
 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
بومرداس - جامعة أمحمد بوقرة

كلية الحقوق 
قسم القانون الخاص 

 

 
: ينظم يوم دراسي حول

" إجراءات المحاكمة الجنائية"
 متبوعاً بمحاكمة صورية

 18/04/2017يوم الثالثاء 
بقاعة المحاضرات الكبرى 

 

: تحت إشراف        
 الحسين عمر/ أ .1
 جقبوبي حمزة/ أ .2

 

 

 

 

بٍ صغٍر عبذ انعظٍى / د.أ: انرئٍص انػرفً

دذوو كًال / د.أ: رئٍص انهجُت انعهًٍت

يبذوعت نخضر / د: رئٍص انهجُت انتُظًٍٍت

عبذ انًؤيٍ َبٍم : رئٍص انهجُت انتقٍُت

 

: أعضاء انهجُت انعهًٍت

 
 انبقٍراث عبذ انقادر/ د.أ .1
 دطاٌٍ ضايٍت . د .2
 بىدربانت صالح انذٌٍ. د .3
 جبارة َىرة. د .4
 يعًاظ صالح انذٌٍ. د .5
 عباش فرٌذ. د .6
 بٍ صر عبذ انطالو. د .7
 خىاثرة ضايٍت . د .8
 جقبىبً دًسة. د .9
 خهىفً نعًىري. د .10
 عًىرة رابخ . د .11
 بهعابذ َادٌت. د .12
 َاجً زهرة.د .13
 غُاي زكٍت. د .14
 بٍ عُتر نٍهى. د .15
 قهٍم َصر انذٌٍ. د .16
 نعًارة يهٍكت. د .17
 ضهطاًَ دًٍذ. د .18
 دويت َعًٍت. د .19
 بقار ضهًى. د .20
 نعجال اليٍت. د .21
 دساو فتٍذت. د .22
 النىظ ضًٍرة. د .23

 

 

 

 

 

 

 

: أعضاء انهجُت انتُظًٍٍت

 
 ضاليً دنٍهت. أ .1
 خانف عبذ انذق. أ .2
 بىطٍع وهٍبت. أ .3
 بٍ قاٌذ عهً يذًذ أيٍٍ. أ .4
 ضعٍذاًَ فاٌسة. أ .5
 ٌذٍىظ ضعاد. أ .6
 بىثهجت دطٍٍ. أ .7
 عقىٌ عبذ انغًُ. أ .8
 بعبع إنهاو. أ .9
 عًىظ ضهاو. أ .10
 بٍ يجبر يذً انذٌٍ. أ .11
 نعىج أرزقً. أ .12

 

أعضاء انهجُت انتقٍُت 

 
 دذوظ يذًذ انصغٍر .1
 ضعٍذي ضهاو .2
 بٍ وانت يراد .3
 عبذ انًانك أضايت .4
 زٌٍ انذٌٍ فالق .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :إغكانٍت انٍىو انذراضً

