الجلسة الصباحية الثانية :

الجلسةالمسائية

رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور /رحماني منصور 14:00-11:30
المتدخل

أ .غالب عبد
حسين الجبوري
د .كريمة محروق

الجامعة

جامعة تكريت
العراق
جامعة قسنطينة 1

د .بوفاغس سعيدة
د .محمد

جامعة قسنطينة

اوسكورت
أ .محمد صبحي

جامعة تكريت

خلف الجواد

العراق

أ.سيليني كريمة

جامعة سكيكدة

عنوان المداخلة

رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور  /قوادر عبد الباسط بن الهادي 17:00- 14:30
التوقيت

قصور الحماية الدستورية و التشريعية لحقوق
المرأة في القانون العراقي وعدم مواءمتها مع

11:30ــ11:45

سيداو و قانون األسرة الجزائري
مقومات تحقيق العدالة و المساواة في ضوء
أحكام الشريعة اإلسالمية
المساواة النسبية بين المرأة و الرجل في قانون
الجنسية العراقية

11:45ــ12:00

12:00ــ12:15

12:15ــ12:30

زواج الجزائرية المسلمة من غير المسلم بين
النص و مبدأ المساواة –قراءة في قانون األسرة

12:30ــ12:45

و قانون الحالة المدنةي-
د .بوصيدة محمد
د.بن مشيرح
محمد

أ.د .بودفع علي
د .بوالصلصال نور

جامعة سكيكدة
جامعة سكيكدة
جامعة سكيكدة

المساواة أو التمييز بين الذكور واإلناث في أنظمة
اإلرث
مركز المرأة بين المقتضيات االجتماعية والنصوص
القانونية
قضايا المساواة بين جوهر النص و ثورة العقل

الدين
 13:30ـــــــــــــ

د.شامي أحمد

جامعة تيارت

د.بن شنوف
هادي

قواعد القانون الدولي
آليات تكريس المساواة بين الجنسين في اتفا ة
قي

المتدخل

الجامعة

12:45ــ13:00

تيسمسيلت

استقالل الذمة المالية للزوجة كآلية لتكريس
مبدأ المساواة بين الزوجين في التشريع
الجزائري -دراسة مقارنة-

جامعة سكيكدة
د .لصلج نوال
قانون األسرة الجزائري بين التحفظ على
د.بن جياللي عبد
جامعة خميس مليانة اتفاقية سيداو والتطلع نحو المساواة
الرحمن
اإلقرار بالزواج المدني لرفع التمييز عن المرأة
د .بوزيد وردة
جامعة برج بوعريريج
وإعادة صياغة األدوار
أ .مهدي شهاب
جامعة تكريت
أحمد
المساواة بين الجنسين وعالقته ما بالمواطنة
العراق
لدى طلبة الجامعة
أ.غسان مشحن
عبد اهلل
التنزيل بين نصوص قانون االسرة و قرارات
د .حداد عيسى
جامعة عنابة
المحكمة العليا
د .كيفاجي
جامعة سكيكدة تكريس الحماية القانونية للجندر
الضيف
د .نجار لويزة

13:00ــ13:15

جامعة قالمة

د .رواق امال
جامعة سكيكدة

13:15ــ13:30

د .غزيوي هندة
14:00التعقيب و المناقشة

المركز الجامعي

عنوان المداخلة

جامعة سكيكدة

سلبيات المساواة بين المرأة و الرجل في

المجتمع
دور المرأة العاملة في اإلنفاق من راتبها على
اسرتها -ومدى ارتباطه بالمساواة في الحقوق
و الواجبات -دراسة مقارنة بين الفقه
اإلسالمي و القانون
تطور الحقوق األسرية للمرأة في قانون األسرة
الجزائري – بين جدلية التقليد و التجديد –

 16:45ـــــــــــــ  17:00التعقيب و المناقشة

التوقيت

 14:30ــ14:45

14:45ــ15:00

15.15 – 15:00

15:15ــ15:30

15:30ــ15:45
15:45ــ16:00

 16:00ــ16:15

 16:15ــ16:30

 16:30ــ16:45

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

برنامج اليوم الثاني:

جامعة  20أوت  -1955سكيكدة
كلية الحقوق و العلوم السياسية
قسم الحقوق

الجلسة الصباحية األولى:

رئيس الجلسة :الدكتورة  /لصلج نوال 11:45- 09:00

المتدخل

د .طيار منى
د.لنكار محمود
د .حمادي عبد
الفتاح
د.الجابوري
غزوان عبد
الحميد شويش
د .وسام عبد
محمد
د.رابحة محمد
خضير و عنار
محمد خضير
د.نادر فاطمة
د.قاري علي
د.خواترة سامية

