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 د/ عبذ الالوي حىاداإلالشس:      عباظت ظاهش  ؤ.د/ سئِغ الجلعت:         كاعت اإلاداضشاث  13:00 -10:30 لشئِعتالجلعت ا

    

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اإلاخذخل الشكم

2 
 حامعت الىخاب العشاق د/ هةُل العبُذي 

ل الاسهاب  غعُل ألامىاٌ اإلاصذس الشئِس ي لخمٍى
Aslıhan NAKİBOĞLU حامعت جشهُا 

ت إلايافدت ؤلاسهاب حمهىسٍت العىدان د/ ؤًمً مجزوب ظالم ؤخمذ الُبر 3  آلالُاث ؤلاداٍس

4 
 حامعت معخغاهم فاظمت                           د/ بلحىافي 

متي مفاهمُت ملاسبت ل مىاٌألا  جبُِض لجٍش  الاسهاب وجمٍى
 حامعت معخغاهم ط.د/ خلُمت كُذاسي 

 حمهىسٍت مصش وؽإث ادواسد هاؼذ حشحغ  د/  5
ت  الافتراضُتجىظُم الخعامل بالعمالث  في اإلاؽشوعاث الاظدثماٍس

 إلايافدت لجشائم ؤلاسهابُت الخىىىلىحُت

6 
 حامعت العشاق د/ هزًش ثابذ مدمذ علي اللِس ي

ل ؤلاسهاب  دوس ألاحهضة اإلاصشفُت في ميافدت جبُِض ألامىاٌ وجمٍى
 حمهىسٍت العشاق د/ علي مدمذ حىاد مدمذ ععا

ذ د/ سؼُذ العجزي  7  حامعت الىٍى
دوس مجلغ ألامً الخابع لألمم اإلاخدذة في ميافدت جبُِض ألامىاٌ 

ل ؤلاسهاب  وجمٍى

 3حامعت الجضائش  د/ جياسلي صىفُت هةُلت 8

Prévention et lutte contre le blanchiment d'argent et 

inclusion financière Ou comment concilier l'application des 

procédures bancaires anti-blanchiment et l'objectif 

d'inclusion financière en Algérie? 

9 
مت  حامعت ألاغىاط د/ لخضش سابحي دوس اإلاىظمت الذولُت للؽشظت الجىائُت )ألاهتربىٌ( في ميافدت حٍش

ٌ  جبُِض ألامىاٌ  حامعت صفاكغ جىوغ ط.د/ ظلُمت غى

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت

     

 14:00 - 13:00الغذاء جىاٌو وحبت 

 برنامج فعاليات امللتقى الدولي
 :  2020فُفشي  25الثالثاء الُىم ألاٌو

    09:00إلى  08:30الاظخلباٌ والدسجُل   

 10:00 -09:00الجلعت الافخخاخُت كاعت اإلاداضشاث 

     الىظني ذالاظخماع لليؽُ  

   عمُذ اليلُت وسئِغ اإلالخلى الذولي العُذ ولمت   

   سئِعت اللجىت العلمُت للملخلى الذوليالعُذة ولمت   

 عالن الشظمي عً افخخاح ؤؼغاٌ اإلالخلى الذوليولمت مذًش الجامعت وؤلا   

 اإلاذاخلت الافخخاخُت للملخلى الذولي          

م هىس الذًً  1  حامعت معخغاهم د/ مدمذ هٍش
اإلاخعلم  28/11/2012اإلاؤسخ في  03-12للىظام سكم كشاءة هلذًت 

ل ؤلاسهاب وميافدتهما  بالىكاًت مً جبُِض ألامىاٌ وجمٍى

   
 10:30 - 10:00فترة اظتراخت  
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 17:00 -14:00الفترة اإلاعائُت 

   
 د/ بً كاسة مصعفى عائؽت اإلالشس:    هةُل العبُذي    د/سئِغ الجلعت:      كاعت اإلاداضشاث   17:00 - 14:00الجلعت ألاولى:  
 

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اظم وللب اإلاخذخل الشكم

 1الجضائش  حامعت د/ بىظىت ٍصيب 10
ل ؤلاسهاب و اوعياظاتها على  متي جبُِض ألامىاٌ و جمٍى خصىصُت حٍش

