
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة التنظيمية 
 جامعة بجاية" أ"أستاذ محاضر  معزيز عبدالسالم .د 

 

 :أعضاء اللجنة التنظيمية
 جامعة بجاية"  أ"بوزاد إدريس،أستاذ مساعد . أ 

 جامعة بجاية" أ"بوخلو مسعود،أستاذ مساعد .أ     

 يةجامعة بجا "أ"عطوي عبدالحكيم،أستاذ مساعد . أ 

 جامعة بجاية"  أ"بودة نسيمة،أستاذة مساعدة . أ 

 جامعة بجاية" أ"قادري نسيمة، أستاذة مساعدة . أ 

 جامعة بجاية"  أ"بقة حسان، أستاذ مساعد .أ 

 جامعة بجاية"  أ"منعة جمال، أستاذ مساعد . أ 

 جامعة بجاية"  ب"قادوم محمد، أستاذ مساعد  .أ 

 ة بجايةجامع"ب"عمور ليلى، أستاذ مساعدة . أ 

 

 :أعضاء اللجنة التقنية

 مسعودي ناصر 

 عوف السعدي 

 حمودي سمير 

 تافوكت كهينة 

 
 

 

 

 :العلميةرئيس اللجنة 
 صايش عبد المالك، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية .د

 

 :أعضاء اللجنة  العلمية

 د زوايمية رشيد، أستاذ، جامعة بجاية.أ 

 أستاذ  جامعة بجاية الكريم، عبد هد بودريو.أ 

 1أستاذ جامعة الجزائر البقيرات عبدالقادر،د .أ 

 د لحرش عبد الرحمان، أستاذ جامعة عنابة.أ 

 د أيت منصور كمال، أستاذ جامعة بجاية.أ 

 جامعة بجاية" أ"خلفي عبد الرحمان، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية" أ"تريكي فريد، أستاذ محاضر . د 

 يةجامعة بجا" أ"قبايلي الطيب، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية" أ"دحماني عبد السالم، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية  " أ"محاضرة  ةيحياوي نورة، أستاذ. د 

 جامعة بجاية" أ"بركاني أعمر، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية  " أ"طباش عزالدين، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية" أ"عيساوي عزالدين، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية" أ"أستاذ محاضر بري نورالدين، . د 

 جامعة بجاية" أ"أوكيل محمد أمين، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية" أ"معزيز عبد السالم، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية" أ"عسالي عبدالكريم، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية" أ"معيفي لعزيز، أستاذ محاضر . د 

 نابةجامعة ع" أ"عمراني مراد، أستاذ محاضر . د 

 جامعة المسيلة" أ"دحية عبد اللطيف، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية" ب"بويحي جمال، أستاذ محاضر . د 

 جامعة سطيف" ب"بن بلقاسم أحمد، أستاذ محاضر . د 

 جامعة بجاية"  ب"هارون نورة، أستاذة محاضرة . د 

 جامعة بجاية" ب"راشدي سعيدة، أستاذة محاضرة . د 

 جامعة بجاية" ب"محاضرة  طباع نجاة، أستاذة. د 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ميــــــــــــث العلــــــــــــالي والبحــــــــــــــليم العــــــــــــــــــوزارة التع

 –بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة 

 

 مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية

 العلوم السياسية بالتعاون مع كلية الحقوق و  

 

 

 :ينظمان ملتقى وطني بعنوان 

 
 

 

 

 

 

 

بين استفحال : تهريب األشخاص

 الظاهرة وسبل التصدي

- أبوداو -قاعة المحاضرات 

 7171 أكتوبر 71يوم 
 

 



 

 

 

 سا 74.51 –سا  75.41: الجلسة الرابعة

 

 أستاذ محاضر أ، جامعة بجايةبرئاسة الدكتور بري نورالدين، 

  

 دور منظمة العمل الدولية في مكافحة ": المداخلة األولى

رابحي .د، "األشخاص من خالل الحد من العمل الجبري تهريب

 .جامعة غرداية ،أستاذ محاضر أ، قويدر

 فرق العمل األممية المعنية بمكافحة  ":المداخلة الثانية

تهريب المهاجرين في إطار تنفيذ برنامج األمم المتحدة لمكافحة 

يقرو خالدية  أستاذة، محاضرة المركز .د، "الجريمة المنظمة

 .عي غليزانالجام

 مقاربة نقدية لدور المجموعة االقتصادية " :المداخلة الثالثة

، "في مكافحة تهريب األشخاص( اكواس)لدول غرب افريقيا 

 .2جامعة البليدة أستاذة محاضرة أ،  شابو وسيلة،.د

 جرائم تهريب المهاجرين واالتجار بهم ": المداخلة الرابعة

 دحية عبد اللطيف، "تهاوجهود منظمة الهجرة الدولية في مكافح

أستاذ  ،بن بلقاسم أحمد و ،، جامعة المسيلة"أ"أستاذ محاضر قسم 

 .2سطيف " أ"محاضر قسم 

 دور منظمة األمم المتحدة في مكافحة : "المداخلة الخامسة

حشالف عميروش، باحث دكتوراه، جامعة ، "تهريب األشخاص

 .بجاية

 

 سا72.71 –سا 74.51مناقشة 

 

 

