
 

 
 الدكتور نبيل اجلعربي حتت رعاية رئيس جملس أمناء جامعة اخلليل

سطات، ) األول الحسن جامعة في األعمال قانون: البحث مختبر مع بالّشراكة مؤتمر كمية الحقوق والعموم السياسية
 بعنوان: الّصراع لحلّ  تعاون ومؤّسسة الخميل، محافظة وصناعة تجارة وغرفة (المممكة المغربية

 "الوسائل البمديمة لحّل المنازعات المحّمية والدولية"
  0202حزيران/يونيو  9–8يومي الثالثاء واألربعاء، 

 رابط حضور المؤتمر:
09zMlZIY1hyZDlOTWloeFlPN0VET1Bid=pwd?https://zoom.us/j/9457669950 

0Meeting ID: 945 766 995 
CPasscode: i7KD1 

 برنامج الجمسات
 (الجمسة االفتتاحية)

 غرينتش( 3( بتوقيت القدس الشريف )+20-22الساعة:)، 8/6/0202الثالثاء  اليوم األول:
جامعة الخميلكمية الحقوق والعموم السياسية،  مساعد، ، أستاذالدكتور عالء خاليمةعريف المؤتمر:   

  تالوة آيات من القرآن الكريم  00914 - 00911
  السالم الوطني الفمسطيني  00901 – 00914
 الدكتور أحمد سويطي كمية الحقوق والعموم السياسيةعميد ، رئيس المؤتمر كممة  00904 - 00901
 معالي الدكتور محمد شاللدة وزير العدلكممة   00911 - 00904

00911 – 00914 
 قانون في البحث مختبر مدير، العممية المجنة رئيس كممة

 )المغرب( سابقاً  األول الحسن جامعة رئيس ونائب األعمال،
فخري رياضاألستاذ الدكتور   

إدريس عبده السيد الخميل محافظة وصناعة تجارة غرفة رئيس كممة  00921 -00914  
00921- 00924 سميرات ىانياألستاذ  مدير وحدة الوسائل البديمة، الصراع لحل تعاون مؤسسة كممة   

الجعبري نبيل الدكتور الخميل جامعة أمناء مجمس رئيس كممة   
 

 (التحكيم في المنازعات التجارية :)الجمسة األولى
 غرينتش( 3بتوقيت القدس الشريف )+( 21-20)الساعة: 

 ، جامعة الخميلالسياسية والعموم الحقوق كمية الخاص، القانون قسم رئيس الجعبري، راتب الدكتوررئيس الجمسة: 
 الموضوع الباحث الوقت

01911- 01904  الطعن وطرق الداخمي التحكيم حكم أثار الحقوق كمية محاضرة أستاذة، تركي بن ليمى الدكتورة 

https://zoom.us/j/9457669950?pwd=MlZIY1hyZDlOTWloeFlPN0VET1Bidz09
https://zoom.us/j/9457669950?pwd=MlZIY1hyZDlOTWloeFlPN0VET1Bidz09


المدنية اإلجراءات قانون وفق فيو )الجزائر( قسنطينة منتوري جامعة  

01904- 01921  
 الحقوق كميةأستاذ مساعد، ، خاليمة عالء الدكتور
 الخميل جامعة ،السياسية والعموم

لمنزاع المعروض أمام ىيئة  الوّدية التسوية
 التحكيم وفقًا لقانون التحكيم الفمسطيني

01921- 01934 
 نقابة) ومحامي مستشار، ريان إيياب األستاذ

 )األردن( (األردنيين المحامين
 الصادرة والوقتية المستعجمة األحكام تنفيذ
التحكيم أمام المعروضة المنازعات في  

01934- 02911 
 اإلخوة جامعة ،الحقوق كمية، وردة سالمي الدكتورة
 )الجزائر( قسنطينة منتوري

 النزاع لتسوية مالئمة كآلية التحكيم
 االقتصادي

02911- 02904 

 جامعة الدكتوراة بسمك باحث، دينوري أيوب األستاذ
 واالقتصادية القانونية العموم كمية الخامس، محمد

 (المغرب)الرباط،  السويسي واالجتماعية

 التحكيم في اإلرادة قانون عمى الواردة القيود
الدولي التجاري  

02921-02934 

 بمختبر الدكتوراه بسمك باحثة، خراج مريم األستاذة
 الحسن األول، جامعة األعمال قانون البحث

 (المغرب)
الدولي التجاري التحكيم في الشفافية  

 نقاش 03911 -02934
 

  (: التحكيم االلكترونيالثانية)الجمسة 
 غرينتش( 3بتوقيت القدس الشريف )+( 26:32 -21:32 )الساعة:

 القدس جامعة الحقوق، كمية عميد خمف محمد الدكتور: الجمسة رئيس
 الموضوع الباحث الوقت

03921-03934  

 السياسية، والعموم الحقوق مية، كخميف ديانا األستاذة
 أمستردام جامعةفي  دكتوراة باحثة. الخميل جامعة
 ىولندا أمستردام، الحرة،

Resort to Electronic Arbitration 

in Commercial Disputes: Impact 

of Remote Technology on 

Arbitration Proceedings. 

