الثاين)13:00---- 11:00
جلسة ورشة اليوم ا ألول (اجلزء :
جلسة ورشة اليوم ا ألول ( اجلزء الثاين ) 11:00:ـــــــــ13:00
 رئيس اجللسة  :ادلكتورة /حاممدة لمية
عنوان املداخةل

املتدخل

اجلامعة

بوملش نور الهدى

جامعة سكيكدة

تصادم املساواة بني اجلنسني و املانع ادليين يف عقد زواج املسلمة

تويم فاروق

جامعة سكيكدة

بوقدوم زينب
زوليخة بن طاية

جامعة سكيكدة
جامعةبسكرة

ظاهرة زواج اجلزائرايت من الأجانب عىل ضوء ما جاءت به الرشيعة
الإسالمية وقانون الأرسة اجلزائري
املساواة يف الإرث بني اجلنسني من منظور الرشيعة الإسالمية
التكريس ادلس توري ملبد أأ املساواة بني اجلنسني

التوقيت
 11:00ــ 11:10
 11:10ــ 11:20
 11:20ــ 11:30
 11:30ــ 11:40

بولعسل محمد

جامعة قس نطينة

مظاهر من املساواة بني اجلنسني يف مرحةل اخلطبة يف الترشيع
اجلزائري.

 11:40ــ 11:50

عتيقة ابلعقروز
خلرض محزة

جامعة سطيف2
جامعة اجللفة

احلر ُمي واحلقّ يف الفضاء العام ( اإعاد ُة التَّفكري يف مفهوم الاعرتاف).

 11:50ــ 12:00
 12:00ــ 12:10

قند سعاد
بوفلكة سارة

جامعة سكيكدة
جامعة قس نطينة

اتفاقية س يداو وانعاكساهتا عىل احلقوق والواجبات الزوجية و مدى
تكريسها ملبد أأ املساواة بني اجلنسني
املساواة بني الزوجني يف حق الزايرة يف الترشيع اجلزائري
مفهوم اجلندر وأاثره يف املساواة بني اجلنسني.

 12:10ــ 12:20
 12:20ــ 12:30

 12:30ـــــــــــــ 13:00التعقيب و املناقشة

اليوم الثاين 24أأكتوبر 2019
جلسة ورشة اليوم الثاين( اجلزء ا أل )ول ورشة ا ألساتذة 09:00 :ـــــــــ11:00
 رئيس اجللسة :الدكتور /بوصيدة أحممد

املتدخل
أأ.زاين هدى

اجلامعة
جامعة سكيكدة

أأ .لعامرة ساس ية

جامعة قس نطينة

أأ.طويل فتيحة
أأ.بن جامع صربينة
أأ.شهرزاد زقليل
أأ.انش رضوان

عنوان املداخةل

التوقيت

اجلندر أأداة لتكريس مبدأأ املساواة بني اجلنسني يف النصوص
القانونية ادلولية

 09:00ــ 09:10

عداةل الترشيع القرأين يف املرياث وأأوجه الإجعاز فيه

 09:10ــ 09:20

جامعة بسكرة
جامعة قس نطينة
جامعة سكيكدة
جامعة اخلروبة

النظرية النسوية والتفسري اجلندري

 09:20ــ 09:30

املساواة بني اجلنسني يف ا ألرسة اجلزائرية

 09:30ــ 09:40

اجلندر بني ضوابط الرشيعة الإسالمية وميول ذوي ا ألهواء

 09:40ــ 09:50

أأ.حيي حايج

جامعة البليدة

دور الترشيع و القانون الوضعي يف تكرييس املساواة بني
اجلنسني

 09:50ــ 10:00

أأ.ايسني عالل
أأ.يلس اس يا
أأ.فيصل ابحلاج

جامعة قاملة

اإشاكلية املساواة بني الرجل واملرأأة يف منح اجلنس ية للأولد

 10:00ــ 10:10

جامعة وهران

أأ.بوفنارة سوسن

جامعة قس نطينة1

املنظامت ادلولية واحلراكت التحررية وأأثرهام يف نشأأة اجلندر
وانتشاره يف اجملمتعات الإسالمية
تطور مفهوم املرأأة و حقوقها بني املساواة و اجلندرية