 اختتام اليوم الدراسي 

 
التعاون الدولي ضرورة لمواجهة :"مداخلة ختامية بعنوان

أستاذ محاضر أ،  الدكتور معيفى لعزيز، " شبكات التهريب

 .جامعة بجاية

 توزيع شهادات المشاركة 
 

  كلمة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 يت منصور كمالأ/ د.أ        

 

 
 

 

 سا 77.11 –سا  77.71 :الجلسة الثانية
 

 أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية  برئاسة الدكتور تريكي فريد، 

  تهريب األشخاص في الجزائر بين الواقع  " :المداخلة األولى

  .2أستاذة مساعدة أ، جامعة سطيف  شاكري سمية ،"والقانون

 االرتباط : تهريب األشخاص والهجرة السرية: "المداخلة الثانية

 .جامعة جيجل  ،كاملي مراد  الدكتور اذاألست، "والتأثير

 تأثير شبكات تهريب األشخاص على تنامي : "المداخلة الثالثة

رومان صونية طالبة دكتوراه، جامعة  ،"ظاهرة الهجرة غير الشرعية

 .بجاية

 جريمة تهريب األشخاص و انعكاساتها على : "المداخلة الرابعة

 .حاضرة ب، جامعة سكيكدةوريدة جندلي أستاذة م.، د" اللجوء واإلرهاب

 مقاربة للتوفيق : التمييز بين الالجئ والمهاجر": المداخلة الخامسة

، "بين حتمية مكافحة تهريب األشخاص وضرورة حماية حق اللجوء

 .أيت قاسي حورية، أستاذة محاضرة أ، تيزي وزو.د

 

 سا77.21 –سا 77.11 :مناقشة
 

 سا72.21 –سا 77.21 :استراحة غداء

 

 (.سا 75.71 –سا  72.21) :لثالثةالجلسة ا

 

 أستاذ محاضر أ، جامعة بجايةبرئاسة الدكتور طباش عزالدين،  
 

  حقوق األشخاص ضحايا اإلتجار من منظور : " المداخلة األولى

 و أستاذ محاضر ب، ،اليازيد علي.د، "القانون الدولي لحقوق االنسان

 .اقيجامعة أم البو أستاذة محاضرة ب ،  ،نوار شهرزاد.د

تنظيم حركة تنقل األشخاص بين حصانة الحدود ومنع : "المداخلة الثانية

 .، جامعة بجاية"ب"طباع نجاة أستاذة محاضرة .د ،"تهريب المهاجرين

 القانونية للكشف عن جريمة تهريب  اآللياتعن " :المداخلة الثالثة

 جامعة بجاية ،أستاذة محاضر ب ،هارون نورة.،د" المهاجرين

  التجريم كآلية لمكافحة تهريب األشخاص في " :الرابعةالمداخلة

المعدل والمتمم  10/17التشريع الجزائري، قراءة في القانون رقم 

 .أستاذة مساعدة أ، جامعة بجاية برازة وهيبة ،"لقانون العقوبات

 السياسة األمنية الجزائرية للحد من " :المداخلة الخامسة

أستاذ محاضر أ راني مراد عم، "انتشار الوافدين غير النظاميين

 .جامعة الطارف أستاذ مساعد بخميري رشدي  جامعة عنابة،
 

 سا75.41 –سا 75.71مناقشة 
 

 برنامج الملتقى
       

 سا 10.11: الجلسة االفتتاحية   

 خلفي عبد الرحمان الدكتور   :كلمة مدير المخبر  -

 .ماألستاذ الدكتور سعيداني بوعال  :كلمة رئيس الجامعة -

 .األستاذ الدكتور أيت منصور كمال  :كلمة عميد الكلية -

فشل حلول "  :مداخلة افتتاحية لرئيس اللجنة العلمية بعنوان -

، "نحو تنامي نشاط شبكات تهريب األشخاص: الهجرة السرية

 .الدكتور صايش عبد المالك، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية

 

 سا71.71 –سا  10.21 :الجلسة األولى
 

 

أستاذ محاضر أ، جامعة برئاسة الدكتور عسالي عبد الكريم،  

 .بجاية 
 

 تهريب األشخاص في الجنوب الجزائري : "المداخلة األولى

سدي عمر، أستاذ محاضر ب، .د، ("والية تمنراست نموذجا  )

 .المركز الجامعي تمنراست

 شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين ": المداخلة الثانية

، بويحياوي أمال، أستاذة مساعدة ب، "ناطق التغلغلاألساليب وم

 .جامعة الطارف

 ليبيا بين تهريب األشخاص والهجرة  ": المداخلة الثالثة

فكيري شهرزاد، أستاذة محاضرة .د "الواقع والمخاطر: السرية

 .الشلف ،ب، جامعة حسيبة بن بوعلي

 هيكلة شبكات تهريب األشخاص ": المداخلة الرابعة

 .1هجريس أمال، طالبة دكتوراه جامعة الجزائر ، "ومخاطرها

 االتجار باألعضاء البشرية دافع وراء "  :المداخلة الخامسة

 .أستاذة محاضرة ب  ،دموش حكيمة.د ،"تهريب األشخاص

 

 سا71.41 –سا 71.71مناقشة 

 سا 77.71 -سا71.41استراحة 

 

 