03934- 04911  
 العموم كمية، متعاقد أستاذ، بومديان محمد األستاذ
 )المغرب( بسال واالجتماعية واالقتصادية القانونية

 لتسوية كوسيمة اإللكتروني التحكيم
 مقدم مسؤولية عن الناجمة المنازعات
 اإللكتروني التصديق خدمات

04911- 04904 
، األعمال قانون في باحث، ابراىيمي بوحدو األستاذ
 المغرب(سطات، ) األول الحسن جامعة

 والوسائل االلكترونية التجارة منازعات
 لتسويتيا البديمة

04904- 04921 
 العموم كميةفي  مساعدة أستاذة، سعاد منظر الدكتورة
 جامعة سال،ب واالجتماعية واالقتصادية القانونية
  المغرب(الرباط، ) الخامس محمد

 لفض بديمة كوسيمة التحكيم قابمية
 الذكاء" :الذكية النظم الستيعاب المنازعات

 "نموذجا االصطناعي

 باحث واألستاذة نجوى رويني بوىاشم محمد األستاذ 04934 -04921
 المغرب(الرباط، ) سويسي الحقوق كميةفي  وباحثة

 منازعات حل في االلكتروني التحكيم فعالية
 االلكترونية التجارة



 نقاش 05911 -04934
 (: الوسائل البديمة في حل المنازعات السياسيةالثالثة)الجمسة 
 غرينتش( 3بتوقيت القدس الشريف )+( 29-21 )الساعة:

 الوطنية النجاح جامعة السياسية، العموم قسم رئيس أيوب، حسن الدكتور: الجمسة رئيس
 الموضوع الباحث الوقت

06911-06904  
اني، إياد الدج األستاذ الدكتور مارتن لينر والدكتور

 (ألمانيا، جامعة فريدريك شيمر )يينا
Alternative Disputes Resolution: 

Global and Domestic 

Perspectives 

06904-06921  
القانون العام والعموم أستاذ  ،الدكتور محمد الغواطي

 (المغرب) جامعة محمد الخامسفي السياسية 
تجربة ىيئة اإلنصاف والمصالحة بالمغرب 

 كآلية لجبر الضرر وضمان عدم التكرار

06921-06934 
طار دكتوراة في القانون ، الدكتورة السعدية لدبس وا 

 )المغرب( وزارة التربية الوطنية والتكوين في

قراءة في  ما بعد ىيئة اإلنصاف والمصالحة
 ر التجربة عمى واقع حقوق اإلنسانأث

 بالمغرب  

باحثة غير متفرغة في مركز ، األستاذة تينا الجالد 06934-07911
 )فمسطين( أبحاث منظمة التحرير

الدبموماسية الرقمية كأداة لحل النزاعات 
قراءة في نموذج التطبيع بين  ية9الدول
 رائيل واإلمارات العربية المتحدةإس

07911-07904 
محاضرة غير متفرغة في ، األستاذة يسرى القواسمة
 جامعة الخميل قسم العموم السياسية،

ة السالم البارد9 قراءة حديثة في تجرب
 المفاوضات المصرية اإلسرائيمية

07904-07921 
م العموم السياسية، رئيس قس، الدكتور بالل الشوبكي

 جامعة الخميل
المصالحة كمسار متزامن ومتداخل مع 
 التحول الديمقراطي في النظم اليجينة

 نقاش 07921-08911
 

 غرينتش( 3( بتوقيت القدس الشريف )+23-22الساعة:)، 9/6/0202 األربعاء :الثانياليوم 
 (: التحكيم في العقود اإلدارية وعقود االستثماراألولى)الجمسة 

 ، المغرب(الرباط) ،الخامس محمد جامعة الشرقاوي، الرحمن عبد الدكتور: الجمسة رئيس
 الموضوع الباحث الوقت

00911-00904  

  قاضي في  ،سميدانةالدكتور عبد الناصر أبو
 المحكمة الدستورية، فمسطين

 أستاذ القانون العام في، الدكتور أشرف األعور 
 جامعة القدس

المنازعات في العقود  فّض ل لتحكيم كأداةا
 اإلدارية

00904- 00921  
 جامعة باحث بسمك الدكتوراه، األستاذ غازي عبد اهلل

 (المغرب ،مكناس) موالي إسماعيل
 9اإلدارية في مجال االستثمارالمنازعات 

 أي إمكانية لمتحكيم بالمغرب
التحكيم في عقود االستثمار الستغالل أستاذ محاضر في جامعة ، الدكتورة فردي كريمة 00921-00934



العقار العمومي في الجزائر بين الواقع  )الجزائر( قسنطينةاالخوة منتوري 
 والمأمول

00934-01911 
دكتوراه في قانون ، الحبيبالدكتور بداع محمد 

األعمال عضو ىيئة تحرير مجمة القانون واألعمال 
 )المغرب( الدولية

رد فعل الدولة تجاه رضاىا في المنازعات 
 اإلستثمارية

أستاذتان ، نية أحميد والدكتورة صولي الزىرةالدكتورة ى 01911-01904
 (الجزائر، بسكرة) جامعة محمد خيضر، محاضرتان

