
 5من  1الصفحة 

 

    
 

  

 
 برعاية معالي السيد رئيس جامعة تكريت البروفيسور وعد محمود رؤوف المحترم

 BRCمؤسسة و / جامعة تكريت_ كلية التمريض وكلية االدابتنظم 
 / 2جامعة البليدة_ مخبر الصحة النفسية والتربية والموهبة واالبداع / العلوم والتقانةجامعة _ وبالتعاون مع كلية العلوم االدارية

 CHALLENGESجمعية/ جامعة افريقيا الفرنسة العربية 
 

 
 
 

 يقدمون
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رابط الدخول لجلسات اللقاء العلمي الدولي 

https://meet.google.com/rkr-icvi-goj 

  
 
 

 
 

 : الموسوم األولاللقاء العلمي الدولي 
 

 المعاقةالتحرش الجنسي بالمرأة "

 2021مايو  19-20

 
Google Meet     تقنية التحاضر عن بعدعبر  

 
 

 /العلمي اللقاءؤساءر

  ضامن صالح مربد الدكتور معالي _  سرحت رفعت عاشور البروفيسور معالي
 الضيفي بيات ميثاق الدكتور  / العام االمين

 آمال كزيز الدكتورة / العلمية اللجنة رئيس

 فريدة لوني الدكتورة / التحضيرية اللجنة رئيس

  عبد القادرعبدهللا عبدالقادر / االعالمية اللجنة رئيس
 

 

 



 5من  2الصفحة 

 

 برنامج اللقاء العلمي الدولي
 

 2021 مايو 19اليوم األول: 
 (بتوقيت العراق  ص11:00الساعة  )

  المدة

 قراءة آيات بينات من القرآن الكريم  

 النشيد الوطني  

 وعد محمود رؤوف المحترم األستاذ الدكتور ريتكلمة السيد رئيس جامعة تك 

 .باكلمة السيد عميد كلية األد 

 .كلمة السيد عميد كلية التمريض 

 .قاءالعام لل األمينكلمة  

 كلمة رئيس اللجنة العلمية. 

 ,اللجنة التنظيميةكلمة رئيس  

 .BRCكلمة مؤسسة  

 .السودان /كلمة جامعة العلوم والتقانة  

 .مالي /الفرنسية العربية  إفريقيا كلمة جامعة 

 / الجزئر. 2بجامعة البليدة اإلبداعو هبةمخبر الصحة النفسية  والتربية المو إدارةكلمة  

 كلمة دينية. 

 كلمة إعالمية. 

 .المعاقات/ االستاذة ندى محمد درنيقة كلمة ممثلة النساء 

 
  2021مايو  19 األربعاء اليوم األول:

 

   داخالت الجلسة االفتتاحيةم 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

 المغرب /الدار البيضاءجامعة 

 
 (جاذعاقة و العنف المضاعف )التحرش الجنسي نموإالنساء في وضعية       

 
 خلود  الساعي  البروفيسورة

 
 المعاقة التحرش الجنسي بالمرأة السودان/  جامعة األحفاد للبنات      

 
 ر محمد  عبد المجيدغفاد.شهد عبد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5من  3الصفحة 

 

 

 جامعة تكريت  -أ.د عبد هللا صالح عليبرئاسة   /1رقم الجلسة  

 تكريتجامعة  -رر  أ.م. د. شالل علي خلفمقال

 لكل متدخليقة دق15(   مالحظة: 16:30 14:00)

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

 جريمة التحرش الجنسي ضد المرأة المعاقة في التشريع الجزائري الجزائر/الجزائر- 1-قسنطينة     

 
زقار مريم /د.بغدادي  د. بوزرارة

 إيمان

الحاج لخضر/  -1جامعة باتنة  

 الجزائر

 آسيا أحمان ط.د                دراسة سيكولوجية  التحرش الجنسي والمتحرش  بالمرأة المعاقة

 باجي عبد الغني             

 المحددات السوسيولوجية لظاهرة التحرش الجنسي للمرأة المعاقة جامعة محمد خيضر بسكرة/الجزائر

 )رؤية سوسيولوجية( في المجتمع الجزائري

 ميدني شايب ذراعد.             

