برنامج
الملتقى الوطني حول
جنوح األحداث  ..قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعالجها
الفترة الصبـــاحية

قاعة المحاضرات الكبرى بمجمع الحاج لخضر
الساعة

-

النشيد الوطني

-

كلمة عميد الكلية

-

كلمة رئيس الملتقى

-

كلمة مدير الجامعة وافتتاح أشغال الملتقى
مقرر الجلسة :قسوري فهيمة

رئيس الجلسة :أ.د/بنيني أحمد

الساعة

الجلسة االفتتاحية

اليوم األول األربعاء  04ماي 2016

مراسيم االفتتاح
الرسمي للملتقى

09:30

-

آيات بينات من الذكر الحكيم

عنوان المداخلة

االسم واللقب

المؤسسة

10:30

أ.د /أمزيان وناس

مراحل الجنوح وآليات الفعل المنحرف

10:40

النقيب /لعريف األمين

دور الدرك الوطني في حماية األحداث والوقاية من االنحراف

10:50

م.أ للشرطة /خليفي
توهامي رمزي

دور الشرطة في حماية األحداث

11:00

أ /رزاق عبد الحميد

قضاء األحداث في الجزائر  ..واقع وآفاق

قاضي قسم األحداث بمحكمة قايس  -مجلس قضاء
خنشلة

11:10

أ /بن الشيخ النوي +
أ /لقليب ساعد

دور المؤسسات والمراكز التابعة لقطاع األمن الوطني في رعاية األحداث الجانحين

جامعة برج بوعريريج -جامعة المسيلة

11:20

مناقشة مفتوحة

األول

اليوم

الفترة المســـائية

مدير مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي-
جامعة باتنة 1
المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام للدرك
الوطني ببوشاوي – الجزائر العاصمة
أمن والية باتنة

بمقر كلية الحقوق والعلوم السياسية

تحديد المفاهيم

الورشة األولى /قاعة المناقشات بقسم
الحقوق

رئيس الجلسة :د /ميموني فايزة
الساعة
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30

مقرر الجلسة :د /بوهنتالة أمال

عنوان المداخلة

االسم واللقب
د /بوهنتالة أمال
 +بوهنتالة فهيمة
أ /نور الدين حمشة
أ.د /براجل علي
 +احسان براجل
د /أحمان لبنى
د /زغيشي سعاد
د /زرقان وليد

جنوح األحداث بين العوامل النفسية والتنشئة االجتماعية
جنوح األحداث ..أسبابه وعوامله بين النظريات التفسيرية وحقائق اإلسالم
العوامل الثقافية واالنترنيت ودورها في تنامي ظاهرة جنوح األحداث

أ.د/مباركي دليلة

استخدام األطفال أدوات في األنشطة االجتماعية

جامعة باتنة 1

أثر العوامل األسرية في جنوح األحداث
تأثير وسائل التصال الحديثة على جنوح األحداث
جنوح األحداث ..قراءة في األسباب وتقديرها في ظل التفسيرات العلمية للسلوك اإلجرامي

رئيس الجلسة :د /رزيق عمار

الورشة الثانية /قاعة CFA 04

المعالجة القانونية لجنوح األحداث

االسم واللقب

14:30

د /الهادي خضراوي
 +أ/عثماني علي
د /فريد علواش

14:50

15:40

14:40

15:00
15:10
15:20
15:30

15:50

جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1
جامعة بسكرة
جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1
جامعة سطيف 2
جامعة باتنة 1

مناقشة مفتوحة

15:40
الساعة

المؤسسة

مقرر الجلسة :أ/بن بوعبد هللا نورة

المؤسسة

عنوان المداخلة
مراكز رعاية األحداث كآلية إلصالح الحدث وإعادة تأهيله في الجزائر

جامعة األغواط
جامعة بسكرة

دور المؤسسات العقابية في معالجة جنوح األحداث

جامعة جيجل ،جامعة سكيكدة

أ /.عبد السالم
زعرور +أ/مخلوف
لكحل
د /يزيد عربي باي +
د /قصوري فهيمة
د /بلقاسم حامدي +
أ/بيطام أحمد
أ /شعبان السعيد
أ /ثابتي وليد +
أ/ميلود بن عبد العزيز

دور مراكز رعاية األحداث في مكافحة ظاهرة جنوخ األحداث في الجزائر ..الواقع والمأمول
اإلجراءات الخاصة بمحاكمة األحداث على مستوى جهت ْي التحقيق والحكم

جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1

د /بن النصيب عبد
الرحمن

القانون رقم  12/15المتعلق بحماية الطفل والدور المنوط باألسرة والمجتمع المدني

جامعة باتنة 1

اآلليات القانونية لحماية األحداث داخل المصالح والمراكز المتخصصة في حماية الطفولة
المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة ودورها في حماية األحداث وإعادة إدماجهم
تدرج أهلية الحدث بين المساءلة الجزائية وممارسة حقوقه المدنية

مناقشة مفتوحة

جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1

الفترة الصبــاحية
رئيس الجلسة :أ.د /مباركي دليلة
االسم واللقب
الساعة
 09:00أ /قديري محمد توفيق
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10

