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:عن هخاب دولي جماعي جحذ عىىان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاهخــــرهذ واللاهىن 

واكع، آفاق وجحذياث – 

– 

 

 

  مخب جعطبم الخىىىلىجباث االذييت ععل اللاهىن 

 



: الهبئت اإلاشرفت ععل الىخاب

  لععضاوو  حمذ العاار  ذير  مخب جعطبم الخىىىلىجباث االذييت ععل اللاهىن / د

  رعضت فركت  حح  ممخب جعطبم الخىىىلىجباث االذييت ععل اللاهىن :  اظعي غىبت/ د

ععى  ااح في  مخب جعطبم الخىىىلىجباث االذييت ععل اللاهىن : كىىفي وصبلت/  د  

ععى  ااح في  مخب جعطبم الخىىىلىجباث االذييت ععل اللاهىن : همذيعي  ابمت/ؤ  

 

: ؤععاء اللجىت العلمبت

 2جا عت صعبف ......................... لما ي عمر / د.ؤ

جا عت جيزو وزو  .......................زوايمبت  شبذ / د.ؤ

 2جا عت صعبف................. ن زيىش  خبون /د.ؤ

جا عت ؤلا ا اث العرببت ...............هريم هريمت / د.ؤ

 2جا عت صعبف ............ ىضباف عطذ الرزاق/ د.ؤ

جا عت جبعىان اإلاغرب ....... ........هسات ااخلذو / د.ؤ

جا عت عىا ت ......................الشادلي هى الذين/ د.ؤ

 2جا عت صعبف ................ ن الشبخ هى الذين / د

 2جا عت صعبف ............................ وا ح فريذ/ د

جا عت  ىدواو ...........................اضاين صا بت / د

جا عت اإلاضبلت .................. ىخرص عطذ العسيس / د

جا عت عىا ت  ................................كاد و  جبذ / د

 2جا عت صعبف ....................عما وش صميبة/ د

 

 2جا عت صعبف ............................ ز وق هىاٌ/ د

 2جا عت صعبف ............................. عيزة  ضا/د

جا عت فاش اإلاغرب .......................... زايب وعبم/ د

جا عت وجذة اإلاغرب ................هى الذين الىهاوي/ د

جا عت صعاث اإلاغرب .....................ؤهى  صمبت/ د

جا عت الىعا ت  .......................... راابمي صهام/ د

اإلارهس ااجا عي صعبذة ............. ن ععس ى ؤامذ / د

 2جا عت صعبف ...................... ىخالفت فبطل/ د

 2جا عت صعبف ........................ هىصام ؤ بىت/ د

 2جا عت صعبف ...........................خلبعي صهام/ د

 2جا عت صعبف ........................وشخاحي اىبم/ د

 2جا عت صعبف ...................... ىخروبت امسة/ د

 جا عت عىا ت..................... ا ح  ن زا ع/ د

 

 

:الذيطاجت  

ً باختراعاث هائلت على اإلاسخىي الخلني بفظل ظهىز واهدشاز اسخعماٌ الىمبُىجس  جميز اللسن العشٍس

، حُث le siècle de l’informatique واسخحدار شبياث اإلاعلىماث، حتى أصبح ٌعسف بلسن اإلاعلىماجُت أو

ت في العملُاث البىىُت أو سجالث الشسواث وحتى عالكاث الدولت مع  أصبحذ اإلاعلىماجُت وأدواتها وسائل طسوٍز



للذ جرن االاصب آلالي  طماث واضلت في جعىير “بلىله  Bart de Schutter ألافساد، وهرا ما عبر عىه ألاسخاذ

 ”.عذد هطيب  ن ألاوشعت البى بت صىاء  ن ابح اإلاعمىن ؤو الشيل ؤو الس ن ؤو اإلاضافت

إال أن الاسخخدام غير اإلاشسوع لها، ، وعلى السغم مً أهمُت الىسائل الالىتروهُت وإًجابُاث اسخعمالها

 Les infraction électronique كد أدي إلى ظهىز هىع حدًد مً الجسائم سمُذ بالجسائم الالىتروهُت

عت في مجاٌ ألاعماٌ ،وجمثل الخغيراث اإلاعاصسة جحدًاث  شهد العالم الُىم هرلً  حغيراث سَس َو