 الاكخصاد الىظني و الذولي

 اإلاشهض الجامعي جِعمعُلذ د/ خالذ سوؼى 11
ل ؤلاسهاب "الاجفاكُت  هدى ملاسبت دولُت إلايافدت غعل ألامىاٌ وجمٍى

 العشبُت ؤهمىرحا"

 حامعت معخغاهم د/ خمُذي فاظُمت 12
الهُئاث الذولُت اإلاالُت اإلاخذخلت في جىفُز اظتراجُجُت ألامم اإلاخدذة 

ل ؤلاسهاب متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  إلايافدت حٍش

13 

 اإلاشهض الجامعي جىذوف د/ بلحاج بلخحر

ل ؤلاسهاب مت جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  الجامعي جىذوفاإلاشهض  د/ بً مىصىس عبذ الىٍشم الجهىد الذولُت الذاخلُت إلايافدت حٍش

 اإلاشهض الجامعي جىذوف د/ لعُذي عبذ اللادس

ل ؤلاسهاب حامعت معخغاهم د/ عبذ الالوي حىاد 14 متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  جدذًاث وصعىباث ميافدت حٍش

 حامعت البلُذة ؤ/ فاظمت الضهشاء علُلي 15
مت ل حٍش  ظبُعت وجدذًذ ومصادسها ؤظبابها عً الىؽف - ؤلاسهاب جمٍى

مت صلتها  ألامىاٌ جبُِض بجٍش

16 
 حامعت كعىعُىت  د/ بً حمُلت مدمذ

ل الاسهاب متي جبُِض الامىاٌ و جمٍى  الجهىد الذولُت في ميافدت حٍش
 حامعت صفاكغ جىوغ ط.د/ ظُاس منى

17 
 حامعت معخغاهم ؤ.د/ عباظت ظاهش

ل ؤلاسهاب واظتراجُجُاث ميافدتها  جعىس مصادس جمٍى
 حامعت معخغاهم ط.د/ هالب عاصف

 حامعت اإلاذًت ط.د/ بً حذة مدعً 18
مت جبُِض ألامىاٌ في  ألاخيام اإلاىضىعُت و ؤلاحشائُت في مىاحهت حٍش

 اجفاكُت فُِىا.

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت

       

 د/ حلعي مىصىس  اإلالشس:       د/ مامىوي فاظمت الضهشة  سئِغ الجلعت:          مشهض الحعاباث     17:00 - 14:00الجلعت الثاهُت: 
    

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اظم وللب اإلاخذخل الشكم

مت جبُِض ألامىاٌ على الصعُذًً الىظني والذولي 2حامعت وهشان د/ عذة حلىٌ ظفُان 19  آلُاث ميافدت حٍش

20 
 حامعت معخغاهم د/ بلباي إهشام

ل ؤلاسهاب اطمظاهش إسجب  جبُِض ألامىاٌ بخمٍى
 حامعت معخغاهم بىسحبت حُاللي

 حامعت معخغاهم د/ مؽشفي عبذ اللادس 21
آلالُاث الذولُت والىظىُت إلايافدت جبُِض ألامىاٌ عً ظٍشم الؽشواث 

 الىهمُت

22 
م اهظمت الذفع ؤلالىترووي" بعاكاث ؤلائخمان  حامعت معخغاهم د/ بىصٍذ خالذ مت جةُض ألامىاٌ عً ظٍش حٍش

 حامعت معخغاهم د/ بىهش سؼُذة همىدحا"

23 
 حامعت جلمعان د/ خىالف خلُمت

ل ؤلاسهاب  الاظتراجُجُاث اإلاصشفُت إلايافدت جبُِض ألامىاٌ وجمٍى
 حامعت جلمعان ط.د/ مهاجي فاظمت الضهشاء

24 
 حامعت معخغاهم عثمان ؤ.د/ بلىِؾ

ل ؤلاسهاب.   إظتراجُجُت اإلاىظماث الذولُت في ميافدت جبُِض ألامىاٌ وجمٍى
 حامعت معخغاهم ط.د/ بذسة خعحن

25 
 حامعت معخغاهم د/ بً عذًذة هةُل

 دوس ألامم اإلاخدذة في ميافدت جبُِض ألامىاٌ
ت  حامعت معخغاهم ط.د/ معماظي ساٍو

26 
 وهشانحامعت  ظاهحر فاظمت الضهشاء د/

ل ؤلاسهاب  آلالُاث الذولُت إلايافدت جبُِض ألامىاٌ وجمٍى
 حامعت معخغاهم بً عِس ى مدمذ ألامحن /د