 10:10ــ 10:20
 10:20ــ 10:30



جلسة ورشة اليوم الثاين( اجلزء الثاين) 11:00:ـــــــــ14:00
رئيس اجللسة :ادلكتور  /بن مشريح محمد

املتدخل
عبد السالم
عيشور
كامل قسومة
حداد زينة
عزوز ابتسام
بوغاغة اإبراهمي
جخار سارة

اجلامعة
جامعة سكيكدة

عنوان املداخةل

التوقيت

املرياث و قضية املساواة بني املر أأة و الرجل

 11:00ــ 11:10

جامعة سكيكدة املركز القانوين للزوجني لقضااي الطالق يف ظل قانون ا ألرسة
اجلزائري
جامعة قس نطينة واقع تكريس حقوق املر أأة يف اجلزائر بني ادلس تور و التفاقيات
جامعة سكيكدة
املساواة بني اجلنسني يف جترمي العنف الزويج

 11:10ــ 11:20
 11:20ــ 11:30
 11:30ــ 11:40

جامعة سكيكدة الليات الرشعية محلاية حق املر أأة يف الطالق يف القانون التونيس  11:40ــ 11:50
عيل لعور سامية جامعة سكيكدة جرمية المتيزي كلية لضامن املساواة بني اجلنسني
 11:50ــ 12:00
عاشور سهيةل
جامعة اجلزائر 1اخللع كلية رشعية و قانونية ملساواة حق املر أأة يف فك الرابطة
 12:00ــ 12:10
جامعة غرداية الزوجية كحق الرجل يف الطالق
محمد بن صدوق
قامسي الرزيق
جامعة بسكرة تقدل املر أأة
اجلنسنيللوظائف العامة يف اجلزائر مكظهر من مظاهر الالمتيزي  12:10ــ 12:20
بني
حسينة رشون
مبد أأ املساواة بني اجلنسني يف الرشيعة الاسالمية و املواثيق
قروج رؤوف
ادلولية و موقف املرشع اجلزائري منه يف قانون الارسة وقانون  12:20ــ 12:30
جامعة قس نطينة العقوابت
بعجي عبد النور جامعة سعيد
عداةل النوع الاجامتعي يف القانون اجلزايئ
 12:30ــ 12:40
محدين
خدير وليد
الإغتصاب الزويج حق رشعي للزوج ومساواة فعلية أأم ل
 12:40ــ 12:50
جامعة تلمسان مساواة وجرمية منس ية
توفيق
بوزيتونة لينة
جامعة ابتنة 1امحلاية اجلزائية
ائريللمر أأة بني مبد أأي املساواة واخلصوصية يف القانون  12:50ــ 13:00
العقايب اجلز
هبلوش سفيان جامعة قس نطينة أأحاكم قا
التفاقياتنونادلاو ألليةرسة بني مبادئ الرشيعة الإسالمية ومقتضيات  13:00ــ 13:10
بوملاكحل أأمحد
قيش خدجية جامعة قس نطينة تفعيل الليات عىل الك الصعيدين الرشعي والقانوين محلاية حقوق
 13:10ــ 13:20
اجلنسني ،ومعامل الفروق بني اجلنسني
رشايطة أأمينة