 شاوش خوان جهيدة           

جامعة محمد الخامس /   الرباط / 

 المغرب

 ط.د / عبد الصمد المعزة يالمرأة المعاقة والتحرش الجنس                             

الذهنيةفي التحرش الجنسي بالفتيات المشردات ذوات اإلعاقة  الجزائر /3جامعة الجزائر   

 -حاالت االغتصاب نموذجا –المجتمع الجزائري 

 د.المية طالة               

 د.جميلة قادم             

جامعة العربي بن مهيدي ام 

 البواقي/ الجزائر  

-األشكال -ظاهرة التحرش الجنسي بالطفلة المعاقة  )المفهوم    

 االقتراحات(

 ط.د/ ساحل نسرين           

العربي بن مهيدي أم جامعة 

 الجزائر ،البواقي

 

 ط.د  مارية سقطني            خاصةأشكال التحرش الجنسي بالطفلة من ذوي اإلحتياجات ال         

 ا. د.أحمد زرزور             

 الجزائر/2جامعة وهران
 

مفهومه -ــة التحـــرش الجنــــــسي تجــاه المرأة المعــاقــــ        

 وأشكاله
 

 سفيان توهامياستاذ               

 اكرام غزلي استاذ             

 مناقشة عامة

 
 
 

  2جامعة البليدة -د. صباح بوقروزبرئاسة   /02رقم الجلسة  

  2قية عزاق/ جامعة البليدةد. رالمقرر 

 لكل متدخل يقةدق 15(   مالحظة:  20:30 -18:00)

 

 االسم واللقب البحثيةعنوان الورقة  الجامعة البلد

 د. أيمن عطا عبدالماجد محمدأحمد التحرش الجنسي بالمرأة المعاقة جامعة العلوم والتقانة / السودان

سكيكدة/  1955أوت  20جامعة 

 الجزائر

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة / الجزائر 

  رحمة الشبل.د . ظاهرة التحرش الجنسي تجاه المرأة المعاقة وأسبابها

 محمد مسيكة-ط.د 

 عاقةيوروسيكوفسيولوجيا وبيولوجيا التحرش  الجنسي بالطفلة والمرأة الم مصر /قناة السويس جامعة 

 في الوطن العربي

 د. سُليمان عبدالواحد يوُسف

 

 د ربيعة  تمار التحرش الجنسي بالمرأة  المعاقة  ..قضية عالمية منسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة / الجزائر

 /ورقلة-قاصدي مرباحجامعة 

 الجزائر

 ط.دخديجة خرياطة لتحرش الجنسي ، المفهوم والتنظير ، وآليات معالجته

 ط.د لطيفة صياد

–جامعة أبي بكر بلقايد      

 الجزائر/تلمسان

 

ع التمثالت االجتماعية للمرأة المعاقة المتعرضة للتحرش كداف

 لعدم اإلفصاح عنه في المجتمع العربي

 عدة زهرةد. 

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة /الجزائر

 جامعة الحاج لخضر/باتنة / الجزائر 

العزو السببي لمشكلة التحرش الجنسي وانعكاساته على الصحة 

 لدى الطفلة المعاقةالنفسية 

 مريم  حمودةاستاذة 

 رانية بن زروالاستاذة 

/    -2البليدة –جامعة لونيسي علي 

 الجزائر

 ايمان بومديناستاذة   ذهنياالتحرش الجنسي بالمعاقين 

 تيحة روابحاستاذة ف

 مناقشة عامة 

 

 

 

 

 

 



 5من  4الصفحة 

 

 بتوقيت العراق 22:00 الورشة:

 لكل متدخل يقةدق 45مالحظة: 
 المتدخل الموضوع لجلسةرئيس ا

 د.ناريمان علي محمد

 مصر /جامعة القاهرة

 

 المسؤولية المجتمعية للمتحرشة جنسيا      

 

 

 مزهر/الجامعة اليسوعية/لبنان.د.داليا خليل  

 د. رنا جالل شاكر

 العراق /جامعة تكريت

 

 

أعرف  " اإلعاقة والتوعية      

 "وأرفض

 

 /محمد د.أميرة محمد بالل/ د. مي سليم 

المركز العربي األمريكي للتكامل 

 صرم /-AACالحسي

 
 

 2021مايو  20 الخميس  اليوم الثاني
 

 جامعة العلوم والتقانة  -عبد هللا د.أحالم ابراهيم رئاسة /03رقم الجلسة  

 جامعة العلوم والتقانة -لمقرر د. ياسر أحمد سعد مسعودا

 لكل متدخل يقةدق 15(   مالحظة:  13:30 -11:00)

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

   