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت
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 د/ خعاًً مدمذ اإلالشس:       د/ ؤًمً مجزوب ظالم ؤخمذ البرئِغ الجلعت: س       كاعت اإلاعالعت لألظاجزة    17:00 - 14:00الجلعت الثالثت:  

    

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اظم وللب اإلاخذخل الشكم

ٍشج د/ ظمحر خلفت 27  حامعت  بشج بىعٍش
عاث اإلاخعللت بميافدت  ل ؤلاسهاب في ضىء الدؽَش اإلاىاحهت الجىائُت لخمٍى

مت جبُِض ألامىاٌ.  حٍش

 حامعت معخغاهم د/ بىجحفت سؼُذة 28
ل الاسهاب: حهىد الذٌو العشبُت في ميافدت  جبُِض ألامىاٌ وجمٍى

 الجضائش همىرحا()

29 
ىت ت اإلاصشفُت بحن التزام البىىن وميافدت حشائم جبُِض ألامىاٌ  2حامعت وهشان  د/ ظلُماوي صبًر العٍش

ـــــت"  2حامعت وهشان  د/ غالي هدلت "دساظت ملاسهـــ

30 
 حامعت جُاسث د/ صافت خحرة

مت جبُِض ألامىاٌ بحن اإلاىظىس الذولي والىظني  حٍش
 حامعت جُاسث ؤ.د/ بىساط عبذ اللادس

ل ؤلاسهاب حامعت معخغاهم د/ خشاص خلُمت 31 متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  ؤلاظاس الذولي إلايافدت حٍش

م سفُعت 32  حامعت معخغاهم د/ لعىس ٍس
الىكاًت مً جبُِض دوس لجىت جىظُم و مشاكبت عملُاث البىسصت في 

 ألامىاٌ

 دوس ألاهتربىٌ في ميافدت الجشائم اإلاىظمت العابشة للحذود اإلاشهض الجامعي غلحزان د/ ؼىعت ؤمُىت 33

34 
 حامعت معخغاهم ؤ.د/ عباظت ظاهش

ل ؤلاسهاب متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  دوس ؤلاهتربىٌ في ميافدت حٍش
 حامعت معخغاهم ط.د/ ظعُذي فاظمت الضهشاء

35 
ل  حامعت معخغاهم د/ فىِىخ عبذ اللادس ت في ميافدت جمٍى ؤلاظتراجُجُت اإلاعخمذة مً ظشف اإلاؤظعاث الجضائٍش

 حامعت معخغاهم ط.د/ مىالي عبذ اإلاالً ؤلاسهاب

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت

       

 د/ بً عىدة هةُل اإلالشس:         د/ سابحي لخضش سئِغ الجلعت:      اللاهىن العام كاعت ؤظاجزة       17:00 - 14:00الجلعت الشابعت: 

    

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اظم وللب اإلاخذخل الشكم

 حامعت ظعُف د/ بلعضام مبرون 36
الالتزاماث اإلافشوضت على البىىن واإلاؤظعاث اإلاالُت إلايافدت جبُِض 

 ألامىاٌ

37 
ذي  حامعت معخغاهم د/ عائؽت دٍو

 الاحشاءاث الىكائُت إلاىع عملُاث جبُِض ألامىاٌ
 حامعت معخغاهم ط.د/ كعاوي ؤماٌ

38 
م ظىذط ل  2حامعت وهشان  د/ صهذوس إهجي هىذ هجىي ٍس متي جبُِض ألامىاٌ و جمٍى الخعغ الخعاوهُت الذولُت في ميافدت حٍش

 2حامعت وهشان  ط.د/ العافش بهُت ؤلاسهاب و إؼياالث جعبُلها

 د/ هاحشة بىمىاد 39
اإلاشهض الجامعي عحن 

 جمىؼيذ

جبُِض ألامىاٌ إلىتروهُا واظتراجُجُت مجمىعت العمل اإلاالي إلاىعلت 

لُا في مىاحهتها  الؽشق ألاوظغ وؼماٌ إفٍش

 حامعت معخغاهم ؤ/ ؤًذ بً اعمش غىُت 40
متي جبُِض  دوس مجمىعت العمل اإلاالي الذولُتفي هعاق مىاحهتحٍش