جامعة سكيكدة

اشاكلية املساواة بني الرجل واملراة يف املرياث

 13:20ـــــــــــــ 14:00التعقيب و املناقشة

13:30 - 13:20

جلسة ورشة اليوم الثاين( اجلزء ا أل )ول ورشة طلبة ادلكتوراه  09:00ـــــــــ11:00
رئيس اجللسة :ادلكتورة  /شريوف هنى
عنوان املداخةل
اجلامعة
املتدخل
حقيقة املساواة بني الزوجني يف جمال النفقة :دراسة يف
جامعة
ليوازدة أأمرية
ضوء قانون ا ألرسة اجلزائري والتونيس
سكيكدة
عيايش فاطمة
جامعة
اجلندر والتمنية املس تدامة
درييس صالح ادلين
سكيكدة
جامعة
اخللع كلية لتكريس املساواة يف حل الرابطة الزوجية
سطوح محزة
سكيكدة
متكني املر أأة يف احلياة الاقتصادية وحمتيهتا يف بناء
جامعة ورقةل
ربعية رضوان
اقتصاد احتوايئ
جامعة تيبازة
عليوط زكرايء
تداعيات املساواة بني اجلنسني عىل املر أأة وموقف
جامعة عنابة
خصري أأمرية
الرشيعة الإسالمية يف ذكل "
خيلف فاطمة
اإلغاء رئاسة الزوج ومدى تأأثريه عىل واجبه يف الإنفاق
جامعة
بشري راضية
الزويج
سكيكدة
واقع الفوارق بني املر أأة والرجل يفرض اخلروج عن مبد أأ
جامعة
بولعبايز منال
املساواة بني اجلنسني يف قانون العمل
سكيكدة
جامعة ورقةل
تميجغدين عبد
ا ألليات املعمتد ة محلاية حقوق اجلنسني بني الرشيعة
النارصو خويدلي
الإسالمية و القوانني ادلولية
السعيد
جامعة ابتنة 1التكريس ادلس توري ملبد أأ املساواة بني املر أأة و الرجل
–قراءة عىل ضوء املادة  36من تعديل ادلس تور
بوغنمي مسية
اجلزائري لس نة .2016
جامعة عنابة
طوطاوي محمد أأمني
المتزي الإجيايب لصاحل املر أأة كألية لتحقيق املساواة
ش توح مرمي
 10:30ـــــــــــــ  11:00التعقيب و املناقشة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة  20أوت  - 1955سكيكدة
كلية احلقوق و العلوم السياسية
قسم احلقوق

التوقيت
 09:00ــ 09:10

حتت الرئاسة الشرفية ملدير اجلامعة
األستاذ الدكتور:حداد سليم

 09:10ــ 09:20

ملتقى دولي بعنوان :

 09:20ــ 09:30

املساواة بني اجلنسني بني مقتضيات العدالة و
متطلبات اجلندر

 09:30ــ 09:40
 09:40ــ 09:50
 09:50ــ 10:00
 10:00ــ 10:10
 10:10ــ 10:20
 10:20ــ 10:30
 10:40ــ 10:50

يومي 23و  24أكتوبر2019

برنامج الورشات

جلسة ورشة اليوم ا ألول  23أأكتوبر  ( 2019اجلزء ا ألول ) 09:00:ـــــــــ11:00

 رئيس اجللسة :األستاذ الدكتور  /بوالقمح يوسف

املتدخل
أأ.د.بوالقمح يوسف

اجلامعة
جامعة سكيكدة

فرخي فاطمة
الزهراء
بن جامع أأسامء
علمية صاحلي

جامعة سكيكدة

خلشني أأحسن

جامعة سعيدة

شعبان محمد

جامعة سعيدة

خرييس سارة
بوعكرية بالل
فنغور خدجية

جامعة وهران 2
جامعة سكيكدة

عنوان املداخةل
نظام احملاصصة " ''quotaيف اجملالس املنتخبة بني
القانون و الس ياسة
فلسفة اجلندر :اإشاكلية توزيع الوظائف بني اجلنسني يف
اجملمتع اجلزائري
مركز الويل يف زواج املر أأة الراشدة يف الترشيع املغاريب
حتدايت اجلندر أأو النوع الإجامتعي  :بني روح الترشيع
و واقع الرصاع
املطالبة ابملساواة يف احلقوق املرياثية بني اجلنسني لكمة
حق أأريد هبا ابطل
املساواة يف املرياث بني الرشيعة و القانون

التوقيت
 09:00ــ 09:10
 09:10ــ 09:20
 09:20ــ 09:30
 09:30ــ 09:40
 09:40ــ 09:50
 09:50ــ 10:00

مركز املر أأة و الرجل يف احلياة ا ألرسية-مبد أأ املساواة يف
ظل الرشيعة الإسالمية أأمنودجا-
التسوية القانونية بني اجلنسني و تعارضها مع الرشيعة
الاسالمية :زواج املسلمة بغري مسمل

 10:20ــ 10:30

عالط عبد الرزاق جامعةسوسة تونس نظرة الرشيعة الإسالمية يف مسأأةل املساواة يف املرياث

 10:30ــ 10:40

تعدد معايري املساواة يف املرياث بني الرشيعة و القوانني
املقارنة

 10:40ــ 10:50

سلوغة عبد
الرحامن

جامعةالبليدة2
جامعة سكيكدة

جامعة سكيكدة

 10:50ـــــــــــــ 11:00التعقيب و املناقشة

 10:10ــ 10:20

