقوق -
 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
استكمااًل للدراسة النقدية لقانون األسرة  

الواقع باشرتها وحدة بحث:  الجزائري والتي
شكاالته في  التشريعي ألحكام الزواج والطالق وا 

، يأتي هذا اليوم الدراسي قانون األسرة الجزائري
ليتطّرق بالدراسة والنقد لموضوع فّك الرابطة 
الزوجية وتوابعه، وبيان ما فيه من إشكاالت إن 
على مستوى التشريع أو على مستوى الواقع 

 العملي.
من ذلك أمران أساسيان هما: أّواًل:  والهدف 

استيضاح الكفاية التشريعية لنصوص فّك الرابطة 
الزوجية بالمقارنة مع قوانين بعض الدول العربية. 
وثانيًا: بيان مدى التطابق مع مقّررات الشريعة 
اإلسالمية؛ بحكم أّن قانون األسرة مستمّد منها على 

 حّد الزعم.
جة الموضوع معالوفي هذا اإلطار يمكن  

ضمن اإلشكالية التالية: ما مدى كفاية النصوص 
التشريعية للطالق وتوابعه واّتفاقها مع الشريعة 

 اإلسالمية؟
 

 اللجنة العلمية لليوم الدراسي
 األستاذ الدكتور الزين عزري الرئيس الشرفي:

 د. عزالدين كيحل رئيس اللجنة العلمية:
م الزواج    رئيس فرقة بحث: الواقع التشريعي ألحكا

شكاالته في قانون األسرة الجزائري  والطالق وا 
 أعضاء اللجنة العلمية:
 د. عبد الحليم بن مشري    د. عبد الرؤوف دبابش

 عبد العظيم بن صغير   د. مصطفى سعيدد. 
 فريد علواشد.     سلمى مانع    د. 

 
 لجنة تنظيم اليوم الدراسي

 رئيس لجنة التنظيم:
 رئيس قسم الحقوق –د. عّباس زواوي 

 أعضاء لجنة التنظيم:
 د. عبد الغني حّسونة
 أ. عبد الحليم مرزوقي

 أ. عادل رزيق
 أ. بدرة لعور


