 :51.01-51.51الكفاءة في الزواج بين العرف والفقه والقانون /د .الهاشمي تافرونت – جامعة خنشلة  +الباحثة مليكة
صوالح – جامعة باتنة5
 :51.01-51.01ضوابط تعدد الزوجات بين مقاصد الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري /د .جمال غريسي – جامعة
الوادي
 :51.01-51.01حكم الفحص الطبي قبل الزواج واآلثار المترتبة عنه /د .أسماء سعيدان – جامعة الجزائر5
 :51.11-51.01إشكالية تطبيق نظرية الفسخ عند اإلخالل بالشروط المقترنة بعقد الزواج بين الفقه اإلسالمي والقوانين
العربية /د .موسى سالمي – جامعة األغواط
 :51.11-51.11الزيجات المعاصرة وأثر مقاصد الشريعة في إجالء أحكامها /الباحث ياسين باهي  +د /المانع مجيدي – جامعة
غرداية
 :51.51-51.11شرط السكن المستقل وأثره على عقد الزواج :دراسة فقهيّة مقاصدية /الباحث سيد علي قورية – جامعة
البويرة
 :51.51-51.51مناقشة
الورشة السادسة :المدرج الجديد()0
رئيس الورشة :أ.د /عبد الحكيم فرحات  -رئيس قسم التعليم األساسي بالكلية
مقرر الورشة :أ /نبيل سيغة
 :50.01-50.01الكفاءة بين الزوجين في ضوء مقاصد الشريعة /أ.د .سعاد سطحي – جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة
 :50.11-50.01مبدأ اإلحسان الواجب وأثره في االلتزامات والعالقات األسرية فقها وتشريعا /د .عبد الرحمان رداد  +الباحثة
المية عالق – جامعة باتنة5
 :51.11-50.11أثر فقه الموازنات في اعتبار الكفاءة أو إلغائها /أ.د .صليحة بن عاشور  +الباحثة عبايدية مريم – جامعة
باتنة5
 :51.51-51.11الكفاءة العلمية بين الزوجين ودورها في التنمية األسرية :رؤية شرعية تأصيلية /د .آمال لعالونة  +الباحثة
فايزة فرحاتي – جامعة باتنة5
 :51.01-51.51مقاصد الكفاءة بين الزوجين في االستقرار األسري وتربية األوالد /الباحث علي بوعمرة – جامعة الوادي
 :51.01-51.01الولي بالنسبة للمرأة في الشريعة والقانون /د .عمار مزياني – جامعة باتنة + 5الباحث عبد الستار مزياني –
جامعة أدرار
 :51.01-51.01إشكاالت الوالية ودور مقاصد تشريعها في حلها /د .حورية تاغالبت – جامعة باتنة5
 :51.11-51.01الفحوصات الطبية بين الرضائية في عقد الزواج ومسؤولية ضابط الحالة المدنية /الباحث عبد الرحمن
سلوغة – جامعة سكيكدة
 :51.11-51.11تعدد الزوجات وتنظيمه في ظل التحوالت االجتماعية المعاصرة (دراسة في ضوء مقاصد الشريعة وقانون
األسرة الجزائري) /الباحث خالد سعيدي – جامعة الجزائر5
 :51.51-51.11الطالق اإللكتروني في الشريعة والقانون /د .بلقاسم حامدي – كلية الحقوق جامعة باتتنة + 5الباحثة وناسه
حامدي – كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة5
 :51.51-51.51مناقشة
الورشة السابعة :القاعة ()51
رئيس الورشة :د /أحمد بروال  -رئيس اللجنة العلمية لقسم اللغة والحضارة اإلسالمية بالكلية
مقرر الورشة :أ /عالوة بوشوشة
 :50.01-50.01التبكير في الزواج وآثاره /د .عبد القادر مهاوات  +الباحث دمحم طه حميدي – جامعة الوادي
 :50.11-50.01ولي المرأة المكلفة في الزواج في ضوء مقاصد الشريعة وقانون األسرة الجزائري /د .صباح عماري –
جامعة المسيلة
المقاصدي لوالية المرأة في عقد النّكاح وأثره في تدبير الخالف الفقهي /الباحث قاللش عمر – جامعة
 :51.11-50.11الت ّأصيل
ّ
وهران5
 :51.51-51.11الكفاءة بين الزوجين في ضوء التشريع اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية العربي /د .سامية دردوري +
الباحث سمير سرايري – جامعة باتنة5
 :51.01-51.51أثر الفحوصات والتحاليل الطبية في إعداد وحفظ األسرة المعاصرة /د .عبد الرحمن معاشي – جامعة األمير
عبد القادر ،قسنطينة
 :51.01-51.01الفحوص الطبية قبل الزواج وأثرها في تحقيق الصحة األسرية /د .مسعودة عدوي  +الباحثة سميرة بن
حمودة  -جامعة باتنة5
 :51.01-51.01الفحص الطبي قبل الزواج ودوره في حماية األسرة /الباحث عبد الدائم بن حديد – جامعة الجزائر5
 :51.11-51.01البعد المقاصدي للفحص الطبي قبل الزواج /الباحث رضوان كتال – جامعة الوادي  +الباحثة سيهام بن ناصر
– جامعة باتنة5
 :51.11-51.11الشروط المقترنة بعقد الزواج بين الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري :اشتراط االشتراك في المكتسبات
المالية بين الزوجين أنموذجا /الباحث زين الدين مكاوي – جامعة قسنطينة  +الباحث أسامة زكاغ – جامعة
البويرة
 :51.51-51.11نفي النسب بين النّصوص الفقهية والنّوازل العلمية والتّطبيقات القضائية /الباحثة يامنة حواسي – جامعة
الجلفة  +الباحثة صفاء هاجر خالدي – جامعة الجلفة
 :51.51-51.51مناقشة
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اليوم األول  :الثالثاء  01نوفمبر 0152
الفترة الصباحية :من  13.01إلى 50.11

