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 :أهداف اليوم الدراسي

وضع حد لمنقاش الذي كان يستهدف انفراد  -
الزوج بمجموع ما تم اكتسابه أثناء الحياة الزوجية 

 .بسبب الطالق أو التطميق أو الوفاة

تضييق سمطات القاضي التقديرية في تحديد  -
نسبة كل من الزوجين في تنمية األموال 

. المكتسبة أثناء الحياة الزوجية

حرص عمى تنظيم العالقة المالية بين ال-
الزوجين في سبيل إنشاء أسرة مستقرة تحت 

الرعاية المشتركة لمزوجين وتحديد التقسيم العادل 
 .لمثروة األسرية

الحد من الحيف الذي يمحق المرأة بعد انحالل -
الزواج بسبب الطالق أو الوفاة و ضمان 

حصولها عمى جزء من األموال المكتسبة خالل 
 .الزواج

اقتراح حوافز جديدة لها أهمية في التنظيم -   
العادل لمثروة  المكتسبة بين الزوجين و الحد من 

. الخالفات الزوجية حولها

تسميط الضوء حول واقع  أموال الزوجين  - 
. داخل األسرة الجزائرية

 

 :محاور اليوم الدراسي
 .اإلطار التاريخي و  ألمفاهيمي لمنظام المالي لمزوجين :المحور األول
 الفقه في النظام المالي لمزوجين  :المحور الثاني

 نظام الكد و السعاية-
 .العمل المنزلي و عالقته بالكد و السعاية

 القانون  في  النظام المالي لمزوجين:المحور الثالث
 .القانون الجزائري و إشكاالته في  النظام المالي لمزوجين-
 .إشكاالته القانون المغربي و التونسي و في  النظام المالي لمزوجين-
 .القانون الفرنسي و إشكاالته في  النظام المالي لمزوجين-

 . دور االشتراك المالي لمزوجين في تنمية أموال األسرة: المحور الرابع
 .المرأة العاممة و إشكالية مساهمتها في النفقة-

 .الزوجين بين المالي االشتراك مظاهر-
 .لمروابط المالية لمزوجينالحماية الجزائية :الخامس  المحور-
 جريمة السرقة بين األزواج -
 العنف االقتصادي ضد الزوجة -

  جريمة عدم تسديد النفقة  -
 جريمة االستيالء عمى التركة ألحد الزوجين-

الدولية  و   في االتفاقياتالنظام المالي لمزوجين :المحور السادس
 .(تنازع القوانين)القانون الدولي الخاص

الزوجين بين المالية المنازعات :المحور السابع  
 منازعات متاع البيت و الصداق -

طرق إثبات المساهمة في األموال المكتسبة بين الزوجين  و  -

 .إشكاالتها

. واقع  أموال الزوجين داخل األسرة الجزائرية     -    

 

  

 إشكالية اليوم الدراسي

 يطرح " لمزوجين النظام الماليإن دراسة موضوع 
 :إشكالية أساسية تتمحور حول ما يمي

 وفق ما النظام الماليإلى أي حد يمكن اعتبار 
يرسيه قانون األسرة و الفقه  كفيال بضمان حقوق 
كل من الزوجين في أموال األسرة و الحفاظ عمى 

هل تستفيد   وتحسين مستواها االقتصادي؟وهااستقرار
ربة البيت عند الطالق أو الوفاة بنصيب من الثروة 
المستفادة خالل مدة الزواج؟كيف يتم تقدير نصيب 

أحد الزوجين في الثروة المستفادة خالل الحياة 
هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية  و.الزوجية؟

فعالة إلنصاف المرأة كزوجة وضمان نصيبها في 
وهل .األموال المكتسبة خالل الحياة الزوجية ؟

إلرادة المشرع و لمفمسفة  يستجيب توثيق هذا العقد
 من قانون 37أحكام المادة  توخاها من التي

 األسرة؟
 

 



 

 

  

 :الرئيس الشرفي لليوم الدراسي

 طاشور عبد الحفيظاألستاذ الدكتور 

 عميد كلية الحقوق

 :المشرف العام لليوم الدراسي

 األستاذ الدكتور كردون عسوز -  

مدير مخبر دراسات و بحوث  حول  

 المغرب و البحر األبيض المتوسط

:ئيسة الفرقة و اليوم الدراسير  

كريمة محروق/ د  

 أعضاء الفرقة

 بن حافظ بيبية.د -

 براهيمي هانية.أ -

 يحي عبد العزيز.أ -

 :رئيس المجنة العممية

 مرمون موسى/د

 

 :شروط المشاركة و اآلجال    

التقيد بأن تكون  المشاركة ضمن مواضيع محاور اليوم -1

 .الدراسي

 .أن تستوفي المشاركة شروط البحث العلمي-2

أن ال تكون المشاركة منشورة أو مقدمة للنشر، أو سبق التدخل -3

 .بها في ملتقيات سابقة

 الضوابط الشكلية              

 .صفحة20تحرر المداخلة باللغة العربية أو األجنبية في حدود -1

، مع ترك 14حجم « traditional arabic"استعمال نوع الخط -2

 .(األعلى ، األسفل ، اليمين ، اليسار) سم من 5،2المسافة التالية

 .يكون ملخص المداخلة في حدود صفحة-3

يجب مراعاة الضوابط المعروفة في التهميش و كتابة قائمة -4

 .المراجع

 .تقبل المداخلة الثنائية- 5

  اآلجال     

: أخر أجل لتلقي العنوان و الملخص و المداخالت  كاملة يوم-1

 2019أكتوبر30

:  أخر أجل لإلعالن عن المداخالت  المقبولة هو-3

 2019نوفمبر12

تتم المشاركة بإرسال بطاقة المشاركة المتوفرة في الموقع عبر 

 .البريد اإللكتروني

 /fac.umc.edu.dz/droit :الموقع

 :عنوان البريد اإللكتروني

amwalzwjyn@gmail.com  

ال تتحمل الجهة المنظمة تكاليف النقل و : مالحظة

 اإلقامة

 بطاقة المشاركة

 ................الرتبة........................... االسم و اللقب

 ...........الجامعة األصلية.......................... الوظيفة

 :.......................... الهاتف

 ...............البريد االلكتروني

 :.............................................عنوان المحور

 :............................................عنوان المداخلة

:........................................................الملخص
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: حب االستمارة من الموقع كلية الحقوقتس

fac.umc.edu.dz/droit/ 

:ترسل على البريد االلكتروني  

amwalzwjyn@gmail.com 


