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 جامعة حيي فارس ابملدية 

 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية  

 

 

 ندوة وطنية  
 موسومة بـ : 

مستجدات الوقف  

 والتنمية املحلية

 

 : للندوة الرئيس الرشيف  
 : مدير جامعة حيي فارس ابملديةجعفر بوعروريأ .د/ 

 : الندوة مدير  
 معيد لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية   :هارون أ ورواند/ 

 : الندوة رئـــــيــــــس  

 قنفود  رمضان  د/

 : للندوة رئيـــس اللجنة العلمية    

 د. حلمي لعروس 

 : للندوة رئيـــس اللجنة التنظميية  

 غياطو الطاهر  . أ  

: الندوةالهيئة املرشفة عىل    

: الندوة موضوع وأ مهية    

انطالقا من اعتبار أ ن الوقف يعّبر حبق عن قمية    

عامل   حضارية اندرة، وميثل أ حد خصائص ادلوةل القوية ابإ

مبدأ  تضامن أ فراد اجملمتع فهيا، وابعتبار أ ن موضوع  

دة  ال مالك الوقفية من املواضيع الفقهية والقانونية املتجدر

يف بعض جزئياهتا؛ كوهنا ترتبط بتغّير ظروف وأ حوال  

ال شخاص واجملمتعات وتطور حاجاهتم املعارصة  

ة والاجامتعية مهنا، مما جعل ال حاكم القانونية الاقتصادي

النراظمة لها، ختضع للترعديل والإصالح حىت تواكب  

 .الترحول املس تجد يف اجملمتع املعارص

الوقف     لتخص  العلمية  الندوة  هذه  جاءت  وعليه 

من  الاختصاص  ذوي  تفاصيلها  يقدم  شامةل          بدراسة 

أ ساتذة ابحثني يف الفقه والقانون، والرشيعة والاقتصاد، 

شاكلية   اثرة اإ وأ خرين منمتني لقطاعات معنية أ يضا، وذكل ابإ

 حمورية عىل ضوء اس تقراء الواقع والتطلع للمس تقبل. 

 :الندوة  إشكالية

اإلشكالية          على  اإلجابة  الندوة  هذه  تحاول 

 التالية : 

حيقق    أ ن هل اس تطاع النظام القانوين اجلزائري للوقف  

التمنوية للوقف   ىل    ؟   وظيفته  واكبت  مدى    أ ي واإ

يف    الوقف ترشيعات   احلاصةل  الترطورات  اجلزائر  يف 

تس تجيب   أ ن  الترشيعات  لهذه  ميكن  وهل  اجملمتع؟ 

 .لتحدايت التمنية الاقتصادية والاجامتعية؟ 

 الندوة:  أهداف

ن الهدف من هذه الترظاهرة العلمية هو البحث           اإ

عن  ُعرف  فقد  ش ىت،  وامتدادات  أ صول  لها  مسأ ةل  يف 

أ وجه   أ حد  حتقيق  ابتغاء  ماهل  بوقف  الِقدم  منذ  الإنسان 

، غّي أ نه ومع تطور حياته تلبية حلاجاته اخملتلفة ومعها   الّبر

بل وصور معارصة لوقف  قواعد تنظميها ظهرت وبرزت س ُ

ذلكل حتديد  أ مواهل.  حماوةل  الرضوري  من  اكن  معرفة  و  

ال مالك   دارة  اإ وطرق  بل  لس ُ املنظمة  القانونية  القواعد 

 .بعد ذكل الوقفية وتس يّيها فاستامثرها 

 



 

 

 
 

 
 

 

اعات املتعلقة هبا، عىل أ ن تمت   جراءات فض الّنر ىل جانب اإ اإ

أ موال  ومسامهة  قدرة  مدى  عن  املطاف  أ خر  يف  الإجابة 

الترخلف   من  احلد  يف  والاجامتعي الوقف  الاقتصادي 

وحتقيق التمنية املنشودة، ومن مث استرشاف املس تقبل عىل  

ىل   اإ فالتروصل  جممتع،  للك  املرشوع  والطموح  الواقع  ضوء 

ميكن بها    نتاجئ  النرقص االستئناس  ماكمن  عن  ابلكشف 

ررشيعي وتقدمي التروصيات واحللول الالزمة يف هذا الشأ ن  .الت

 

بأ حد  تقبل البحوث العلمية ال صيةل واملبتكرة ذات الصةل  

 : عىل أ ن حتقق الرشوط التالية   حماور امللتقى 

ابللغة العربية أ و الفرنس ية أ و الإجنلزيية   تقبل البحوث    •

صفحة وأ ل يقل عن    مخسة عرش عىل أ ل يزيد البحث عن  

 عرشة صفحات.  

أ ل يكون البحث املقدم س بق نرشه أ و قدم للنرش يف     •

جمالت أ و دورايت أ خرى أ و قدم مكداخةل يف مؤمترات أ و  

 .ندوات 

أ ن يرفق البحث مبلخص ابللغة العربية واللغة الإجنلزيية     •

 لكمة.   100يف حدود  

برانمج     • وفق  مكتوبة  البحوث  خبط    Wordتقدم 

Arabic  Simplified    ابللغة    14جحم للنص  ابلنس بة 

ابلنس بة    12  جحم   Times New Romanالعربية وخبط  

 . 12للنص ابللغة ال جنبية، وتكتب الهوامش حبجم  

 ل تقبل املداخالت املشرتكة.    •

تتعهد الهيئة املرشفة عىل امللتقى بنرش البحوث املمتزية   •

والس ياس ية   القانونية  وادلراسات  للبحوث  املنار  جمةل  يف 

ديسمّب   شهر  يف  س يصدر  اذلي  لها  الثالث  العدد  مضن 

2017 . 

الا  دارة ول:  احملور  ررشيع    اإ الت يف  الوقف  واستامثر  وتس يّي 

 .اجلزائري

 .منازعات ال مالك الوقفية احملور الثاين: 

الثالث  اجملمتع احملور  تمنية  يف  الوقف  مسامهة  طرق   :

 .  اقتصاداي واجامتعيا) مشاريع وقفية جاهزة للتنفيذ حمليا ( 

 : الرابع  ضوء   احملور  عىل  للوقف  استرشافية  نظرة 

الكّبى  الاقتصادية  والتحولت  الترشيعية  املس تجدات 

 ومهنا جاحئة كوروان العاملية .

: الندوةحمــاور    

: الندوةرشوط املشاركة يف    

 أ خر أ جل لإرسال النص الاكمل للمداخةل: 

26 /02 /2022 

 الرد عىل املداخالت املقبوةل: 

31 /02 /2022 
 اترخي الندوة 

03 /03 /2022 
 

31/01/2022 

 

: تواريــــخ هـــــامة  

 : الندوة ترسل املداخالت عىل الّبيد الإلكرتوين لرئيس  

 د/ رمضان قنفود 

g.ramadane11@gmail.com 
 

: لالتصال والاس تفسار  

mailto:g.ramadane11@gmail.com