جلسة االفتتاح  -عامة :من 10.00 – 13.01

 آيات بينات من الذكر الحكيم النشيد الوطني الجزائري كلمة عميد الكلية رئيس الملتقى األستاذ الدكتور عبد القادر بن حرزهللا كلمة مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد السالم ضيف وإعالن افتتاح الملتقىالجلسة األولى – عامة :من  10.00إلى 13.00

رئيس الجلسة :أ.د .مسعود فلوسي ـ رئيس المجلس العلمي للكلية
 :51.51-51.11مالمح اعتناء القرآن الكريم بقضايا األسرة /د .صالح بن يحيى صواب – جامعة صنعاء ،اليمن
 :51.01-51.51مبادئ التربية النبوية للطفل /د .علي دمحم أسمر أبو شحادة – الجامعة األردنية ،عمان ،المملكة األردنية
 :51.01-51.01قيم األسرة في اإلسالم وأثرها في ترقية األفراد واألمم /أ.د .نصر سلمان – جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة
 :55.11-51.01مكانة األسرة في التشريعات الوضعية (قانون األسرة الجزائري نموذجا) /أ.د .مراد كاملي – جامعة جيجل
 :55.51-55.11مفهوم القوامة الزوجية في الفقه اإلسالمي ورد الشبهات الواردة حولها /د .شهر الدين قالة – جامعة باتنة5
 :55.01-55.51تنظيم العالقة الزوجية بين الشريعة اإلسالمية والقانون التونسي :مقاربة شرعية قانونية /أة .سومية بوتيرة
– جامعة الزيتونة ،تونس
 :55.01-55.01التحديات التي تواجه األسرة المسلمة وسبل مواجهتها /د .موفق بن عبدهللا العوض – رابطة العالم اإلسالمي،
مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية
 :50.11-55.01إشكاالت انحالل ميثاق الزوجية في األسرة المسلمة المعاصرة :قضايا مختارة /د .يوسف الكالم – جامعة
القرويين ،دار الحديث الحسنية ،الرباط  ،المملكة المغربية
 :50.51-50.11عمل المرأة وأبعاده االجتماعية واالقتصادية /الباحث المراد الحنفي – كلية الشريعة بفاس ،المملكة المغربية
 :50.11-50.51مناقشة
الفترة المسائية :من  50.01إلى 51.01