الجامعة

عنوان المداخلة

جامعة صفاقس
جامعة سكيكدة
جامعةالمسيلة
جامعة تكريت
العراق

التوقيت

تفاوت الحماية الجنائية بين المرأة و الرجل في
أحكام جريمة الخيانة الزوجية
حماية المرأة كضحية للجريمة
االتجاه التشريعي لتكريس مبدأ المساواة في الميراث
الزوجي
الرجل و المرأة بين العدالة اإللهية و مساواة القوانين
الوضعية

جامعة تكريت المسؤولية المدنية الناشئة عن الجهة التي تحابي
الدكر على حساب االنثى في الميراث
العراق
العنف ضد المرأة في ضوء االليات الشرعية و
جامعة تكريت
القانونية-المرأة و المجتمعات المعاصرة بين الواقع و
العراق
الحقوق
جامعة الشلف الجندر و الخصوصية الثقافية

التمثيل السياسي للمرأة في الجزائر في ظل نظام
جامعة سكيكدة
الكوتا
جامعة بومرداس العدل في قاعدة ''وليس الدكر كاألنثى''

 09:00ــ09:15
09:15ــ09:30
09:30ــ09:45

10:00ــ10:15

 10:15ــ10:30
 10:30ــ10:45
 10:45ــ11:00
 11:00ــ11:15

الجلسة الصباحية الثانية:

د.رحماني منصور جامعة سكيكدة
د.غربي أحسن
جامعة سكيكدة
د.نور الهدى
زغبيب
أ.بوغازي مريم
أخليفي أسماء
أ .بوصيدة فيصل

جامعة أم البواقي
جامعة سكيكدة
جامعة سكيكدة

برنامج اليوم األول
الفترة الصباحية 09:30 :ـــــــــــــ 11:30
الجلسة االفتتاحية:
 الكلمة الترحيبية لعميد الكلية
 كلمة السيد مدير الجامعة لإلعالن عن االفتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى

الجلسة األولى
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور  /بودفع علي
المتدخل

أ.د .خشمون مليكة
د .مبروك ليندا

عنوان المداخلة

التوقيت

تقييد المساواة بالعدل في مسائل الميراث
التمييز اإليجابي كآلية لتحقيق المساواة السياسية
للمرأة
مظاهر الحماية الموضوعية للمرأة في مجال قانون
العقوبات بين الخصوصية و مبدأ المساواة
انعكاسات اتفاقية سيداو على المركز القانوني للرجل
والمرأة في التشريع الجزائري
مساواة الرجل و المرأة في قانون األسرة الجزائري قد
ال يحقق العدالة

11:45ــ12:00
 12:00ــ12:15
12:15ــ12:30

د.شيروف نهى
د.زهدور إنجي هند
نجوى ريم
د.عتيق نضيرة

12:30ــ12:45

د .جندلي وريدة

12:45ــ13:00

أ.د .عبد الباسط بن

 13:00ـــــــــــــ  13:30التعقيب و المناقشة

 13:30ـــــــــــــ 13:45الجلسة الختامية

 قراءة توصيات الملتقى* توزيع الشهادات و اختتام الملتقى

المساواة بين الجنسين بين مقتضيات العدالة
و متطلبات الجندر
يومي 23و  24أكتوبر2019

رئيس الجلسة :الدكتورة /هندة غزيوي 13:30- 11:45

المتدخل

ملتقى دولي بعنوان :

09:45ــ10:00

 11:15ـــــــــــــ 11:45التعقيب و المناقشة

الجامعة

تحت الرئاسة الشرفية لمدير الجامعة
األستاذ الدكتور:حداد سليم

* وجبة الغذاء

الهادي قوادر

الجامعة

جامعة جيــجل

11:30- 09:30

عنوان المداخلة

مبدأ المساواة بين الجنسين بين منطوق النص
الدستوري و واقع الممارسة العملية

جامعة سكيكدة

مفهوم الجندر وانعكاساته على فكرة المساواة
بين الجنسين
ديناميكية المفاهيم في صناعة الجندر بين
المساواة ،العدالة ،التّكافؤ
المناصفة بين الرجل و المرأة في ظل التحوالت
االجتماعية الجزائرية

جامعة سكيكدة

المساواة في الحقوق الزوجية بين الرجل والمرأة
قراءة جندرية لنص المادة  36من قانون األسرة

جامعة سكيكدة

جامعة وهران2

جامعة الزيتونة
-تونس

قراءة نقديّة لتقرير لجنة الحريات الفرديّة
والمساواة :األخطاء والمغالطات

 11:00ـــــــــــــ  11:30التعقيب و المناقشة

التوقيت
09:30ــ09:45

09:45ــ10:00
 10:00ــ10:15

10:15ــ10:30

10:30ــ10:45

 10:45ــ11:00

