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 2020 فُفرٌ 20 – 19َىيٍ 

 
 د ياَع جًال عبذ انُاصر .أ: انرئُس انشرفٍ نهًهتمً

 عًُذ كهُت انحمىق 

 د بىكحُم  نخضر .أ:  يذَر انًهتمً

 د شارنٍ َىر انذٍَ.أ:  رئُس انهجُت انعهًُت

 درَسٍ يُهىد . د:   رئُس انهجُت انتُظًُُت

  :دَباجت
 

ِززجغ ٌزبس٠خ إٌظُ اٌؼمبث١خ، ٠زجٓ ثٛظٛح أْ وبفخ ايإْ    

اٌّجزّؼبد اٌجطش٠خ ػٍٝ اخزالف رطٛس٘ب اٌذعبسٞ 

 ٚ ػٍٝ ِش اٌؼصٛس اسزخذِذ سدٚد ،ٚرجبػذ٘ب اٌّىبٟٔ

 ِزأثشح ،فؼً ػمبث١خ ٌّٛاجٙخ اٌظٛا٘ش اإلجشا١ِخ اٌّخزٍفخ

 غب٠زٙب سدع .اجزّبػ١خ ٚد١ٕ٠خ ،ثؼٛاًِ س١بس١خ الزصبد٠خ 

 ٚرسى١ٓ دمذ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ، فالصِذ ،اٌجبٟٔ ٚصجش غ١شٖ

رغ١شد ِجشساد اٌؼمبة ٚرغ١شد رجؼب .  اٌؼمٛثخ اٌجش٠ّخ

 ٌىٓ ، ٚأ٘ذافٗ ٌزصجخ أوثش إٔسب١ٔخ ٚفؼب١ٌخ،ٌزٌه أسب١ٌجٗ

اٌثبثذ أْ اٌجضاء اٌجٕبئٟ أضذ صٛس اٌجضء اٌمبٟٔٛٔ 

لسٛح، وٛٔٗ اٌشد  األٔست ػٍٝ اٌجش٠ّخ اٌزٟ رطىً 

 ٌّب ،أخطش أضىبي اإلخالي ثأِٓ اٌّجزّغ ٚاسزمشاسٖ

رٍذمٗ ِٓ اػزذاء ػٍٝ ِصبٌخ اجزّبػ١خ 

       ٔجزد اٌّجزّؼبد اٌّؼبصشح فىشح االٔزمبَ  وأسبط 

ٌٍؼمبة ٚظٙشد أفىبس اإلصالح ٚإػبدح اٌزأ١ً٘ 

ٚاالٔذِبج االجزّبػٟ،ٚ رفش٠ذ اٌجضاء، ٚألْ اٌؼمٛثخ 

أخفمذ فٟ ِٛاغٓ ػذح فٟ رذم١ك اٌٙذف إٌّطٛد ِٕٙب  

األِش اٌزٞ اسزٍضَ ا٠جبد ثذ٠ً ٠ذً ِذٍٙب فٟ ٘زٖ 

اٌّٛاغٓ  فطىً رذث١ش األِٓ صٛسح أخشٜ ٌٍجضاء 

اٌجٕبئٟ ، فأػ١ذ إٌظش فٟ اٌجضاء اٌجٕبئٟ  ثبػزجبسٖ 

٠سزٙذف دّب٠خ اٌّجزّغ ظذ اٌجٕبح سٛاء وبٔٛا أضخبظ 

غج١ؼ١١ٓ أٚ ِؼ١٠ٕٛٓ ِٓ جٙخ  ٚدّب٠خ أػعبئٗ ِٓ خطش 

اٌٛلٛع فٟ اٌجش٠ّخ ِٓ جٙخ أخشٜ، ٚاػزّبد أسب١ٌت 

ِؼبٍِخ ػمبث١خ دذ٠ثخ فٟ ظً ادزشاَ دمٛق اإلٔسبْ ِٓ 

. جٙخ ثبٌثخ 

وّب رفطٕذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزطش٠ؼبد ٌّسأٌخ رشض١ذ اٌؼمبة 