ادة اللدزة الخىافسُت لالكخصاد الىطني والدولي والسعي للىصٌى إلى أعلى هخائج مً خالٌ  حدًدة أمام ٍش

جطبُم الخىىىلىحُاث الحدًثت ،وخاصت فُما ًخعلم باسخخدام الىسائل الالىتروهُت مثل الحىاسِب آلالُت 

ومع بداًت اهدشاز جلىُت الاهترهذ وجدعُم الدولت لهرا اإلاجاٌ بالخصىص شادث ،وشبياث الاجصاٌ الالسلىُت 

ولم ٌعد ذلً ملخصسا على الشسواث ، إمياهُت إحساء اإلاساسالث بين مخخلف ألاطساف واإلاىاطم اإلاخباعدة

سهل ذلً اهخفاض أسعاز الىسائل الالىتروهُت  واإلاؤسساث الضخمت ،بل أصبح هرا في مخىاٌو ول ألافساد َو

 .وسهىلت اسخخدامها مع مىاسبت حجمها

ومع اهفجاز عصس ألاهظمت الالىتروهُت واإلاعلىماث والاجصاٌ ،صازث هىان طسوزة ملحت على الدٌو 

إلعادة هُيلت مؤسساتها العامت بما ًخىاهب مع مخطلباث الثىزة السكمُت  وعصس السسعت وذلً مً أحل تهُئت 

ت  ت والتربٍى الاهدماج في الاكخصاد العالمي الري جتزاًد فُه حدة اإلاىافست، والسعي إلى عصسهت ألاهظمت ؤلاداٍز

ومً زم بدأ الخفىير في الخحٌى هحى الحيىمت الالىتروهُت للخخلص مً ألاداء ،والصحُت والاكخصادًت وغيرها 

الخللُدي للحيىمت ،ولخخحٌى برلً إلى همط حدًث مً خالٌ إدخاٌ الخلىُاث الحدًثت في الدسُير الداخلي 

. والخازجي ،حتى ًخم جلدًم الخدمت في أسسع وكذ وبأكل جيلفت ممىىت وجىفير الجهد واإلااٌ 

الى جىُُف كىاهُنها وحعدًلها بما ًدىاسب  هغيرها مً الدٌو  سازعذ الجصائس،وجسجِبا على ذلً

فبالعلىد 05-18فصدز اللاهىن .والخطىزاث الخىىىلىحُت الحدًثت  اإلاخعلم بالخجازة الالىتروهُت، للخعٍس

الالىتروهُت وخصائصها  وهُفُت ابسامها، هما جم حعدًل ول مً كاهىوي العلىباث والاحساءاث الجصائُت 

 ، 09/04 و 04/15ووسائل الخحسي و الخحلُم فيها وفلا لللاهىهُين .لخصيُف الجسائم الالىتروهُت وعلىباتها

لخحدًد اإلالصىد . ومساسُمه الخىفُرًت247-15بمىحب اإلاسسىم السئاس ي . وهرا كاهىن الصفلاث العمىمُت

 .بالبىابت الالىتروهُت للصفلاث العمىمُت وهُفُت واحساءاث ابسام الصفلاث العمىمُت الالىتروهُت

 ا  ذي وضىح اذه اللىاعذ "  جعرح اشيالبت ،التي جىاحه اإلاشسع الجصائسي مام هره الخحدًاث اإلاعاصسة أو

 وال ظهرث  طادئ كاهىهبت جذيذة جخالءم  ع ؟لخعى اث الخىىىلىجبتاصخمرا يتها في ظل ا اللاهىهبت و

؟ وهبف عااجذ الدشريعاث اإلالا هت الخإزيباث الخىىىلىجبا الطفت الذولبت لإلهتبهذ والىصارل الخىىىلىجبت

 : وعلبه هعرح الدضائالث الخالبتعخب الفعاءاث الركمبت؟

  ا  ذي جإزيب الاهتبهذ ععل الىظريت العا ت للعلىد والالتزا اث في ااجسارر؟: ؤوال

 ال وفم اإلاشرع ااجساررو في جحذيح اصالبب ووصارل ادا ة اإلارافم العا ت؟: زاهبا



 اهي ؤام اإلاطادئ اللاهىهبت التي ظهرث واصخحذزذ في ظل الىظريت العا ت للجريمت والعلاب جحذ : زاليا

