
  
 (2)الجديدالمدرج : السادسةالورشة 

 عبد الكريم حامدي/ د.أ :رئيس الورشة
 الذوادي قوميدي/ د: مقرر الورشة

. د+ نجية رحماني . د/ قراءة في مقاصد األحكام الخاصة باألسرة: موقف الشريعة اإلسالمية من االنحالل األسري: 90.09-90.09
 جامعة المسيلة –بشير عثمان 

عبد القادر جدي، جامعة األمير عبد / د.أ /الزوجين في الفقه اإلسالمي والتشريع الفرنسيالمساواة في اإلرث بين : 90.09-90.09
 قسنطينة –القادر 

 –عبد الفتاح حمادي / د+ أحمد الزايدي . د/ صندوق النفقة نموذجا: اآلليات المستحدثة الستيفاء النفقة وتقديرها: 90.09-09.99
 جامعة المسيلة

/ مكانة المسن في األسرة الجزائرية المعاصرة وحقه في الرعاية األسرية في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية :09.99-09.09
 0جامعة باتنة –مريم بن نوح . د+ لعلى يحياوي . د

جامعة  –مة ريمة مشو. د+ نورة بن حسن . د.أ/ العنف األسري وسبل عالجه في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية: 09.09-09.29
 0باتنة

 –الباحثة هاجر عبد الدايم + الباحثة آمنة تازير / العوامل والمسببات :ظاهرة العنف األسري في المجتمع الجزائري: 09.29-09.09
 0جامعة قسنطينة

 0جامعة باتنة –الباحثة نزيهة زمورة +  جامعة بسكرة -مسعودة فلوس . د/ حماية الطفل من خطر العنف األسري: 09.09-09.09
 جامعة غرداية –الباحث منير ركبان +  الباحثة مريم بوزيقة/ مبدأ القوامة وأثره في تحقيق استقرار األسرة: 09.09-09.09
 0جامعة باتنة –الباحث مراد العيفاوي / المردود االقتصادي لعمل المرأة وآثره في استقرار األسرة: 09.09-00.99
 0جامعة باتنة –الباحثة مريم بوطواطو / وأثره على الطالقعمل المرأة : 00.99-00.09
/ األسرة الجزائري والفقه اإلسالميدراسة مقارنة بين قانون : في إسناد المحضون لحاضنه الشرعيدور المصلحة : 00.09-00.29

 جامعة عين تموشنت –عبد السالم نور الدين . د
  مناقشة: 00.29-02.00

 (09)القاعة : السابعةالورشة 
 رابح زرواتي/ د.أ: رئيس الورشة

 نادية وزناجي/ د :الورشة مقرر
جامعة  –فلة زردومي . د+ عزوز مناصرة . د/ دراسة فقهية مقاصدية –نفي النسب بين اللعان والبصمة الوراثية  :90.09-90.09

 0باتنة
 جامعة تيارت –الصالح بوغرارة . د/ دور البصمة الوراثية في مواجهة نتائج اللعان: 90.09-90.09
وفاء دريدي . د+ وسيلة مرزوقي . د/ ؟أي حماية لألسرة في ظل توجه المشرع الجزائري إلى توسيع أسباب التطليق: 90.09-09.99

 جامعة أم البواقي –
الباحثة أمال / دراسة مقاصدية: وسائل التكنولوجية المعاصرة بديل فقهي للطالق بالوسائل القديمةالالطالق ب: 09.99-09.09

 0جامعة باتنة –بوخالفي 
الباحثة حنان / دراسة منهجية استشرافية مقاصدية-رخصة الزواج كمقترح للحد من ظاهرة الطالق في الجزائر :09.09-09.29

 جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة –شرفي 
الباحثة رشيدة + الباحث عبد الحق مراجي / ونظرات مقاصديةمخارج فقهية : إشكاالت مسائل الطالق الواقعية: 09.29-09.09

 0جامعة باتنة –حرشاو 
 -المتضمن إنشاء صندوق النفقة في الجزائر  90-00: أحكام النفقة وموجبات االستفادة منها في ظل القانون رقم: 09.09-09.09

 جامعة الجلفة –مسعود هاللي . د/ دراسة مقارنة بالتجربة التونسية
 0جامعة باتنة –الباحث عاد التجاني / البعد المقاصدي للحضانة وأثره في الواقع المعاصر: 09.09-09.09
عدالن مطروح . د/ دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والتشريعات المغاربية :ثره على الحضانةأاختالف الدين و: 09.09-00.99

 جامعة تبسة –
 –الباحث ميلود بن حوحو / (قانوناً وفقهاً وقضاءً )كأساس إلسناد الحضانة أو إسقاطها مراعاة مصلحة المحضون : 00.99-00.09