ٚػذَ اإلسشاف فٟ رس١ٍطٗ ثبسزذذاس ثذائً ٌٍؼمٛثبد 

اٌزم١ٍذ٠خ،ٚرجٕٟ ػذاٌخ رصبٌذ١خ ثذ٠ٍخ  ٌٍؼذاٌخ اٌؼمبث١خ فٟ 

ثؼط اٌجشائُ دْٚ اإلخالي ثذك اٌذٌٚخ فٟ اٌؼمبة،  

   فئر وبْ االسرجبغ اٌؼعٛٞ ث١ٓ اٌجش٠ّخ ٚاٌجضاء سٛاء 

 ِسٍُ ثٗ،  فئْ ٔٛػٗ أِشوبْ فٟ صٛسح ػمٛثخ أٚ رذث١ش 

ٚ ِذٜ  وفب٠زٗ فٟ ِٛاجٙخ األضىبي اٌجذ٠ذح ِٓ  ِٚمذاسٖ  

اإلجشاَ ٚ ِذٜ رٕبسجٗ ٚجسبِخ االػزذاء، ٚو١ف١خ رطج١مٗ 

ٚاٌسٍطخ اٌزمذ٠ش٠خ إٌّّٛدخ ٌٍجٙخ اٌمعبئ١خ  فٟ رمذ٠شٖ 

ِٚذٜ رذم١مٗ ٌٍس١بسخ اٌجٕبئ١خ إٌّزٙجخ، ِسبئً  ٠طشدٙب 

ثئٌذبح سجبي اٌمبْٔٛ ٚ غ١شُ٘ ِٓ اٌّٙز١ّٓ ثبٌّٛظٛع 

، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رشرفغ ف١ٗ ِؼذالد اٌجش٠ّخ  ٚ رع١ك 

أسٚلخ اٌّذبوُ ثبٌّزبثؼ١ٓ فٟ ِخزٍف اٌجشائُ، ٚرضددُ 

اٌّؤسسبد اٌؼمبث١خ  ثبٌّذى١ِٛٓ ػ١ٍُٙ ٚاٌؼبئذ٠ٓ ،  

فّٛظٛع اٌجضاء اٌجٕبئٟ ِٓ اٌّٛظٛػبد اٌجذ٠ذح 

اٌمذ٠ّخ فبٌّفَٙٛ ٚاألغشاض ٚاألٔٛاع ٚاٌغب٠بد   

ِٛظٛػبد  ٠ؼبد إٌظش  ف١ٙب ثطىً  ٠زّبضٝ ٚ ِزطٍجبد 

اٌس١بسخ اٌجضائ١خ إٌّزٙجخ ٚاٌزٟ رزذىُ ف١ٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ 

  .اٌؼٛاًِ

ِٓ ٕ٘ب رجشص أ١ّ٘خ اٌٍّزمٝ فٟ سؼ١ٗ ٌّؼبٌجخ ِخزٍف 

اٌّسزجذاد اٌزٟ ػشفٙب  اٌجضاء اٌجٕبئٟ ثّخزٍف صٛسٖ 

ٚأؼىبسبد رٌه  ػٍٝ فؼب١ٌزٗ فٟ رذم١ك أ٘ذاف اٌس١بس١خ 

ٚاٌّطبوً اٌؼ١ٍّخ ٚ اإلضىبالد اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ،اٌجٕبئ١خ

. ٠طشدٙب رطج١ك اٌجضاءاد اٌّخزٍفخ

 

: إشكانُت انًهتمً
 

يا يذي فعانُت انجساء انجُائٍ فٍ يكافحت          

انجرًَت وانىلاَت يُها، بًا َتًاشً و تحمُك أهذاف 

 ؟  انسُاسُت انجُائُت انًعاصرة

 

 

 



 :نًحاورا
 

اإلطار انًفاهًٍُ نهجساء انجُائٍ  :انًحىر األول
 

فعانُت انجساءاث انجُائُت فٍ تحمُك : انًحىر انثاٍَ

أهذاف انسُاست انجُائُت 
 

انتىجهاث انًعاصرة فٍ يجال : انًحىر انثانث

انجساء انجُائٍ 
 

انًشكالث و إشكاالث تطبُك : انًحىر انرابع

انجساءاث انجُائُت  

 