-جامعة آكلي محند أولحاج

 /البويرة

 الجزائر

التحرش الجنسي بالمرأة المعاقة ... بين الواقع جريمة 

 والقانون

 د.فريدة لوني

 د. نصيرة لوني

جامعة محمد الصديق بن يحي 

 الجزائر /جيجل

النفسية و االجتماعية للتحرش الجنسي على الطفلة  اآلثار

 والمرأة المعاقة

 -دراسة ميدانية على عينة من المعاقات بوالية جيجل–

 بشتة حنان .د

 نعيم بوعموشة .د 

 

رش دور البرامج الـتأهيلية في وقاية المرأة المعاقة من التح جامعة تلمسان/الجزائر

 الجنسي

 

 د. جمعي سامية

 أ. سعدي زينب 

محمد خيضر جامعة 

 بسكرة/الجزائر

 د.سامية عزيز التحرش الجنسي اتجاه المرأة المعاقة مقاربة  مفاهيمية

والدوافع الرئيسية للتحرش الجنسي اتجاه المرأة العوامل  الجزائر/2جامعة وهران

 المعاقة

 بن لعربي مختاريةاستاذة 

 

 /2أحمد وهران  جامعة محمد بن

 الجزائر

 

ظاهرة استئصال أرحام الفتيات المعاقات عقليا في الدول 

 العربية ... من الوقاية إلى اإلنتهاك الحقوقي

 ولدراسب أستاذة صراح

 

 /سعيدة-مواليعة الطاهر جام

 الجزائر

 

 المستوى التعليمي و الثقافي و دوره في التحرش على المرأة

 ذات اإلعاقة.

 

 لوط تالية.استاذة 

 موسى عبدهللا

 مناقشة عامة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5من  5الصفحة 

 

 

 إفريقيا الفرنسية العربيةجامعة  -يوسف ماريكود. برئاسة  /04رقم الجلسة  

 جامعة افريقيا الفرنسية العربية -السانا دراميد. المقرر  

 لكل متدخل يقةدق 15(   مالحظة: 18:30 -16:00)

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ 

 الجزائر

ة اسدر -األسرة وإعادة إنتاج الثقة للطفلة المتحرش بها جنسيا

 ميدانية

 د. كزيز أمال

من  اقةالضمانات القانونية الدولية والوطنية لحماية المرأة المع الجزائرجامعة سعيدة/ 

 التحرش الجنسي

 بخدة صفيان د.

إستراتيجيات الرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة  الجزائر/العربي التبسي  جامعة

ين راسة مقارنة بد-وحمايتهم قانونيا من جريمة التحرش الجنسي

 -المشاكل والحلول-الجزائر وتركيا

 حدة مبروكد.

 حسيبة زغالميد. 

 

/   2جامعة علي لونيسي البليدة 

 الجزائر

تعريف التحرش الجنسي بالمرأة المعاقة مفهومه، أسبابه، 

 أنواعه، واآلثار المترتبة عنه.

 د.صباح بوقروز

 

خصائص الفتيات ذوي االحتياجات الخاصة المتحرش بهن  الجزائر/2جامعة البليدة

 جنسيا في المجتمع الجزائري

 سبخاوي خديجةد.

 زبوج ساميةد. 

 د. سعدية عيسى اسماعيل دهب التحرش الجنسي والحماية السودانجمعية اسرتنا/ 

قاسم الأبو  -2ة الجزائر جامع

 الجزائر /سعد هللا

تيزي  –جامعة مولود معمري 

 وزو

 الجزائر

 العاملةمفهوم ظاهرة التحرش الجنسي اتجاه المرأة 

 

 ط.د محتوت سعادة

 محتوت ثيزيري ط.د/ 

 

 مناقشة عامة

 

 
 الجلسة الختامية 

 

  بتوقيت العراق 22:00/  الختاميةالجلسة  

 القرآن الكريم-

 كلمة السيد عميد كلية األداب.-

 كلمة السيد عميد كلية التمريض.-

 كلمة األمين العام للقاء.-

 العلمية.كلمة رئيس اللجنة -

 كلمة رئيس اللجنة التنظيمية.-

 .BRCكلمة مؤسسة -

 كلمة رئاسة جامعة العلوم و التقانة /السودان.-

 إفريقيا الفرنسية العربية/ مالي. كلمة رئاسة جامعة-

 الجزائر. /2جامعة البليدةب سية  والتربية الموهبة و اإلبداعكلمة مخبر الصحة النف-

 المتدخلين.كلمة ممثل  -

 <التوصيات. -
 

 

 

 


