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 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 2020نوفمبر   28يوم السبت 
 google meetعلى برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw رابط الجلسة االفتتاحية والجلسات القانونية

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni رابط الجلسات االجتماعية والنفسية

 مخبر القانون والمجتمع
 

الجمعية الوطنية الجيل 

 أدرارالرائد المكتب الوالئي 

 

 برنامج اليوم الدراسي

  مقاربات ظاهرة االختطاف"

 "امكافحته لياتفي الجزائر وآ
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 (09h00الجلسة االفتتاحية بداية من التاسعة صباحا )

 https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw على الرابط المشترك:

 

 قراءة آيات من القرآن الكريم  .1

 النشيد الوطني الجزائري .2

 حمليل صالح : البروفيسورالقانون والمجتمع كلمة السيد مدير مخبر .3

 : السيد عيشاوي أحمدجمعية الوطنية الجيل الرائدكلمة رئيس المكتب الوالئي لل .4

 لليوم الدراسي الدكتورة دليل سميحةاللجنة العلمية  ةرئيس ةكلمة السيد .5

 البروفيسور ادجرفور نور الدين  :أدراركلمة السيد مدير جامعة أحمد دراية  .6

 الدراسياليوم واإلعالن الرسمي عن انطالق 

 مداخلة افتتاحية لألستاذ الدكتور حمليل صالح حول: ظاهرة االختطاف في الجزائر .7

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور حمليل صالح يشرف عليها

 الجلسة األولى: برئاسة األستاذ الدكتور حمليل صالح 

(09h40 -12h00  :مالحظة     )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة 

في ظل  جريمة اختطاف األطفال في القانون الجزائري جامعة غرداية

 عقوبة اإلعدام يلالمطالبات المتزايدة بتفع

 رينــسـيمـة أمال حيـف

 د. نبيل ربيع .األطفال موقف الشريعة اإلسالمية من جريمة اختطاف 1جامعة باتنة

 د. عمار شويمت

الجرائم المؤدية لجريمة اختطاف األطفال وموقف المشرع  تلمسانجامعة 

 .الجزائري منها

 د. نزيهة خربوش

 د. هشام ذبيح التجريم والعقاب وأثره على ظاهرة اختطاف األطفال الجامعي بريكة المركز

معهد اصول الدين جامعة الزيتونة 

 تونس

ساليب الوقاية من جريمة اختطاف االطفال القصر في الفقه أ

 االسالمي والقانون الجزائري

 غايتي فاطيمة .ط. د

آليات مكافحة جريمة اختطاف األطفال من الناحية اإلجرائية  المركز الجامعي غليزان

             في ظل القانون الجزائري

 سعاد بن حليمة د.ط. 

 أدرارجامعة 

 تونس جامعة صفاقس
مكافحة جريمة  اختطاف االطفال في ظل القانون الجزائي 

 واالتفاقيات الدولية

 جودي حمزة  .د

 غول سليمة .ط. د

 

 

 الجلسات القانونية على الرابط

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw 
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 أدرارمهداوي عبد القادر جامعة  الدكتور : برئاسة الثانيةالجلسة  

(12h00 -14h00  :مالحظة )دقائق لكل متدخل 10 

 

 واللقباالسم  عنوان الورقة البحثية الجامعة 

 د. الحاج علي بدر الدين  مدى فعالية الردع في جريمة اختطاف القصر المركز الجامعي مغنية

مكافحة الجريمة العابرة للحدود "جريمة  فيالجهود الدولية  المركز الجامعي مغنية

 اختطاف األطفال والمتاجرة باألعضاء البشرية نموذجا

 د. نسيمة عطار 

القانونية لمكافحة جريمة االختطاف في التشريعات المقاربة  جامعة أدرار

 العربية

 معمري مبروكة .د ط.

 رزوق رابح  .ط. د في التشريع الجزائري األطفالمكافحة اختطاف  آليات أدرارجامعة 

 د. عبد الهادي بن زيطة

 المركز الجامعي مغنية

 جامعة تلمسان 

الطفل من قبل أحد  اختطافالسياسة الجنائية للتصدي لجريمة 

 والديه

 رحمونة قشيوش .د ط.

 بشرى غريبي .ط. د

 د. عثماني عز الدين اإلعالمية. المبادئاألسلوب القرآني في تطبيق  تبسةجامعة 

 

 

 

 أدرارمزاولي محمد جامعة   : برئاسة الدكتور الثالثةالجلسة  

(14h30 -16h30 )         :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

عقوبة اإلعدام لمختطفي األطفال بين االلتزامات  2جامعة الجزائر 

 الدولية للجزائر والمطالبة الشعبية

 د. سهيلة قمودي

 قدادرة فوزية .ط. د ية لظاهرة االختطافنالمعالجة القانو جامعة أدرار

 المركز الجامعي تمنراست الجزائر          

 المركز الجامعي تمنراست الجزائر  

الوسائل القانونية للحد من جريمة اختطاف األطفال في 

 التشريع الجزائري

 فردوس بن عبد النبي     .ط . د

 قتال جمال .د

العقاب على جرائم خطف األطفال في قانون العقوبات  جامعة سكيكدة  

 الجزائري

 علي قاري

 د. مزاولي محمد جريمة االختطاف وعقوبتها في القانون الجزائري جامعة أدرار
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 الدكتورة دليل سميحة تشرف عليها

