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صهد العالم مساحل مخخلفت مً الخطىز العلمي والخكىىلىجي الري كان هدُجت لبحث إلاوسان  

عً أفضل السبل والىسائل لخحلُم السفاه وجلبُت الاحخُاحاث التي ال جلف عىد حد، فالخطىز 

 وكدزاث وظفذ سىاء ازجبطذ يهدف محدد أم ثالخكىىلىجي الري حعسفه الُىم هى حصُلت حهىد برل

  . ، وكل ذلك بحسب ظسوف الخطىز ومسخجداث ألاحدارال

 وإذا كان ما جحلم مً جلدم في مجال جكىىلىحُا إلاعالم والاجصال لم ًكً مىحه للطاع 

بعُىه، فإن اللدزة على جىظُفه حعخمد على حملت ظسوف وعىامل مخخلفت، وال ًخحلم الخجسُد 

الحلُلي لخلك املىجصاث العلمُت دون إزادة وإًمان واعُين بلدزتها على جحلُم أفضل املكاسب 

.   وبأكل الجهىد املمكىتواملىجصاث

 إلاعالم والاجصال بسش على هحى أو آخس ث وفي ظل الاهدضاز الىاسع والغير املسبىق لخكىىلىحُا

عىد ذلك ألسباب عدًدة ال ًمكً إلاحاطت  أزسها في مُدان اللضاء عمىما وعلى ألاخص الجىائي مىه، َو

فالخكىىلىحُاث السالفت ٌسخخدمها املجسم وسىاه وهي أدواث لإلحسام ووسائل .  ىز ثبها في ظل هرا ال

إلى جِسير العمل على هحى إًجابي لكضف الجسائم والى ىل إلى حلُلت ازجكابها، كما أن أزسها ٌسخطُل 

   . وجىمُخه وحعل العدالت الجىائُت جخحلم على هحى مالئم في أ عب الظسوف وألاحىالاللضائي

:  جحدد إشكاليت اليوم الدراس ي على النحو التالي

إلى أي مدى ساهمت جكنولوجياث إلاعالم والاجصال في جدعيم قطاع العدالت الجنائيت في ظل جهود الدولت 

 ؟   وجنميتهاالراميت إلى الاستفادة من الخصائص إلاًجابيت لتلك التكنولوجياث

ومً أحل فخح املجال أمام ألاساجرة والباحثين واملهخمين في هرا الحلل الحُىي وإلزساء الىلاش وخلم 

م مضسوع البحث  الحق في جنميت : PRFUفس ت للحىاز العلمي الىافع واملفُد، واسهاما مً فٍس

في دعم مسيرة إ الح العدالت الجىائُت وجسكُتها بما ٌعصش جكنولوجياث إلاعالم والاجصال في الجزائر 

ىمي كدزاتها املسخلبلُت سهل عملها ٍو .  مكاهت الخكىىلىحُاث الحدًثت َو

جكنولوجياث الاعالم والاجصال في خدمت العدالت " حاءث املبادزة بدىظُم الُىم الدزاس ي الافتراض ي 

. Covid 19سُما مع جىامي الخىحهاث الحدًثت التي دفعذ إليها ظسوف حائحت كىزوها " الجنائيت

 

 



3 
 

 : أما عن محاور اليوم الدراسي

جوظيف جكنولوجيا الاعالم والاجصال للبحث والتحري عن الجريمت  : ااحور  ول 

جكنولوجيا إلاعالم والاجصال وإلاثباث الجزائي  : ااحور الثاني

   رقمنت أساليب العمل القضائي الجزائي: ااحور الثالث

 عباست الطاهر. د.أ: الرئيس الشرفي لليوم الدراس ي

 نبيل بن عدًدة. د: منسق اليوم الدراس ي

 شهاب د باسم . أ  : لليوم الدراس يرئيس اللجنت العلميت

 :أعضاء المجنة العممية

 د عباسة الطاهر.أ

حلطي مىصىز  . د 

م هىز الدًً  . د محمد كٍس

بً عدًدة هبُل  . د 

حت زصُد  . د  بً فٍس

 خالد شواجين . د

بً عبى عفُف  . د 

مضسفي عبد اللادز . د

دي عائضت  .   د دٍو

 : المجنة التنظيمية

   جلطي منصور .د  : لليوم الدراس يرئيس اللجنت التنظيميت

 : أعضاء المجنة التنظيمية

شواجين خالد  . د

بً عىالي علي  . د 

وافي الحاحت  . د 

كعبس هىز الدًً  . د 

مسوان وسُمت  . د 

فساحي محمد  . أ 

د حابس هىز الدًً  .ط 
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:  شروط ااشاركت

.  أن جىصب املضازكت على أحد محاوز الُىم الدزاس ي- 

.  أن ال جكىن املداخلت كد كدمذ أو وضسث مً كبل- 

وباليسبت للغت  (14)باليسبت للغت العسبُت حجم الخط  Simplified Arabicًجب مساعاة حجم وهىع الخط - 

.  12 حجم الخط Times New Romanالاحىبُت 

د عدد  فحاث املداخلت على -  .    فحت15أال ًٍص

. جدزج الهىامط في نهاًت املداخلت- 

 .2022 فُفسي 28اخس احل السخالم املداخالث ًىم -

د الالكترووي : جسسل املداخالث على البًر

djaltimansour@yahoo.fr 

 