الورشة األولى  -المدرج (ب) رئيس الورشة :أ.د .كمال لدرع
عميد كلية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر -قسنطينة
مقرر الورشة :د /محمد بلبية
 :50.01-50.01مقاصد نظام األسرة بين المرجعية الدينية والمرجعية القانونية في ظل المستجدات /د .مليكة خشمون – جامعة
جيجل
 :50.11-50.01دور األسرة المسلمة في تربية أبنائها على اإلبداع  /د .الشريف مرزوق – جامعة أم البواقي
 :51.11-50.11األسرة المسلمة ودورها في مواجهة التحديات المعاصرة /د .آسيا علوي – جامعة باتنة5
 :51.51-51.11العولمة والعالمية في مجال التشريع األسري /د .عبد القادر حوبة – جامعة الوادي
 :51.01-51.51اتفاقية سيداو وخطرها على األسرة المسلمة /الباحث بشير الضب – جامعة باتنة5
 :51.01-51.01األسرة المسلمة بين مخاطر العولمة وضغوطات التشريعات العربية (التحديات وسبل المواجهة) /الباحث حمزة
سهايلية – جامعة باتنة5
 :51.01-51.01الت ّحدّيات التي تواجه األسرة المسلمة في المؤتمرات واالت ّفاقيات الدّولية وسبل مواجهتها (رؤية مقاصدية) /الباحث
عبد الرحمن بلعالم – جامعة باتنة + 5الباحث جالل الدّين معيوف – جامعة غرداية
 :51.11-51.01التكامل األسري ودوره في مواجهة التحديات المعاصرة لألسرة المسلمة /الباحث عبد القادر عمامرة  +الباحثة
غالية مخناش – جامعة باتنة5
 :51.11-51.11تحديات مواقع التواصل االجتماعي اإللكتروني في مواجهة األسرة المسلمة وسبل مواجهتها /الباحث الزبير معتوق
– جامعة الوادي
 :51.51-51.11قاعدة "المسلمون عند شروطهم" وأثرها في بناء األسرة المسلمة المعاصرة :دراسة فقهية مقاصدية /الباحث عبد
الباسط باعلي – جامعة قسنطينة
 :51.51-51.51مناقشة
الورشة الثانية  -المدرج (ج)
رئيس الورشة :أ.د /إبراهيم رحماني  -مدير معهد العلوم اإلسالمية بجامعة الوادي
مقرر الورشة :د /عبد الباسط دردور

 :50.01-50.01األسرة المسلمة في ظل المقاصد الشرعية واالتفاقات الدولية :قراءة تاريخية مقاصدية /د .عبد الحق ميحي
– جامعة باتنة5
 :50.11-50.01تداعيات أمن األسرة على المجتمع /د .الخامسة مذكور – جامعة باتنة5
 :51.11-50.11مفهوم األسرة في الشريعة اإلسالمية وأبعادها المقاصدية /الباحث اليمين شباح – جامعة الوادي
 :51.51-51.11األسرة المسلمة المعاصرة ووسائل التواصل االجتماعي – التحدي والحلول /الباحث أيوب حمادي  +د /يخلف
جمال الدين – جامعة باتنة5
 :51.01-51.01الوافد الحداثي وتأثيره على منظومة القيم لألسرة المسلمة المعاصرة خطورته وسبل مواجهته /د .سهام عبد
الرزاق – جامعة باتنة5
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 :51.01-01األسرة المسلمة في منظور منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان :بين تحديات الخصوصية اإلسالمية وتعاظم
المطالب الحقوقية /د .صالح الدين بوجالل  +الباحثة شافية بوغابة – جامعة سطيف0
 :51.11-51.01أثر اتفاقية سيداو على المرجعية اإلسالمية لقانون األسرة الجزائري /د .غريبي عطاءهللا – جامعة األغواط
 :51.11-51.11التحديات التي تواجه األسرة المسلمة المعاصر :ألعاب العنف اإللكترونية أنموذجا /الباحثة نزيهة مختاري +
الباحثة مليكة سعدودي – جامعة باتنة5
 :51.51-51.11إثبات النسب ونفيه بين الشريعة والمستجدات الطبية :مقارنة تشريعية /الباحث نوري حدادي  -جامعة باتنة5
 :51.51-51.51مناقشة
الورشة الثالثة :المدرج (د)
رئيس الورشة :أ.د /عيسى بوعكاز  -رئيس قسم أصول الدين بالكلية
مقرر الورشة :أ.د /نورة بن حسن