رؼزجش االجشاءاد أيبو انًحبكى يٍ انًسبئم 

انجْٕشٚخ انزٙ رطجغ سٛش انؼًم انقضبئٙ سٕاء كبٌ رنك 

 .أيبو انًحبكى انًذَٛخ أ انجُبئٛخ

ٔنزحقٛق انًجبدب االسبسٛخ انزٙ رقٕو ػهٛٓب 

انًحبكًخ انؼبدنخ كبنٕجبْٛخ ٔانؼهُٛخ ٔانفظم فٙ انذػٕٖ 

ثأقشة اٜجبل ٔانزقبضٙ ػهٗ دسجزٍٛ ٔحق انذفبع 

غٛشْب يٍ انًجبدب، فاَّ الثذ أٌ ركٌٕ ئجشاءاد ....ٔ

 .انًحبكًخ يحققخ نٓزا انغشع

ٔ يٍ خالل رذسٚس يبدح انحهقخ انًقشسح ػهٗ 

طهجخ انسُخ انثبنثخ نٛسبَس، ٔ انزٍٚ رٕنٗ ثؼضٓى انقٛبو 

ثزطجٛقبد ػًهٛخ نًحكًخ جُبئٛخ طٕسٚخ، ٔ ثبنُظش ئنٗ 

اخزالف ئجشاءاد انًحبكًخ انجُبئٛخ ػٍ غٛشْب يٍ 

انًحبكى األخشٖ، اسرأُٚب رذػٛى ْزِ انًكزسجبد ثٕٛو 

دساسٙ ٚجًغ ثٍٛ انجبَت انُظش٘ ػجش يذاخالد فٙ ْزا 

انخظٕص ُٚشطٓب أسبرزح يخزظٍٛ فٙ ْزا انشأٌ، ٔ 

انجبَت انزطجٛقٙ، ػجش قٛبو انطهجخ ثًحبكبح يحكًخ طٕسٚخ 

 .جُبئٛخ، رجسٛذاً يُٓى نهًؼبسف انًكزسجخ

 ظٓشد  ٔنكٌٕ ْزِ األخٛشح رخزهف فٙ اجشاءارٓب

: انزسبؤالد انزبنٛخ

 

فٙ انٕقذ انز٘ رزجّ فّٛ دٔل انؼبنى ٔيُٓب انجزائش  .1

ئنٗ االحزشاف ٔانزخظض فٙ انؼًم انقضبئٙ، 

َزسبءل ػٍ دٔس انًحهفٍٛ فٙ رحقٛق انًحبكًخ انؼبدنخ 

فٙ انٕقذ انز٘ ُٚؼذو أيبيٓى انًجبل فٙ االطالع ػهٗ 

يهف انقضٛخ ٔ ػهٗ انخظٕص  االطالع ػهٗ قشاس 

 اإلحبنخ قجم انجهسخ؟

 

 

 

أال ٚشكم ػذو ئيكبَٛخ انًزقبضٍٛ فٙ اسزئُبف انحكى  .2

 انجُبئٙ ئخالل ثًجذأ انزقبضٙ ػهٗ دسجزٍٛ؟

 
ْم ًٚكٍ اػزجبس ٔسقخ األسئهخ انًشفقخ ثبنحكى انجُبئٙ  .3

ثًثبثخ رسجٛت نهحكى ٚسًح ثًشاقجخ َبجؼخ يٍ طشف 

 انًحكًخ انؼهٛب؟

 

: يذاور انٍىو انذراضً

 
 انًجبدب انؼبيخ انزٙ رحكى انًشافؼبد :انًذىر األول .1

. أيبو يحكًخ انجُبٚبد

 رقٛٛى دٔسٍٚ انًحهفٍٛ فٙ انًحبكًخ :انًذىر انثاًَ .2

 .انجُبئٛخ
 ًَٕرج ػًهٙ نًحبكًخ طٕسٚخ جُبئٛخ :انًذىر انثانث .3

. قبٌَٕ خبص/ يٍ أداء طهجخ انسُخ انثبنثخ نٛسبَس

 

: غروط انًػاركت

 
 .أٌ رزسى انٕسقخ انجحثٛخ انًقذيخ ثبألطبنخ .1
أٌ ال ركٌٕ انًذاخهخ جزء يٍ يإنف أٔ يذاخهخ  .2

 .أخشٖ
 .أٌ رُذسج انًذاخهخ ضًٍ يحبٔس انٕٛو انذساسٙ .3

: غكهٍاث يتصهت بانبذث

 

 simplifiedرحشس انًذاخالد ثبنخظ انؼشثٙ  .1

arabic 14 حجى. 

 12رحشس انٕٓايش فٙ َٓبٚخ كم طفحخ ثحجى  .2

 ثبنُسجخ نهخظ 10ثبنُسجخ نهخظ انؼشثٙ، ٔ ثحجى 

 .times new romanانفشَسٙ يٍ َٕع 
 

 

: يىاعٍذ هايت

 
رشسم يهخض انًذاخالد فٙ أجم أقظبِ  .1

12/04/2017. 
رشسم انًذاخالد انًقجٕنخ كبيهخ فٙ أجم أقظبِ  .2

16/04/2017    . 
 :رشسم انًذاخالد ػهٗ انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ اٜرٙ .3

hamza.djakboubi@gmail.com 
 

: نالسزؼالو
 

 024.74.55.156: ْبرف قسى انقبٌَٕ انخبص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