 
 

  الدكتورة دليل سميحة الجلسة الرابعة: برئاسة  
(09h40 -12h00  )    :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

 بوعجيلة موسى . ط.د اإلطار المفاهيمي لجريمة االختطاف أدرارجامعة 

 د. بن الطيبي مبارك

للراشد وعالقتها بظاهرة اختطاف  الممارسات البيدوفيلية أدرارجامعة 

 اجتماعية -األطفال مقاربة النفس

 بن خالد عبد الكريم  د.

جامعة أنقرة للعلوم 

 اإلجتماعية

دراسة سوسيولوجية حول ظاهرة االختطاف من منظور 

 القرآن)األثار، األسباب والحلول(

 يوسف سماح

حول الخلفية الشخصية  لمختطفي األطفال  قراءة سوسيولوجية أدرارجامعة 

 في الجزائر

 د. باشيخ اسماء

 د. بلبسير أمينة

 د. شيلي محمد ... قراءة في الموضوع فلسفيا وتربويا. أدرارجامعة 

 أدرارجامعة 

 جامعة مستغانم

دراسة  – األطفالالفكري الجزائري حول اختطاف  اإلنتاج

 بيببلوغرافية

 موالي امحمدأ.د. 

 لزوق هواريد. 

 د. ام الغيث عائشة سيولوجي لمفهوم ظاهرة االختطافوالتناول المقارباتي الس أدرارجامعة 

 

  أدرارجامعة  الحمدي أحمدستاذ الدكتور : برئاسة األالخامسةالجلسة  
(12h00 -14h00 ) :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

األطفال  اختطافمستويات التأثير النفسي واالجتماعي لظاهرة  أدرارجامعة 

 ()دراسة تحليلية لبعض الدراسات الجزائر في 

 د. بوفارس عبد الرحمن

 د. النصاري عبد القادر

 د. دحماني مامة قراءة سيكوسوماتية لعالقة انفصالية بين االم و ابنها. أدرارجامعة 

السوسيو أسرية لظاهرة اختطاف االطفال في المجتمع المعالجة  أدرارجامعة 

 الجزائري

 محمداتني شهرزاد .أ

 عليد. بوزيد  التحضر وأثره في تنامي ظاهر االختطاف أدرارجامعة 

 هداجي أحمد .ط. د

 دليلة جلول  .ط. د االليات النفسية واالجتماعية لمواجهة ظاهرة االختطاف 1جامعة باتنة 

سباب( وجهة نظر االولياء )العوامل واأل االطفال مناختطاف  أدرارجامعة 

 دراسة ميدانية

 د. امحمدي علي

 د. كادي محمد 

 

 على الرابط النفسية واالجتماعيةالجلسات 

https://meet.google.com/xju-cceg-dni 
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 حوتية محمد : برئاسة األستاذ الدكتورالسادسةالجلسة  

(14h30 -16h30  )        :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

ظاهرة االختطاف في الجزائر بين االثار والعوامل من أجل مقاربة  أدرارجامعة 

 سوسيولوجية معاصرة

 لعلى بوكميش د. .أ

 د. البركنو نورة .ط

العالقة بين خصائص مواقع التواصل االجتماعي وأسباب  أدرارجامعة 

 اختطاف األطفال من وجهة نظر الفئة المثقفة

 قدوري امحمد .أ

سمات ودوافع المقبل على الفعل جريمة االختطاف بين  جامعة بسكرة

 اإلجرامي

 د. عامر وسيلة .أ

 د.  رضا نعيجة .ب اآلثار النفسية واالجتماعية لجريمة االتجار بالبشر جامعة أدرار

تناول الصحافة المكتوبة لظاهرة اختطاف األطفال من خالل  جامعة األغواط

 جريدة الشروق اليومي نمودجا

 ط. د. بوعزارة المسعود

 د. مسعد فتح اهلل صراع القيم وتأثيره على المسنين في جريمة اختطاف األطفال أدرارجامعة 

 د. بوهناف عبد الكريم

اآلثار النفسية الختطاف االبن من طرف أحد الوالدين "حالة  جامعة أدرار

 الطالق نموذجا"

 د. دليل سميحة

 ط. د. عرامة فيروز

         

 الختاميةالجلسة  

 https://meet.google.com/jcr-yhic-ctwعلى الرابط المشترك: 

 

 

 

1) 18h00 :قراءة التوصيات 

2) 18h45  : شهادات المشاركة على المباشررمزي لإرسال 

 تالوة آيات بينات من القرآن الكريم  مسك الختام (3




