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 برنامج الملتقى الوطنً 

 .الٌوم الدراسً ستمبال المشاركٌن وانطالق األشغالإ 8:30-9:30

 الكلمة االفتتاحٌة ل:
 عمٌد كلٌة العلوم االجتماعٌة. فضٌل عبد الكرٌم. د.أالسٌد: 

 رئٌس المجلس العلمًالسٌد: أ.د موالي الحاج مراد. 
 مدٌر مخبر التربٌة والتنمٌة. .منصوري عبد الحقالسٌد أ.د 
 . رئٌس مشروع علم النفس األسري.حمدأ  هاشمًالسٌد أ.د 

 .علم النفس رئٌس لسم سهٌل مقدم د السٌد 
 .مشرف على الٌوم الدراسً. جلطً بشٌرد السٌد 

 

 الفترة الصباحٌة

 11:00-9:30العلمٌة األولى:   *الجلسة

 جلطً بشٌرد  العلمٌة:رئٌس الجلسة 

 : معروف صفاء            بولجراف نهادمقررةال

 .طالب دكتوراه تعدد الزوجات بٌن المفهوم المرآنً والمفهوم الموروثً.: 1المداخلة 

 جامعة تلمسان. عبد المادر لدوري.

 الجزائر جامعة  أ. جمال دٌب. .المصادر الشرعٌة لحكم تعدد الزوجات :2المداخلة 

/ أ صبطً .لادري حلٌمة د  .إشكالٌة مفهوم تعدد الزوجات بتعدد تفسٌراته:3المداخلة 

 -2-جامعة وهرانعبٌدة  

 دلٌلة د. زرلة .د حسن العالً/ تعدد الزوجات من منظور سوسٌودٌنً :4المداخلة 

 .جامعة سعٌدة

أ. .-تلمساندراسة مٌدانٌة بمدٌنة - تعدد الزوجات بٌن الوالع والمأمول :5المداخلة 

 تلمسان.  .جامعة مصطفى  أ. مصطفاوي  بوزٌدي رجاء/

 الزوجة الثانٌة فً الجزائر بٌن المساندة الدٌنٌة والمعارضة االجتماعٌة. : 6المداخلة

 .-2 -وهران   جامعة أ شاٌب أمٌنة.

 د*15 مناقشة*

 13:00-11:30الجلسة العلمٌة الثانٌة: 

 لمراوي دمحمد  رئٌس الجلسة العلمٌة:

 .لوٌدر خٌرة                      دالل سامٌة المقررة:

 . الشٌخ دمحم شران.رؤٌة شرعٌة نحو تعدد الزوجات :7المداخلة

طالبة  التحرٌم. و اإلباحةالجزائري بٌن  األسريتعدد الزوجات فً المانون  :8المداخلة

 . -2- .جامعة وهران رينسٌمة امال حفٌ دكتوراه 

 عٌاشً. جمال أ .التنظٌم المانونً لتعدد الزوجات فً التشرٌعات الجزائرٌة :9المداخلة

 .جامعة المدٌة.

دراسة -.التناول اإلعالمً لتعدد الزوجات فً الجزائر بٌن مؤٌد و معارض: 10المداخلة

أ .حٌاة  براهٌمً/أ .اٌمان عبادي. تحلٌلٌة ممارنة بٌن لناتً  النهار والشروق الجزائرٌة. 

 .-3-جامعة الجزائر 

 أ ممدم مبرون . جامعة ورللةتعدد الزوجات فً الجنوب الغربً الجزائري .:11المداخلة

 .بلٌل صالحطالب دكتوراه  . تعدد الزوجات ومازق العنوسة فً الجزائر: 12المداخلة 

 1باتنة جامعة 

 *د 15 مناقشة

 قهوة استراحة 13:00-13:30

 14:30-13:30الثالثة:  الجلسة العلمٌة

  د منصوري عبد الحك : أ.رئٌس الجلسة العلمٌة

 عمار مخلوفً.           .        دالوي فتٌحةالمقرر: 

        . دراسة حالتٌن– األولىاالثار الناجمة عن تعدد الزوجات بالنسبة للزوجة : 13المداخلة

  . -2-  جامعة وهران  دالل  .  سامٌة أ.  خٌرة/  لوٌدر. أ

طالب  . أ النفسٌة من خالل دراسة حالة. اآلثار بٌن نسبٌة تعدد الزوجات و  :14المداخلة

 -2سوسن. جامعة وهران 

 .شهري توفٌك. أ   /  لٌلى منصوري  .أ.االثار الناتجة عن تعدد الزوجات:15المداخلة 

 . -2- جامعة وهران

 