ل الاسهاب ألامىاٌ  و جمٍى

ل ؤلاسهاب 2حامعت وهشان  د/ نهاسي هصحرة 41 مت جةُض ألامىاٌ وجمٍى  جلىُاث حٍش

42 
مت جةُض ألامىاٌ عبر الاهترهذ واوعياظاتها على الاكخصاد اإلادلي  حامعت  جلمعان ط.د/ دٌؾ جىسٍت حٍش

 حامعت  جلمعان خُاة  ط.د/ دٌؾ والذولي

43 
مت جبُِض  حامعت معخغاهم هادًت د/ خمُذة الالتزاماث اإلاللاة على عاجم اإلاؤظعاث اإلاالُت في ميافدت حٍش

ل ؤلاسهاب  حامعت معخغاهم ط.د/ بً علي مىىس  ألامىاٌ وجمٍى

44 
متي  الصعىباث الذولُت التي جىاحه حامعت معخغاهم عباظت ظاهش اإلاجخمع الذولي في ميافدت حٍش

ل ؤلاسهاب  حامعت معخغاهم حغذم مدمذ ألامحن جبُِض ألامىاٌ وجمٍى

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت
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ذي عائؽت اإلالشس:    ؤ.د/ فشكاق معمشسئِغ الجلعت:  العلىم العُاظُت    ؤظاجزة  كاعت   17:00 - 14:00الجلعت الخامعت:   د/ دٍو

    

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء وللب اإلاخذخلاظم  الشكم

 حامعت معخغاهم د/ عالق هىاٌ 45
في ظل اظتراجُجُاث ميافدت إلايافدت جبُِض ألامىاٌ اإلاعاًحر الذولُت 

 الفعاد

 حامعت ظعُذة د/ بً عِس ى ؤخمذ 46
 2019ماسط  28 اإلاؤسخ في 2462كشاءة في كشاس مجلغ ألامً الذولي سكم 

ل ؤلاسهاب  اإلاخعلم بمىع وميافدت جمٍى

 اإلاشهض الجامعي غلحزان مدمذ  د/ بىحاهت 47
ل   متي جبُِض ألامىاٌ و جمٍى مُياهحزماث الخعاون الذولي في ميافدت حٍش

 ؤلاسهاب

48 
ل  الخدذًاث اللاهىهُت لظاهشة " الذاسن حامعت معخغاهم د/ بً بذسة عفُف هذ" في جبُِض ألامىاٌ و جمٍى

 حامعت جلمعان ط.د/ عمىس خىُم ؤلاسهاب.

ل ؤلاسهاب حامعت معخغاهم د/ ؼُخي هةُت 49 مت جبُِض ألامىاٌ وجمٍى      ؤثش الفعاد العُاس ي في جفش ي حٍش

 اإلاشهض الجامعي غلحزان د/ هىاسي لُلى 50
متي جبُِض  ل ؤلاسهاب  دوس اللاض ي الجضائي في ميافدت حٍش ألامىاٌ و جمٍى

 في اللاهىن الجضائشي 

51 
العلىباث اإلاالُت اإلاعتهذفت إلاجلغ ألامً الذولي ودوسها في الحذ مً  حامعت معخغاهم د/ مذًدت بً صهحري بً على

ل ؤلاسهاب  حامعت معخغاهم د/ ؼِبان هصحرة عملُاث جمٍى

ل ؤلاسهاب إظتراججُت حامعت معخغاهم ط.د/ بىكشط ؤخمذ 52  اإلاىظماث ؤلاكلُمُت في ميافدت جبُِض ألامىاٌ وجمٍى

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت

     

 2020فُفشي  26ساعاء ألا : الُىم الثاوي

       

 إهشام د/ بلباياإلالشس:      هزًش ثابذ مدمذ علي اللِس ي    د/سئِغ الجلعت:      كاعت اإلاداضشاث   12:00 - 08:30الجلعت ألاولى: 
    

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اظم وللب اإلاخذخل الشكم

مت مداسبت في البىىن معاهمت ومذي الذولي الخعاون  2وهشان حامعت  خذًجت ًديى بايد/  53  ألامىاٌ جبُِض حٍش