 جامعة المدية
المركز  –سماح محمودي . د/ التنظيم القانوني لحق رؤية وزيارة المحضون في قانون األسرة واالجتهاد القضائي: 00.09-00.29

 جامعة بسكرة –الباحثة مفيدة ميدون + الجامعي بريكة 
 مناقشة: 00.29-02.00

 02.99إلى  00.09من : اميةالجلسة الخت
  لجنة التوصيات ممثل – قراءة توصيات الملتقى 

 كلمة ممثل األساتذة المشاركين 
             كلمة عميد الكلية رئيس الملتقى 

 وإعالن اختتام الملتقى كلمة مدير الجامعة 
 هيئة الملتقى

 (0مدير جامعة باتنة )عبد السالم ضيف  /د.أ :الرئيس الشرفي للملتقى 

 عميد كلية العلوم اإلسالمية بن حرزهللا عبد القادر /د.أ :رئيس الملتقى 
 مسعود فلوسي رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية /د.أ :رئيس اللجنة العلمية للملتقى 

 أمانة الملتقى
 هدى عولمي  -         ليندة محالبي  -        بوعلي   جمال  -          جمال بن العشي  -

 

 



 

 
جامعة  –فهيمة بوهنتالة  .أ+  0جامعة باتنة – أمال بوهنتالة .د/ العنف األسري وأثره على انحراف األحداث: 09.09-09.09

 2البليدة
ف في تَحديِد جنِس الَجنيِن وأثَُره على نَظام األسَرة : 09.09-09.09 الباحث يعقوب / دراَسةٌ فقهيَّةٌ مقَاصديَّةٌ  - وُمستَقبلَهاالتَّصرُّ

 جامعة الزيتونة –بن عبدهللا 
حسين خلف هللا . د+ كمال لدرع . د.أ/ مدى استثمار المسائل الخالفية بين الفقهاء لعالج ظاهرة تفشي الطالق: 09.09-00.99

 جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة –
 المركز الجامعي بريكة –مخلوف هشام . أ+ شهيرة بولحية . د/ الحماية القانونية لحقوق المرأة المطلقة: 00.99-00.09
جامعة  –ريحانة بلوطي الباحثة / مناقب االنفتاح ومآخذ االختراق: المنابر اإلعالمية الجديدة واألسرة المسلمة: 00.29-00.09

 0جامعة باتنة –بدر الدين زواقة  / د.أ+  2سطيف
 مناقشة: 00.09-02.00

 
 قاعة المناقشات: الورشة الرابعة

 رئيسة اللجنة العلمية لقسم الشريعة بالكلية -مليكة مخلوفي / د.أ :رئيس الورشة
 منوبة برهاني/ د: مقرر الورشة

الباحثة + عائشة غرابلي . د.أ/ ذجاالتواصل االجتماعي وأثرها في التفرقة بين الزوجين الفيسبوك أنمو وسائل: 90.09-90.09
 0جامعة باتنة –سهام حرزهللا 

 – ذكرى منصوريالباحثة +  منوبة برهاني. د/ القوامة الزوجية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية: 90.09-90.09
 0جامعة باتنة

جامعة  – زبيـــــر بوروح الباحث/ األسرةتأثير عمل المرأة في مجال المعامالت المالية المعاصرة في استقرار : 90.09-09.99
 قسنطينة

 –عبد الرزاق لعمارة . أ/ دراسة مقارنة بقانون األسرة الجزائري: أحكام عمل المرأة في الفقه اإلسالمي: 09.99-09.09
 جامعة أدرار –الباحث عبد الرحمان هيباوي + جامعة جيجل 

 0جامعة باتنة –الباحثة حكيمة حمزاوي / الذمة المالية للزوجة بين التشريع اإلسالمي والقانون الوضعي: 09.09-09.29
 0جامعة باتنة –الباحثة فريدة زعبوب / النفقة الزوجية في ظل المتغيرات المعاصرة :09.29-09.09
دمحم خالد . د.أ/ (علم النفس واالجتماع)واإلنسانية دراسة في ضوء العلوم اإلسالمية : الطالق الناجح اإليجابي: 09.09-09.09

 0جامعة باتنة –الباحثة عفراء اسطنبولي +  جامعة أدرار – اسطنبولي
رؤية فقهية اجتهادية معاصرة في ضوء العلم وأحكام القانون  :دور البصمة الوراثية في إثبات النسب: 09.09-09.09

 جامعة الشلف –بلبشير يعقوب . أ+ داللي جياللي . د/ والقضاء الوضعي
 – الباحثة ليلى شيباني+  2جامعة قسنطينة – الباحثة سميرة عاللقة/ العنف األسري وانحراف المراهق: 09.09-00.99