 جإزيب الىصارل الخىىىلىجبت االذييت في اللاهىن ااجساررو؟

 ا  ذي جإزيب الىصارل الخىىىلىجبت االذييت ععل الىق اإلالىبت الفىريت والطىاعبت والىق اإلاالف :  ابعا

 :وبىاء علُه ًلسم مشسوع الىخاب الجماعي الى اإلاحاوز الخالُتفي اللاهىن ااجساررو؟

 

:  حاو  الىخاب

 ٌ  :الخجا ة الالىتبوهبتعلىد : اإلاحى  ألاو

 .العلذ الالىتبوويخطىضبت : والؤ

 .يىىألباث لخىزبم اإلاعا الث الالىتبوهبتالخىكبع والخطذيم الالىتبووي: زاهبا

 .صتهلً الالىتبوويالم: زاليا

 .وصارل الذفع الالىتبووي:  ابعا

 .ظرف فض  ىازعاث علىد الخجا ة الالىتبوهبت: خا ضا

 :ؤزر الىصارل الخىىىلىجبت ععل ادا ة اإلارافم العا ت: اإلاحى  الياوي

 .العلذ الادا و الالىتبوويوصارل ا رام : والؤ

 .و عىكاجهاإلارفم العام الالىتبووي جفعبل :زاهبا

 .للرا  الادا و الالىتبوويالىظام اللاهىوي ٌ: زاليا

 :الىق اإلالىبت الفىريت واإلاالف عخب الاهتبهذ: اإلاحى  اليالح

 .عال اث الخجا يت عخب الاهتبهذالىظام اللاهىوي لل: والؤ

 .ام في ااخطىضبت عخب الاهتبهذاالمايت اللاهىهبت لل: زاهبا

 .إلاالف عخب الاهتبهذاالىق واكع وجحذياث امايت : زاليا

 :يمت والعلاباجرؤزر الاهتبهذ ععل الىظريت العا ت ٌ: اإلاحى  الرابع

 .في ااجرارم الالىتبوهبت وجعطبلاجه الشرعبت ااجىاربت طذؤ :ؤوال

 .الذلبل اإلاعلى احي في ااجرارم الالىتبوهبت: زاهبا

 . ين الىظ والخعطبم-اجراءاث الخحرو والخحلبم في ااجرارم الالىتبوهبت : زاليا



 

: شروط اإلاشا هت في الىخاب

.   حاو  الىخابويخعلم  إاذ وشره ولم يضطميجب ان يىىن الطحح اضبال : اوال

واللغت يلذم الطحح  اللغت العرببت او الفروضبت او الاهجليزيت  ع جلذيم  لخظ  اللغت العرببت : زاهبا

.   ع اليلماث الذالت للمىضىعالاجىببت

 .وزىائيجلذم اإلاشا هت بعمل فردو : زاليا

 للهىا ش 12عرببت للمتن وٌ للغت ا16حجم Simplified Arabic مغ جىخب الطحىر :  ابعا

 . للهىا ش12للمتن و.14 للغت الاجىببت  حجم Times New Romanوبمغ 

 .واإلاطاد  اللاهىهبتجىخب الهىا ش في اخر الطحح  خطىعت  لارمت ألام اإلاراجع : خا ضا

وألاشياٌ  ضفحت  ع كارمت اإلاراجع 15 عن وال جلل ضفحت 30ال جخجاوز ضفحاث الطحح : صادصا

.  وجذثوااجذاٌو بن

 إلاعاييب الطحح ااجماعي وفلا  ن ظرف اللجىت العلمبت إلاشروع الىخاب اإلالاالث للخحىبمجمعع : صابعا

 .اللاهىهبت الذ اصاث العلمي في

:   ىاعبذ  همت

 2020  ا ش01: اخر اجل لخلذيم الطحىر وا لت

 2020 ؤفريل01:الرد ععل الطحىر اإلالطىلت

 :جطاٌ والاصخفضا لال

 intd.fdsp.setif2@gmail.com:جرصل اإلالخطاث والطحىر الل الخبيذ الالىتبووي 
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