54 
 حامعت جلمعان د/ ؼُخ ظىاء

ل ؤلاسهاب مت جمٍى مت جبُِض ألامىاٌ وعالكتها بجٍش  حٍش
اء  حامعت معخغاهم د/ ؼُخ مدمذ صهٍش

55 
 حامعت العاسف د/ بشواث عماد الذًً

ــــاب ُـت لــمـىـــافــدــت ؤلاسهـ ُـاث الــذولــ  آلالـ
 حامعت العاسف ؤ.د/ غٍشب مىُت

 اإلاشهض الجامعي غلحزان د/ بىدالٌ فعىمت 56
متي جبُِض ل ؤلاسهاب  دوس اإلاؽشع الجضائشي في مىاحهت حٍش ألامىاٌ وجمٍى

 وظشق ميافدتها

57 
ل  حامعت معخغاهم د/ بً فٍشدت سؼُذ متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى خصىصُت إحشاءاث اإلاخابعت والخدلُم في حٍش

 اإلاشهض الجامعي بمغىُت د/ الحاج علي بذس الذًً ؤلاسهاب

58 
 02حامعت  وهشان  د/ عصماوي لُلى

مت جةُض ألامىاٌدوس ألامم اإلاخدذة في ميافدت   حٍش
 02حامعت  وهشان  ط.د/ صهُب ظهُل غاصي صامل

59 
 حامعت معخغاهم د/ خُخالت معمش

 غعل ألامىاٌ وعالكخه بميافدت ؤلاسهاب
 حامعت معخغاهم ط.د/ عباط وداد

ل  2حامعت وهشان  د/ بً كادة مدمىد ؤمحن 60  ؤلاسهابميافدت جبُِض ألامىاٌ هألُت لخجفُف مصادس جمٍى

61 
 حامعت معخغاهم ؤ.د/ عباظت ظاهش

ل ؤلاسهاب  دوس اإلاؤظعاث اإلاالُت في ميافدت جبُِض ألامىاٌ و جمٍى
 حامعت معخغاهم ط.د/ خُثر فؤاد

62 
عُت بما ًضمً هجاعت العمل الىكائي واللمعي في  حامعت معخغاهم ط.د/ ًىظف مٍشً جدذًث اإلاىظـىمت الدؽَش

متي جبُِض  ل ؤلاسهابميافدت حٍش  حامعت معخغاهم ط.د/ هىس الذًً حابش ألامىاٌ و جمٍى

63 
 حامعت معخغاهم ط.د/ حغذم بً رهُبت

ل ؤلاسهاب  آلُاث الخعاون الذولي إلايافدت جبُِض ألامىاٌ وجمٍى
 حامعت معخغاهم د/ فىِىخ عبذ اللادس

64 
 حامعت معخغاهم ؤ.د/ ظاجي عالم

ل الاسهاب مت جمٍى  مفهىم حٍش
 حامعت معخغاهم ط.د/ بىعالم آمىت

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت
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 د/ خُخالت معمش                      اإلالشس: د/ بىهش سؼُذةسئِغ الجلعت:               مشهض الحعاباث  12:00 -08:30لجلعت الثاهُت: ا

    

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اظم وللب اإلاخذخل الشكم

65 
 حامعت العاسف هماػإلاحن  د/

ل ؤلاسهاب  معاعي مىظمت الفاجف في ميافدت غعُل ألامىاٌ وجمٍى
 حامعت  العاسف ؤ/ جىفُم مذساس

 حامعت معخغاهم مُىتؤد/ لعشوػ  66
لُا والُت إلايافدت  مجمىعت العمل اإلاالي إلاىعلت الؽشق الاوظغ وؼماٌ افٍش

 جةُض الامىاٌ

67 
 إلحزي اإلاشهض الجامعي  د/ بً كشدي ؤمحن

ل ل ؤلاسهاب الذولي بحن مشوهت اإلافهىم وحعذد مىابع الخمٍى مت جمٍى  حٍش
 حامعت معخغاهم هادًت مىخفيد/ ط.