 2جامعة البليدة
 –الباحث جالب مصباح +  0جامعة باتنة –الباحثة سعاد مخلوف / العنف األسري وآثار وسبل مواجهته: 00.99-00.09

 جامعة المسيلة
 2جامعة سطيف – زبيري وهيبة .أ/ العنف ضد المرأة داخل األسرة بين الحماية القانونية والواقع: 00.09-00.29
 مناقشة: 00.29-02.00

 
 (0)المدرج الجديد: ةالخامسالورشة 

 أم نايل بركاني/ د.أ :رئيس الورشة
 عمر حيدوسي/ د: مقرر الورشة

ومبادئها  قوامة الرجل وتجلياتها على األسرة المعاصرة والمجتمع في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية: 90.09-90.09
 0جامعة باتنة –الباحثة ليلى سية + فاطمة الزهراء وغالنت . د/ العامة

الباحثة زليخة + زوهير عبد السالم . د/ أثر خروج الزوجة للعمل في العوائد النفسية والتربوية لألبناء: 90.09-90.09
 0جامعة باتنة –معنصري 

 0جامعة باتنة –رمزي بن ضيف هللا . د+ عبد الغني قتال . د/ موانع إسقاط النفقة على الزوجة العاملة: 90.09-09.99
 جامعة الشلف – طيب عمور دمحم .د/ عمل المرأة وأثره على حقوقها وواجباتها المالية واألسرية: 09.99-09.09
 0جامعة باتنة –الباحثة سارة رمضاني / المقاصد الشرعية المتعلّقة بتشريعات األسرة المالية: 09.09-09.29
 جامعة خنشلة – هدمحم شن. د/ العنف األسري وآثاره على األسرة أنواع :09.29-09.09
 0جامعة باتنة –آسية بن بوعزيز . د+ هوام عالوة . د/ العنف األسري ضد كبار السن في التشريع الجزائري: 09.09-09.09
التوظيف اإلعالمي لشبكات التواصل االجتماعي للحد من ظاهرة العنف األسري من وجهة نظر الطلبة : 09.09-09.09

 0جامعة باتنة –سارة مرازقة . د/ الجامعيين
جامعة  –الباحث ضريف شعيب / الجزائريفي التشريع  الحماية الجزائية لألسرة من جريمة الخيانة الزوجية: 09.09-00.99

 0الجزائر
. د+ جامعة جيجل  –الطاهر بلعيساوي . د/ التحديات التي تواجه أسرة السجين في الجزائر وسبل مواجهتها: 00.99-00.09

 0جامعة باتنة –عز الدين بشقة 
 0جامعة باتنة –عبد اللطيف بعجي . د/ أثر مستجدات اإلثبات في أحكام اللعان :00.09-00.29
+ جامعة جيجل  –الباحث الجمعي سايب / المصلحة الفضلى للمحضون بين الفقه وقانون األسرة الجزائري: 00.29-00.09

 0جامعة الجزائر –الباحث مبارك بوذراع 
 مناقشة: 00.09-02.00

 2902نوفمبر    22األربعاء :  الثانياليوم 
 2902نوفمبر  22 األربعاء: اليوم الثاني
 تورشا - 02.99إلى  90.09من : الفترة الصباحية

 محمود بوترعة/ د.أ :رئيس الورشة - (ب)المدرج  –الورشة األولى 
 عبد المجيد بوكركب/ د.أ: مقرر الورشة

أسماء الباحثة +  الطاهر زواقري .د.أ/ الحماية الجزائية للروابط األسرية في التشريعين الجزائري واألردني: 90.09-90.09
 جامعة خنشلة – حقاص

عبد . د/ توظيف المعيار العرفي في تقدير ُمشتمالت النفقة الزوجية في الفقه اإلسالمي والتشريعات المغاربية: 90.09-90.09
 0جامعة الجزائر –المنعم نعيمي 

 0جامعة باتنة –دمحم بلبية . د/ العائلة المسلمة ودورها في ترشيد االستهالك: 90.09-09.99
 جامعة قسنطينة – الباحث ادمحم ربة/ على األسرة المسلمةعمل المرأة وانعكاساته : 09.99-09.09
 0جامعة وهران – الباحث دمحم مسوس/ تحديد سن الزواج بين مستندات الفقهاء ومبررات الُمْحَدثين :09.09-09.29
 جامعة بسكرة – الباحث الجموعي هاني/ القوامة وآثارها في استقرار األسرة المسلمة: 09.29-09.09
 – نبيل ربيعالباحث / قراءة في الموروث المحلي والتحديات الخارجية -مكانة المسن داخل األسرة الجزائرية : 09.09-09.09

