
 

لمكافحة الفساد العربية المبادرة األكاديميةخبراء  ملتقى   

 )ملتقى َعمان(

 
كلية الحقوق –جامعة األردنية ال  

 قاعة سمير شما

األردن  -َعمان   

 

 ( day st1)  اليوم األول

 2019شباط  /فبراير  12الثالثاء 

 االنطالق من الفندق

 Registrationالتسجيل   

0730 

09:00 – 08:15 

 

 الجلسة االفتتاحية

 فلسطين -جامعة القدس  /طوطح ءعريف الحفل: د. سنا

  المتحدثون:

 الجامعة األردنية. –عميد كلية الحقوق  /األستاذ الدكتور أحمد علي العويدي .1

 عدةالدكتور أنور المسا -لمبادرة العربية األكاديمية لمكافحة الفساد المنسق العام ل .2

 قطر. –أستاذ القانون الجنائي المشارك  –

 قطر. –حكم القانون ومكافحة الفساد  مركز /األستاذ سالم جابر الحرمي .3

مدير مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات  –الدكتور حاتم علي  القاضي .4

 .والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي

 .رئيس الجامعة األردنية  -عبدالكريم القضاة األستاذ الدكتور  .5

 )تبادل الدروع(

 صورة جماعية

1000 – 9:15 

 

 

 10:00 – 10:20  شاي استراحة

 

 الوسائل القانونية لمكافحة الفساد

 لتقديم خالصة ورقته( دقيقة 15المتحدثون: )يمنح لكل مشارك 

 ، عميد كلية الحقوق، الجامعة األردنيةأحمد علي العويديمدير الجلسة: أ.د 

ور راشد ، الدكتإشكالية تعريف الفساد المالي واإلداري في التشريعات الدولية والوطنية .1

 البلوشي، أستاذ القانون الجنائي المشارك، عميد كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس.

 لمكافحة حدةالمت األمم معايير اتفاقية ظل في لبنان في الفساد لمكافحة التشريعي النموذج .2

ربية، ، جامعة بيروت العأستاذ القانون الجنائي المشاركترتيل درويش،  تور، الدكالفساد

 لبنان.

الخدمات اإللكترونية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد، برنامج التوظيف المركزي في  .3

 ، الدكتور علي بن سهيل تبوك، سلطنة ُعمان.سلطنة عمان نموذجا  

األردنية، الدكتور أسامة المحيسن، عضو مجلس مكافحة الفساد مسؤولية وطنية، التجربة  .4

 .هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية

10:20 – 12:00 

 

 

 



 12:00 – 12:30 شاياستراحة 

 

 

 تجارب عربية في مكافحة الفساد

 (لتقديم خالصة ورقته دقيقة 15يمنح لكل مشارك المتحدثون: )

 حكم القانون ومكافحة الفساد مركز، القاضي الدكتور ياسر رفاعيمدير الجلسة: 

ن هوزان عبدالمحس، الدكتور دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد في العراق .1

 ، أستاذ القانون والسياسة المشارك، جامعة صالح الدين، أربيل، العراق.عبدهللا

المساءلة الجنائية للموظف العمومي عند إخالله بالتزاماته القانونية في التشريع  .2

، أستاذ القانون الجنائي الدكتور المختار عمارة، جامعة محمد الخامس المغربي

 بالرباط، المغرب.

، الدكتور ليث نصراوين، أستاذ -دراسة في الحالة األردنية–اإلثراء غير المشروع  .3

 القانون الدستوري المشارك، الجامعة األردنية.

محاربة االثراء غير المشروع  مدى محاكاة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية في .4

 ا. م. د. محمد عباس أحمد التميمي، جامعة النهرين/بغداد.، )العراق نموذجا(

14:15 – 12:30 

 

 

االنطالق من الجامعة لدعوة غداء من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في أحد 

  المطاعم في العاصمة عمان

1415 

 

 1600 االنطالق من المطعم إلى الفندق 

 

 

  



 ( day  nd2اليوم الثاني )

 2019شباط  /فبراير  13 األربعاء

 0800 االنطالق من الفندق.

 

تقديم للمقرر النموذجي لمكافحة الفساد الذي تم إعداده ضمن مشروع المبادرة األكاديمية 

 ACADلمكافحة الفساد 

 الدكتور أنور المساعدة

09:00-09:45 

 

 مقرر خاص بمكافحة الفسادتجارب أكاديمية لتدريس 

 لتقديم خالصة ورقته( دقيقة 15المتحدثون: )يمنح لكل مشارك 

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي ، أ. د بوحنية قويمدير الجلسة: 

  مرباح

دور التكوينات الجامعية في تكريس ثقافة مكافحة الفساد، التدريب على آليات الترافع  .1

الدكتورة السعدية مجيدي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش / ، نموذجا  

فة ، الدكتورة لطيالمغرب، ورئيسة المرصد الدولي لألبحاث الجنائية والحكامة األمنية

 .المملكة المغربية، مراكش ،جامعة القاضي عياض قبيش،

،  منوال طارق إبراهي. د، الدكتور تأثير الفساد على تمتع األنسان بحقوقه األساسية .2

 .العراقجمهورية ، جامعة بغداد
 الدكتورة جميلة مصطفى، جامعة تأثير الفساد على تمتع اإلنسان بحقوقه األساسية، .3

 القدس

11:15 – 09:45 

 

 

 

 11:15 – 11:45 استراحة

 

 

 مكافحة الفساددور المؤسسات التعليمية في 

 لتقديم خالصة ورقته( دقيقة 15المتحدثون: )يمنح لكل مشارك 

  جامعة آل البيت –الحقوق عميد كلية ، أ. د ميساء بيضونمدير الجلسة: 

الدكتورة  ،أثر الفساد على مؤسسات التعليم العالي والوسائل األكاديمية المقترحة للحد منه .1

 سناء طوطح، جامعة القدس، فلسطين.

 ،التعليم القانوني في مكافحة الفساد في ظل حتمية تمتع اإلنسان بحقوقه األساسية دور .2

 الدكتور بهاءالدين خويرة، جامعة القدس، فلسطين.

تدريس المقرر النموذجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد من خالل أهم  .3

ورة، جامعة ة بوطالدكتورة فضيل، استراتيجيات التعلم بين الجانب النظري والتطبيقي

 .الجزائر –العربي التبسي 

قدس، جامعة الطالبة ماجستير، ، األستاذة أسيل الربيع، كاديمية لمكافحة الفسادأنماذج   .4

 فلسطين.

وجود مقرر جامعي لمكافحة الفساد، بين الضرورة واالكتفاء، دراسة تحليلية في الحالة  .5

 ، جامعة اليرموك.إيليا الربضياألردنية، الطالب 

13:00 – 11:45 

 

 



 مناقشة عامة -نحو تطوير المبادرة 

 مدير الجلسة: د. أنور المساعدة

14.00 – 13:00 

 

 

 

 الجلسات. الدكتور أنور المساعدة اختتام .1

 للمشاركين من قبل معالي رئيس الجامعة أو من ينيبه لذلك.شهادات التسليم  .2

14:30 – 14:00 

 

 1430 التوجه للفندق -دعوة غداء  

 

 اليوم الثالث

 2019شباط  /فبراير  14الخميس   

 يوم حر

 