68 
ل ؤلاسهاب  حامعت معخغاهم د/ وافي خاحت  1373كشاءة في كشاس سكم  -دوس مجلغ ألامً الذولي في ميافدت جمٍى

  حامعت ظعُف مخلىفد/ عمش  - 2019لعىت  2462واللشاس سكم  2001لعىت 

 مذي جبعُت جىفُز العملُاث ؤلاسهابُت ليؽاط جبُِض ألامىاٌ  حامعت معخغاهم د/ عِعاوي سفُلت 69

70 
 -آلالُاث اللاهىهُت والخىظُمُت إلايافدت جبُِض ألامىاٌ على اإلاعخىي الىظني حامعت معخغاهم د/ مىصىس حلعي

ت ؤهمىرحا  حامعت معخغاهم د/ خالذ صواجحن البىىن الجضائٍش

71 
 حامعت معخغاهم د/ خمُذة هادًت

ل ؤلاسهاب متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  دوس اللضاء الىظني في ميافدت حٍش
 حامعت معخغاهم ط.د/ بهلىٌ خالذ

 حامعت مععىش ط.د/ سغذة خُاس 72
مت جبُِض ألامىاٌ و  هدى جفعُل دوس اإلاىظماث الاكلُمُت في مجاٌ ميافدت حٍش

ل  ع و اإلاعاهذاث الذولُتجمٍى  ؤلاسهاب ــ دساظت على ضىء ؤخيام الدؽَش

73 
 حامعت معخغاهم د/ بىغاصي عبذ اللادس 

ل ؤلاسهاب متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  العالكت بحن حٍش
 حامعت معخغاهم ط.د/ هزاس فاظمت

74 
 حامعت جلمعان  ط.د/ بىمذًً هعُةؾ

مت  ت اإلاصشفُت همعىق إلايافدت حٍش  جبُِض ألامىاٌالعٍش
 حامعت معخغاهم د/ غضالت لعُمؾ

75 
مت  حامعت معخغاهم ؤ.د/ عباظت ظاهش ت اإلاصشفُت مع الجهىد الذولُت في ميافدت حٍش مذي جىافم مبذؤ العٍش

 حامعت معخغاهم ط.د/ كىىهت مدمذ جبُِض ألامىاٌ

76 
والىظىُت إلاداسبت حشائم جبُِض ألامىاٌ وؤهم مذي فعالُت الجهىد الذولُت  حامعت معخغاهم د/ فىِىخ عبذ اللادس

ت الىظائل اإلالشسة لزلً  حامعت معخغاهم ط.د/ بىظماط مخخاٍس

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت

  
   

 ؤ/ آًذ بً اعمش غىُت اإلالشس:   الذهخىس سؼُذ العجزي  سئِغ الجلعت:  كاعت اإلاعالعت لألظاجزة  12:00 - 08:30الجلعت الثالثت: 

    

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اظم وللب اإلاخذخل الشكم

 حامعت حُجل د/ لُىذة عبذ هللا 77
ل ؤلاسهاب: ملاسبت  متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى عالكت الحعاب البىيي بجٍش

 كاهىهُت لىُفُت جىفُز الجشم وميافدخه

 حامعت معخغاهم د/ بىعضم عائؽت 78
مت جبُِض ألامىاٌ اظتراجُجُت ألامم اإلاخدذة لحماًت  العفل مً حٍش

ل ؤلاسهاب  اإلاعخخذمت في جمٍى

 حامعت خمِغ ملُاهت د/ هدُل خىُمت 79
دوس كىاعذ الضبغ الذاخلي لليؽاط البىيي في ميافدت جبُِض ألامىاٌ 

ل ؤلاسهاب  وجمٍى

80 
 حامعت معخغاهم د/ خعاًً مدمذ

ت في ميافدت جبُِض ألامىاٌ  دوس البىىن الجضائٍش
 حامعت معخغاهم لعُذي خحرةط.د/ 

 حامعت معخغاهم د/ بً كاسة عائؽت 81
مت جبُِض ألامىاٌ في ظل الاجفاكُاث الذولُت  الجضاءاث اإلالشسة لجٍش

عاث الىظىُت  والدؽَش

 حامعت ظُذي بلعباط ط.د/ ظاهش عباظت 82
ل  دوس ؼشواث الاعخماد الاًجاسي في ميافدت حشائم غعُل ألامىاٌ وجمٍى

 ؤلاسهاب
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83 
ل  اجفاكُاثفعالُت  حامعت جىوغ اإلاىاس ط.د/ ؼشدود خىان متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى الخعاون الثىائُت في ميافدت حٍش