 جامعة جيجل – سمير أبيش .د+  0جامعة باتنة
بن بوعبد  .د+  بن بوعبد هللا وردة .د/ المواجهة الجزائية لجريمة العنف ضد الزوجة في التشريع الجزائري: 09.09-09.09

 0جامعة باتنة – هللا نورة
 0جامعة باتنة –الباحث عبد الحفيظ شنن +  حسين شرفه. د.أ/ أسبابه وسبل مواجهته الطالق :09.09-00.99
. د/ دراسة تحليلية لمجموعة من األفالم: في الدراما التركية وتأثيرها على العالقات األسريةالقيم المتضمنة : 00.99-00.09

 0جامعة باتنة –سهام بوزيدي . أ+  أحمد بروال
الباحث عبد الرزاق بوهوس  –الباحث فاتح عرابة / الوقف الذري نموذجا - دور الوقف في التماسك األسري: 00.09-09.29

 0جامعة الجزائر –
 مناقشة: 00.29-02.00

 (ج)المدرج  -الورشة الثانية 
 العلمية لقسم أصول الدين بالكليةرئيس اللجنة  - صالح عسكر/ د.أ: رئيس الورشة

 عبد الحق ميحي/ د: الورشةمقرر 
 0جامعة باتنة –دمحم صالح حمدي . د.أ/ عمل المرأة بين وظيفتها األسرية ومتطلبات العصر: 90.09-90.09
جامعة  – بوجمعة حمد .د+  بورزق أحمد .د/ قانون األسرة الجزائريوعمل الزوجة في الفقه اإلسالمي : 90.09-90.09

 المسيلة
جامعة  –نور الدين طوابة . د.أ/ التفكك األسري أنموذجا: تحديات األسرة المسلمة المعاصرة وسبل مواجهتها: 90.09-09.99

 أدرار
 0جامعة باتنة –طروب كامل . د/ التالحم األسري وأثره في تكوين شخصية الطفل :09.99-09.09
 0جامعة باتنة –إسمهان بوعيشة . د/ االجتماعيةالتفكك األسري و آثاره : 09.09-09.29
 –الباحثة سهام بن سعيدي +  خريف زتون. د/ رؤية مقاصدية: هرة حّل الرابطة الزوجية بالخلعاستفحال ظا: 09.29-09.09

 جامعة الوادي
جامعة  – نجاح ميدني. د + الطاهر قانة .د/ أهمية كبار السن داخل األسرة المسلمة في ظل التحديات الجديدة :09.09-09.09

 0باتنة
الباحثة +  الباحثة بوشاشي مفيدة/ القوامة في القوانين العربية بين ضوابط الشريعة والضغوط الغربية: 09.09-09.09

 جامعة الجزائر – نشادي فوزية
 –الباحثة راضية قصباية / التعسف في استعمال حق الطالق بين الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري: 09.09-00.99

 0جامعة باتنة
 0جامعة قسنطينة – بن توميصحر  ةالباحث/ األسباب واآلثار والعالج: العنف األسري: 00.99-00.09
 جامعة األغواط –عبد الوهاب بلهول . أ/ دراسة مقارنة: حقوق المرأة بين الفقه اإلسالمي والقانون: 00.09-00.29
 مناقشة: 00.29-02.00

 
  فؤاد بن عبيد/ د.أ: رئيس الورشة  - (د)المدرج : الورشة الثالثة

 بدر الدين زواقة/ د.أ: الورشةمقرر 
حبيبة . د/ القوامة في األسرة المسلمة المعاصرة في بالد الغرب بين الحريّة الشخصيّة وبين الهويّة األمّ : 90.09-90.09

 0جامعة باتنة –معنصر 
 جامعة البويرة –عز الدين عبد الدائم . د/ تطوعا وإلزاما -ي نفقات األسرة الموظفة فمساهمة الزوجة : 90.09-90.09
حدة . د/ دراسة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية –عمل المرأة وتأثيره على األسرة المعاصرة : 90.09-09.99

 0جامعة باتنة –عاشوري 
 2جامعة البليدة –محي الدين اسطنبولي . د/ رعاية المسنين في الفقه اإلسالمي :09.99-09.09
 –الباحثة فهيمة سباع + دليلة مباركي . د.أ/ السياسة الجزائية الجزائرية في مواجهة جرائم العنف األسري: 09.09-09.29

 0جامعة باتنة
  قسنطينة -جامعة األمير عبد القادر  –دمحم دمان دبيح . د/ اآلثار والعالج: العنف األسري ضد الطفل: 09.29-09.09

 