أ /نشناش مونية +
دفاس عدنان
د /رزيق عمار
د /سمصار محمد +
ط.د/قداش سلوى
أ/جماطي عبد المنعم
أ/بوهنتالة ياسين +
أ/رمضاني فريد
أ/هوام عالوة +
ط.د /عزوز سارة
د /مخلوفي عبد الوهاب+
د /بحري طروب

أ/

عنوان المداخلة
اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسليط العقوبة على الحدث الجاني

جامعة تيارت

الحقوق والضمانات المقررة لحماية األحداث أثناء التحقيق وسير إجراءات المحاكمة

جامعة جيجل

د /الوساطة آلية بديلة لإلجراءات الجنائية في التعامل مع الطفل الجانح
تبني فلسفة العدالة الجنائية التفاوضية في مجال قضاء األحداث – دراسة في ضوء نظام
الوساطة الجنائية -
اآلليات القانونية لعالج ظاهرة جنوح األحداث في الجزائر
الضمانات القانونية لحماية الحدث الجانح في قانون حماية الطفل وآليات تفعيلها

جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1

خصوصية محاكمة األحداث تكرير لألمن القانوني

جامعة باتنة 1

جنوح األحداث في السياسة الجزائرية – دراسة لما بعد اإلرهاب

جامعة باتنة 1

رئيس الجلسة :د/بن النصيب عبد الرحمن
االسم واللقب
الساعة
 09:00أ /تاغالبت حورية
 09:10د /بن عشي حفصية +
مقالتي منى

المؤسسة

مناقشة مفتوحة

10:20

الورشة الثانية /قاعة CFA 04
دور المؤسسات االجتماعية واألمنية والمجتمع
المدني في مواجهة جنوح األحداث

اليوم الثاني /الخميس  05ماي 2016

المعالجة القانونية لجنوح األحداث

الورشة األولى /قاعة المناقشات بقسم الحقوق

مقرر الجلسة :د /عالوة هوام

د/

 09:20أ /بن عمران محمد لخضر
 +ط.د/بن مهدي هادية
 09:30د /ختاش محمد
 09:40د /سمير رحماني
 09:50أ /بن عشي حسين+أ/عباسي
سهام
أ/
 10:00د /مزوز بركو +
شينار سامية
 10:10ط.د/زاوي أحمد +

مقرر الجلسة :د/بن عشي حفصية

عنوان المداخلة
دور األسرة والمدرسة والمجتمع في معالجة ظاهرة الجنوح

جامعة باتنة 1

جنوح األحداث بين تقصير األسرة وفشل األداء المدرسي

جامعة باتنة  ،1جامعة قالمة

الوقاية من جنوح األحداث وعالجها

جامعة باتنة 1

جنوح األحداث بين الرؤى القانونية والنفستربوية – اقتراح اآلليات التربوية النفسية
للتكفل والوقاية من الظاهرة
المعالجة اإلعالمية لقضايا األحداث في الجزائر

جامعة باتنة 1

المجتمع المدني بيت الوقاية من جنوح األحداث وإعادة إدماج األحداث الجانحين في
المجتمع
األبعاد النفس اجتماعية لظاهرة جنوح األحداث وسبل التكفل بهم من خالل مؤسسات
الحماية االجتماعية
دور منظمات المجتمع المدني في احتواء ومواجهة الجنوح لدى األحداث

الجامعة

جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1

ط.د/لوهاني حبيبة
مناقشة مفتوحة

10:20

رئيس الجلسة :د/زرارة لخضر
االسم واللقب

الساعة
 09:00أ /غبولي منى

الورشة الثالثة /قاعة CFA 02

آفاق مواجهة جنوح األحداث وعرض تجارب دولية
ناجحة

مقرر الجلسة :د/خلفة نادية

09:10

د /كعرار سفيان

09:20

أ /بولقواس سناء +
أ/بولقواس ابتسام
د /أمداح أحمد
أ /كواشي عتيقة +
زغدار عبد الحق
د /مستاري عادل +
د/نسيغة فيصل
أ.د /بنيني أحمد +
ط.د /فاضل سارة
د /ميموني فايزة
د /خلفة نادية +
شعبان سمير

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

عنوان المداخلة

أ/

د/

الجامعة

تقييم التجربة المغربية في معالجة جنوح األحداث

جامعة سطيف 2

اإلستراتيجية الفرنسية الخماسية للوقاية من جنوح األحداث ( :)2017 – 2013مدخالت
ومخرجات التجربة
دور فريق التنسيق بين الوكاالت في مجال قضاء األحداث في تفعيل حماية حقوق األحداث
الجانحين
الترويح النفسي من وجهة الشريعة اإلسالمية وأثره في الحد من جنوح األحداث
عالقة المخدرات بجنوح األحداث :بحث في آليات المنع الوقائي من االرتباط

جامعة سطيف 2

جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1

مواجهة جنوح األحداث – نحو إرساء أساليب سياسة جنائية فعالة

جامعة بسكرة

اآلليات الدولية للوقاية من جنوح األحداث

جامعة باتنة 1

دور عقوبة العمل النفع العام في تأهيل األحداث الجانحين في التجربة الجزائرية
المعايير الدولية بشأن حماية حقوق األحداث المنحرفين والمعرضين لالنحراف

جامعة باتنة 1
جامعة باتنة 1

10:30

مناقشة مفتوحة

12:00

تالوة التوصيات واختتام أشغال الملتقى

جامعة جيجل ،جامعة خنشلة