 حامعت جىوغ اإلاىاس د/ بىكشة مدمذ مىصف -الجضائش وجىوغ ؤهمىرحا-ؤلاسهاب 

غام ؤبى اللاظم 84 مت جبُِض ألامىاٌ دوس الؽشظت حامعت معخغاهم د/ َص  الجىائُت الذولُت في ميافدت حٍش

85 
 1 باجىت حامعت د/ لضهش الىهاس ي

مت اإلاىظمت   -غعُل ألامىاٌ همىرحا-دوس العُاظت العامت في ميافدت الجٍش
 حامعت مععىش د/ فضُلت خاج مدمذ

86 

 حامعت معخغاهم ؤ.د/ كماسي بً ددوػ هضشة

ل ؤلاسهاب متي جبُِض ألامىاٌ و جمٍى  حامعت معخغاهم ط.د/ ظلعان بً على الضهشة ظبُعت العالكت اللائمت بحن حٍش

 حامعت معخغاهم د/ بً كى ؤماٌ

مت هشوان 87  دوس مؤظعاث اللشض في الخصذي لجشائم جبُِض ألامىاٌ حامعت كعىعُىت ط.د/ ٍس

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت

 

 اإلالشس: د/ خشاص خلُمت     دواي بىهىة حماٌ   د/سئِغ الجلعت: اللاهىن العام     ؤظاجزةكاعت     12:00 - 08:30الشابعت: الجلعت 

    
 

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اظم وللب اإلاخذخل الشكم 

 دوس البىىن  في ميافدت جبُِض ألامىاٌ حامعت معخغاهم مجبر فاجدتد/  88

 الذوس الىكائي اإلاخىٌ للبىىن مً ؤحل ميافدت حشائم غعُل ألامىاٌ 2حامعت وهشان  ظاإلاي د/ هضاٌ 89

90 

 حامعت معخغاهم د/ بىعةعت مدمذ

ل ؤلاسهاب و جبُِض الامىاٌ  حامعت معخغاهم ؤ.د/ فشكاق معمش آلالُاث ألاممُت إلايافدت جمٍى

 حامعت معخغاهم ط.د/ صمام فاظمت

91 
 حامعت ث.م جُاسث الجُالليط.د/ ضامً 

ل ؤلاسهاب متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  الخعاون الذولي إلاىاحهت حٍش
 اإلاشهض الجامعي جِعمعُلذ د/ ضامً مدمذ ألامحن

92 
 حامعت معخغاهم د/ مامىوي فاظمت الضهشة

 اإلاخاظش الاكخصادًت لخبُِض ألامىاٌ وآثاسها على الخىمُت
 معخغاهمحامعت  د/ عىاد بلعبذون 

 حامعت معخغاهم د/ بً عىدة هةُل 93
مت الامؤخيام  ش و/ ؤو إسظاٌ ؤلاخعاس بالؽبهت في خىحٍش اع عً جدٍش

ل ؤلاسهاب 01-05اللاهىن سكم   اإلاخعلم بالىكاًت مً جبُِض ألامىاٌ وجمٍى

94 
متي جبُِض  حامعت معخغاهم ط.د/ حىاج ًمُىت معىكاث وإؼياالث جيعُم الجهىد الذولُت إلايافدت حٍش

ل ؤلاسهاب غ هةُل ألامىاٌ وجمٍى ىت  د/ هَى  اإلاشهض الجامعي بٍش

95 
 حامعت معخغاهم ط.د/ بً عىدة هاحُت

 دوس اإلاىثم في ميافدت عملُاث جبُِض ألامىاٌ
 حامعت معخغاهم ط.د/ هُدل عبذ الىٍشم

96 
ع الجضائشي  حامعت ظُذي بلعباط د/ فشعىن مدمذ مت جبُِض ألامىاٌ في الدؽَش آلُاث مشاكبت وميافدت حٍش

عاث اإلالاسهت  حامعت معخغاهم ط.د/ عىتر ؤظماء والدؽَش

97 
ل  حامعت معخغاهم ط.د/ هىس الذًً مشاد فعالُت كاهىن الجمعُاث الجضائشي في ميافدت جبُِض ألامىاٌ وجمٍى