: أهذاف انًهتمً
 

ٌزؼشف ػٍٝ  اإلغبس إٌظشٞ ٌٍجضاء اٌجٕبئٟ ا- 1

ثّخزٍف صٛسٖ ٚاٌٛظبئف ٚاألغشاض اٌزٟ ػشفذ 

رطٛسا وج١شا ِٚسأٌخ اٌجّغ ٚرذاخً اٌؼمٛثبد ٚرذاث١ش 

األِٓ   

سصذ  ٚالغ فؼب١ٌخ اٌؼمٛثبد اٌّمشسح ٚ ِطجمخ ػٍٝ -    2

األضخبظ اٌطج١ؼ١١ٓ ٚاٌّؼ١٠ٕٛٓ ِٚذٜ رذم١مٙب أل٘ذاف 

اٌس١بسخ اٌجٕبئ١خ    

ثشاص اٌذٚس اٌؼمبثٟ ٚاٌمعبئٟ ٌّخزٍف ا١ٌٙئبد إ- 3

اٌّىٍفخ ثزطج١ك اٌؼمٛثبد ٚاٌّطشفخ ػٍٝ اٌزٕف١ز ٚاٌؼاللبد 

                                      اٌمبئّخ ث١ٕٙب فٟ اٌزطش٠غ اٌجضائشٞ ٚاٌّمبسْ   

ِٕبلطخ أسجبة فطً اٌس١بسخ اٌؼمبث١خ فٟ ِىبفذخ - 4

اٌجش٠ّخ ٚاٌٛلب٠خ ِٕٙب ٚدبٌذ دْٚ رذم١ك األ٘ذاف 

ٚا٢ثبس اٌسٍج١خ االجزّبػ١خ  ٚاٌّثبٌت إٌّطٛدح،

اٌخ ٌجؼط اٌجضاءاد  ...ٚااللزصبد٠خ ٚ إٌفس١خ 

اٌىطف  ػٓ اٌزٛجٙبد اٌذذ٠ثخ فٟ ِجبي اٌذذ ِٓ - 5

اسزجذاي اٌؼمٛثبد ٚغشق ٚ  رس١ٍػ اٌجضاءاد اٌجٕبئ١خ أٚ

أسب١ٌت رٕف١ز٘ب   

ثٕبء ِمزشح ػبَ ٌزط٠ٛش إٌّظِٛخ اٌزطش٠ؼ١خ اٌٛغ١ٕخ - 6

 ٚرجبٚص اٌؼ١ٛة ٚأسجبة  ٌزجس١ذ اٌزٛجٙبد اٌّؼبصشح 

. فطً اٌس١بسخ اٌؼمبث١خ اٌذب١ٌخ

 

 :شروط انًشاركت 
 

ًانتمُُذ بًحاور  انًهتم  

 ٌأٌ تتصف انًذاخهت باألصانت وانجذة وأ 

 َستىفٍ لىاعذ انبحث انعهًٍ

 أٌ ال تكىٌ انًذاخهت سبك  َشرها أو انًشاركت

 بها فٍ يهتمُاث سابمت أو جسء يٍ رسانت عهًُت

 أٌ  تحرر انًذاخالث بانهغت انعربُت وترفك

بًهخص بانهغت انعربُت وأخر بانهغت انفرَسُت أو 

 االَجهُسَت

 تخضع انًذاخالث نهتحكُى يٍ لبم انهجُت انعهًُت

 نهًهتمً انتٍ تمرر لبىنها يٍ عذيه

َىفًبر 15:   أخر أجم نتمذَى انًذاخالث كايهت 

 َىفًبر 25:     انرد عهً انًذاخالث انًمبىنت  

 

 :ترسم انًذاخالث عهً انعُىاٌ االنكتروٍَ
seminaire.droit.penal.2019@gmail.com 

   

 أعضاء انهجُت انعهًُت
 

د  ثٛوذ١ً ٌخعش               جبِؼخ ػٕبثخ   .أ  

د غبٌجٟ د١ٍّخ                   جبِؼخ ػٕبثخ.أ  

د ثٛضٙذاْ  ػجذ اٌؼبٌٟ        جبِؼخ ػٕبثخ.أ  

د دذاد   ػ١سٝ                  جبِؼخ ػٕبثخ  .أ  

د ثٛسم١ؼخ  أدسٓ              جبِؼخ اٌجضائش .أ  

د  غبضٛس ػجذ اٌذف١ع         جبِؼخ لسٕط١ٕخ.أ  

د ثٛثٕذ٠ش  ػجذ اٌشصاق       جبِؼخ لسٕط١ٕخ.أ  

د ِجبسوٟ د١ٌٍخ                       جبِؼخ ثبرٕخ.أ  

د سؼبدٔخ اٌؼ١ذ                جبِؼخ خٕطٍخ.أ  

د دٌٛي اٌطب٘ش                جبِؼخ رجسخ .أ  

د ٔٛاصشاٌؼب٠ص               جبِؼخ  ثبرٕخ.أ  

د ِٕصٛس سدّبٟٔ            جبِؼخ سى١ىذح       .أ  

خ١ٍفخ دمحم                        جبِؼخ ػٕبثخ. د  

خ١ٍفخ ساظ١خ                  جبِؼخ ػٕبثخ . د  

غٍجٟ ١ٌٍٝ                         جبِؼخ ػٕبثخ.د  

ثٛس١ٍٛ  ػجذ اٌّج١ذ           جبِؼخ ػٕبثخ.د  

ضشا٠ش٠خ   دمحم                  جبِؼخ لبٌّخ        .د  

جذٞ صجش٠ٕخ              جبِؼخ ػٕبثخ. د  

سبوش ػجذ اٌسالَ           جبِؼخ ػٕبثخ . د  

دس٠سٟ ١ٍِٛد                    جبِؼخ ػٕبثخ  . د  

ثٛثىش صجش٠ٕخ            جبِؼخ سٛق أ٘شاط          . د  

ثخٛش ٘طبَ            جبِؼخ سٛق أ٘شاط .د  

 

 أعضاء انهجُت انتُظًُُت
 

 سدب١ِٕخ ثط١ش               دس١ٓ ١ٍِٛد       ثٛغبٌُ وش٠ّخ  

 ثٛلشح س١ِٛخ                دسدٚس ٔس١ُ         ثٛدِبؽ إ١ٌبط 

                   لش٠ض ثالي                    رِٟٛ ػجذ اٌشصاق    ظ١ف ٔٛاي 

 ػالٌٟ أ١ِٕخ                  ص٠ٍٛخ دس١ٓ      ػ١بدٞ  سبسح

ثٓ جبِغ فشدبد           سشد ٚن ٘جخ       ثٍٙٛضبد ال١ِخ   

  سب٠خ ١ٌٕذح                    ثسزبٟٔ ص٘شح
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