الدولي في مجال االستثمار التحكيم 
 "نماذج مرجعية دولية لمتحكيم" االجنبي

أستاذة محاضرة في كمية  ،الدكتورة شمامة بوترعة 01904-01921
 )الجزائر( جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، الحقوق

التحكيم كوسيمة بديمة لتسوية المنازعات 
قراءة في )اإلستثمارية في التشريع الجزائري 

 (والمخاطرالمبررات 

01921- 01934 

 طالبة باحثة بسمك الدكتوراه، األستاذة سناء شنكاف
، انونية واالقتصادية واالجتماعيةكمية العموم الق

 ، المغرب(الرباط) السويسيجامعة محمد الخامس 
              تحكيم في منازعات عقود االستثمارال

 نقاش 01934-02911
 

 (الوساطة الجزائية كوسيمة من الوسائل البديمة لحل المنازعات: الثانية)الجمسة 
 غرينتش( 3( بتوقيت القدس الشريف )+23:32-23:32 الساعة:)، 9/6/0202 األربعاء

 الخميل جامعة ،السياسية والعموم الحقوق كمية في مشارك أستاذ قفيشة، معتز الدكتور: الجمسة رئيس
 الموضوع الباحث الوقت

02921-02934  

 كمية ة، عضو ىيئة تدريسي، الدكتور إيياب خاليمة
 األىميةجامعة فمسطين ، الحقوق

 محاضر غير متفرغ،  ،الدكتور تامر صرصور
 جامعة الخميل والعموم السياسية، كمية الحقوق

النزاع  الوساطة الجزائية كوسيمة بديمة لحل
 وفقا لمتشريع الفمسطيني

02934-03911  
باحث دكتوراه في جامعة  ،جباريناألستاذ شادي 

USIM (ماليزيا) 
الوساطة الجزائية في قضاء األحداث، 
 فمسفة تواكب النيج القانوني الحديث

03911- 03904 
أستاذ في جامعة محمد ، الدكتور سعد الستاتي

 )المغرب( الخامس
التسوية في قانون اإلجراءات الجنائية 

 الفرنسي9 دراسة في األحكام الموضوعية

03904-03921 
سابق وباحث  متعاقدأستاذ ، أزيرار الدكتور عادل

، الرباط)سويسي كمية الحقوق ، سمك الدكتوراهب
 المغرب(

الحاجة إلى نظام بدائل الدعوى العمومية 
 في القانون المغربي

03934-04911 
باحثة في مختبر العموم ، األستاذة نادية يونسي

 ، المغرب(الرباط)القانونية والسياسية، السويسي 
 النيابة العامة في تفعيل العدالةدور 

التصالحية لألحداث دراسة عمى ضوء 



 التشريع الجنائي المغربي والمقارن

04911-04904 
، النزاعخبير دولي في حل الدكتور خالد سميم، 

 تعقيب لحل الصراع مؤسسة تعاون

 نقاش 04904-04921
 

 (لحل المنازعات األسرية والعقارية والعمالية: الوساطة كوسيمة الثالثة)الجمسة 
 غرينتش( 3( بتوقيت القدس الشريف )+28-26 الساعة:)، 9/6/0202 األربعاء

 األهمية فمسطين جامعة ،الطمبة شؤون عميد صعابنة، محمد الدكتور: الجمسة رئيس
 الموضوع الباحث الوقت

05911-05904  
 الكمية، ستاذ مساعد، أالدكتور يونس الصالحي

 (المغرب) المتعددة التخصصات بالرشيدية
وية النزاعات داخل أي دور لموساطة في تس

 الفضاء السجني

05904—05921  

كمية العموم في أستاذة ، الدكتورة حكيمة مؤذن
، المحمدية) ،قانونية واالقتصادية واالجتماعيةال
 (لمغربا

اإلطار المفاىيمي والمرجعي لموساطة 
 "األسرية بالمغرب

05921- 05934 

باحث بسمك الدكتوراه تكوين ، األستاذ جواد بولويحة
حقوق االنسان في الشريعة والقانون جامعة سيدي 

 )المغرب( محمد بن عبد اهلل فاس

المنازعات األسرية  لتسوية الحمول السممية
 عبر الحدود

05934-06911 

 أستاذ التعميم العالي مساعد  ،الدكتور مراد عامر
محمد الخامس، كمية العموم القانونية جامعة في 

 (المغرب) واالقتصادية واالجتماعية سال الجديدة
 إطار بالمحافظة ، الدكتور محمد الصالحي

العقارية، حاصل عمى الدكتوراه في القانون من 
 (فاس، المغرب) جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل

الصمح في التحفيظ العقاري كآلية بديمة لفك 
 النزاعات

 دكتور في القانون الخاص، محمد اليميسالدكتور  06911-06904
الوساطة في النزاعات الشغمية في القانون 

 المغربي والمقارن

مؤسسة ، خبير تحكيميالدكتور محمد أبو ارميمو،  06904-06921
 لحل الصراع تعاون

 تعقيب

 نقاش 06921-06934
 توصيات المؤتمر 06934-07911

 
 

 