 سئِغ حمعُت بالٌ بً كُعت ؤلاسهاب

 حامعت معخغاهم ط.د/ بً خمُذ عبذ اللادس 98
متي جبُِض ألامىاٌ   معىكاث ججعُذ آلالُاث الذولُت في مىاحهت حٍش

ل الاسهاب  وجمٍى

99 
 حامعت معخغاهم ؤ.د/ عباظت ظاهش

ل ؤلاسهاب متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  مفهىم حٍش
 حامعت معخغاهم ط.د/ بً هادي ؼهُىاص

 وظشح ألاظئلتاإلاىاكؽت 

 

 

  



13 
 

 عبذ الالوي حىاد      اإلالشس: د/ ؼىعت ؤمُىت د/سئِغ الجلعت:     العلىم العُاظُتكاعت ؤظاجزة    12:00 - 08:30الجلعت الخامعت: 

    
 

 عىىان اإلاذاخلت مؤظعت الاهخماء اظم وللب اإلاخذخل الشكم 

 حامعت معخغاهم د/ ًديى عبذ الحمُذ 100
م في ؤخيام الاجفاكُت العشبُت إلايافدت غعل ألامىاٌ  الىكاًت والخجٍش

ل ؤلاسهاب  وجمٍى

ل خالًا ؤلاسهاب الىائمت؟ حامعت معخغاهم ؤ.د/ ظاجي عالم 101 مت الخبُِض ألامىاٌ على جمٍى  ما مذي جإثحر حٍش

 حامعت معخغاهم د/ خشؼىػ داللى هىاٌ 102
Stratégie(s) mondiale(s) et blanchiment d’argent : Entre 

conception et conceptualisation 

 دوس ألاكعاب اإلاخخصصت في ميافدت حشائم جبُِض ألامىاٌ حامعت جُاسث د/ ؤماٌ بعاهش 103

104 

 حامعت معخغاهم د/ مجاهذ جىفُم

ل ؤلاسهاب متي جبُِض ألامىاٌ وجمٍى  معخغاهمحامعت  د/ بً صابش بللاظم معىكاث ميافدت حٍش

 حامعت معخغاهم د/ خمِؾ مدمذ

105 
ض ؤظماء  2حامعت وهشان  د/ خٍش

ل اإلاىظماث الاسهابُت  جبُِض ألامىاٌ هعُاظت لخمٍى
 2حامعت وهشان  ط.د/ بً خبِبت إًمان

106 
 حامعت معخغاهم د/ خُخالت معمش

ل ؤلاسهاب  عالكت جبُِض ألامىاٌ بخمٍى
 معخغاهمحامعت  ط.د/ دهُلِغ سحاء

107 
 2حامعت وهشان  ط.د/ ظالم عبذ الشخمان 

ل ؤلاسهاب على ألامً و الاكخصاد الذولُحن  اوعياظاث جبُِض ألامىاٌ و جمٍى
 2حامعت وهشان  ط.د/ حىمي عِس ى

108 
ان مدمذ ؤمحن  حامعت معخغاهم ؤ.د/ مٍض

مت جبُِض ألامىاٌ   دوس اإلاؤظعاث اإلاالُت في ميافدت حٍش
 حامعت معخغاهم خعىاوي ًىظفط.د/ 

109 
متي جةُض ألامىاٌ  حامعت معخغاهم ط.د/ عىاد شحشوس دوس اإلاىظمت الذولُت للؽشظت الجىائُت في ميافدت حٍش

ل ؤلاسهاب  حامعت معخغاهم ط.د/ لبِب علي مدمىد ؤبى علُل وجمٍى

مت جبُِض ألامىاٌؤلاخعاس عً  حامعت ظُذي بلعباط ط.د/ عثماوي ظفُان عبذ اللادس 110  العملُاث اإلاؽبىهت هألُت للحذ مً حٍش

111 
 حامعت معخغاهم ؤ.د/ عباظت ظاهش

 ميافدت غعُل الامىاٌ على اإلاعخىي العشاي
 حامعت معخغاهم ؤبى ظعىد معش  ط.د/ هاوي

 اإلاىاكؽت وظشح ألاظئلت

        

 14:00 - 12:00الجلعت الخخامُت 

        

الخىصُاث جالوة              

       الاخخخام وجىصَع الؽهاداث            

 

15:00: 14:00جىاٌو وحبت الغذاء   
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