 :50.01-50.01القراءة النسوية للقرآن الكريم وآثارها على األسرة /أ.د .حجيبة شيدخ – جامعة باتنة5
 :50.11-50.01المقاصد الشرعية في األسرة ودورها في تفعيل قوانين األسرة في البالد اإلسالمية /د .جميلة قارش – جامعة
باتنة5
 :51.11-50.11التربية في األسرة المسلمة المعاصرة بين الواقع والعوائق :دراسة نظرية ميدانية ،جامعة باتنة 5أنموذجا /د.
بشير قادره – جامعة باتنة5
 :51.51-51.11أثر العولمة وتداعياتها في تغ ّير أنماط الت ّنشئة األسر ّية /د .نبيل موفق – جامعة الوادي
 :51.01-51.51أثر تكريس المساواة التامة بين الزوجين في االتفاقيات والمواثيق الدولية على حماية مقومات األسرة
المسلمة في التشريعات الوطنية /د .عبد الحليم بوشكيوة – جامعة جيجل
 :51.01-51.01التوجه نحو تطبيق مبدأ المساواة في قوانين األسرة العربية مظاهره ونتائجه /د .أحمد بولقصيبات  +د.
فاطمة الزهراء لقشيري – جامعة باتنة5
 :51.01-51.01تحديات في وجه األسرة المسلمة "إشكالية غياب مفهوم األسرة النموذج" /الباحثة نورة حنيش – جامعة
الوادي
 :51.11-51.01خطر اإليديولوجيات الثقافية والتحديات المعاصرة على األسرة الجزائرية /الباحث لزهر زغاد – جامعة باتنة5
 :51.11-51.11التحديات الجديدة التي تواجه األسرة المسلمة المعاصرة :وسائل اإلعالم واالتصال وسبل مواجهتها /الباحث
عبد الرحمن بوجليدة – جامعة البليدة0
 :51.51-51.11عملية االختيار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل التغيرات االجتماعية وانعكاساتها على االستقرار
األسري /الباحثة ليلى مدور  +الباحثة نوال بوتة – جامعة باتنة5
 :51.51-51.51مناقشة
الورشة الرابعة :قاعة المناقشات
رئيس الورشة :أ /عياش حمادي  -رئيس قسم اللغة والحضارة اإلسالمية بالكلية
مقرر الورشة :د /عمار فالح

 :50.01-50.01مقاصد الشارع من أحكام األسرة /د .سليمة بن عبد السالم – جامعة باتنة5
 :50.11-50.01األسرة المسلمة في ظل التحديات المعاصرة /أ.د .رشيد درغال  +الباحثة حورية عبد العزيز – جامعة باتنة5
 :51.11-50.11أثر فلسفة الجندر على األسرة المسلمة المعاصرة /د .فضيلة تركي – جامعة باتنة5
 :51.51-51.11األسرة المعاصرة وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة على منظومة القيم األسرية /د .فهيمة بن عثمان – جامعة
الوادي  +أ .بوهالي دمحم – جامعة المسيلة
 :51.01-51.51األسرة المسلمة وتحديات النظام المعاصر :المخاطر وسبل المواجهة /د .صونية حسيني – جامعة باتنة5
 :51.01-51.01لباس "األسرة المسلمة" من مقاصد الشريعة إلى معاصرة الموضة /الباحث سليمان جبار – جامعة الجزائر5
 :51.01-51.01األسرة المسلمة بين ميزان الفطرة والشرع في ظل التحديات المعاصرة /الباحثة نجيبة عابد – جامعة باتنة5
 :51.11-51.01تخريج الفروع على األصول في النوازل المعاصرة المتعلقة بإنشاء األسرة :مسألة الفحوص الطبية قبل
الزواج نموذجا /د .خالد قادري – جامعة باتنة5
 :51.11-51.11موقف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة من الفحص الطبي قبل الزواج /الباحثة كريمة فرحات حميدة – جامعة
الجزائر5
 :51.51-51.11التحديات الجديدة التي تواجه األسرة المسلمة المعاصر وسبل مواجهتها /الباحث كريم سعيدي  +نوال واشم –
جامعة باتنة5
 :51.51-51.51مناقشة
الورشة الخامسة :المدرج الجديد()5
رئيس الورشة :د /صالح زنداقي  -رئيس قسم الشريعة بالكلية
مقرر الورشة :د /محمد العايب

 :50.01-50.01الجدل الفقهي والعرفي حول مسألة الكفاءة في الزواج :دراسة معاصرة /د .أحمد أمداح – جامعة باتنة5
 :50.11-50.01المركز القانوني للولي في عقد الزواج في قوانين األحوال الشخصية لدول المغرب العربي /د .سميرة عبدو – جامعة
باتنة5
 :51.11-50.11الوالية في النكاح بين الشريعة والقانون :دراسة فقهية مقاصدية /د .عبد الحفيظ هالل  +الباحث حواس الهادي –
جامعة باتنة5
 :51.51-51.11الولي في عقد النكاح بين االشتراط واإلسقاط في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية /الباحث الطاهر براخلية –
جامعة باتنة5
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