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 (14إلى  01)من الجلسة رقم  2020ديسمبر  19جلسات يوم السبت 
 01: رقمالجلسة 

 11:40 - 10:00التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد مهداوي عبد القادر أ.د/: ةرئيس الجلس

 –جامعة نواكشط العصرية  أطراف التدخل الدولي اإلنساني: صوره وأبعاده د/ محمد الداه ولد الشيخ 01

 ريتانيامو

 د/ ياسين حشوف 02

 ط.د/ عجال لزهر

نحو مقاربة مفاهمية لدراسة األمن والنظام اإلقليمي: 

 يمدخل لفهم التدخل الدولي اإلنسان

 الجزائر–جامعة طاهري محمد بشار 

التأصيل النظري والمفاهيمي لمصطلح التدخل الدولي  د/ طواهرية أحالم 03

زاوية الفقه  العسكري: دراسة تحليلية للمفهوم من

 القانوني والتطور التاريخي

 الجزائر-جامعة غرداية 

قراءة نقدية في تحوالت مقاربة التدخل الدولي  د/ أوكيل محمد أمين 04

 اإلنساني: " مسؤولية الحماية أنموذجا "

 –جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية 

 الجزائر

 أ.د/ مغني دليلة 05

 ط.د/ خيرة أحمودة

 الجزائر –درار أجامعة أحمد دراية  الدولي اإلنساني بين النظرية والتطبيق قواعد القانون

 د/ اسباعي أمحمد 06

 ط.د/ رزايقية داود

التدخل اإلنساني في الدول من منظور القانون الدولي 

 العام

 الجزائر–جامعة احمد دراية أدرار 

 د 30 المنـــــــاقشة

 
 02الجلسة رقم: 

 13:20 - 11:40التوقيت:

الشهري بنت عزيز بن بطحان سارة رئيس الجلسة: أ.د/ 

 السعودية -جامعة الرياض 

 المؤسسة الجامعية والبلد

 قسم القرءان وعلومه جامعة كندا الحرب وعدم اإلساءة لألعزل من خالل سورة األنفال د/ علي ثابت عمران 01

 الجزائر–غردايةجامعة  والماهية التدخل الدولي اإلنساني: دراسة في المفهوم د/ زروقي عاسية 02

من التدخل اإلنساني إلى مسؤولية الحماية: تطور  د/ قمودي سهيلة 03

 مفهوم

بن يوسف بن  01جامعة الجزائر 

 الجزائر-خدة 

من منظور المدرسة  –التدخل الدولي اإلنساني ظاهرة  د/ البركنو نورة 04

 -الماركسية والمدرسة الوضعية

 الجزائر–درار جامعة أحمد دراية أ

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار  ماهية التدخل الدولي اإلنساني وتطوره التاريخي د/ جريفيلي محمد 05

نظرية االستنقاذ وجذور التدخل اإلنساني في الفقه  د/ سالمي فتيحة 06

 اإلسالمي

 الجزائر-جامعة احمد دراية أدرار 

ولي اإلنساني في ضوء القانون الدولي التدخل الد ط.د/ براهمي عبد الرزاق 07

 المعاصر

 -جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

 الجزائر

 د 30المنـــــــاقشة 
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 03الجلسة رقم 

 15:00 - 13:20: التوقيت

  – أشرف زيدانرئيس الجلسة: أ.د/ 

 ماليزيا -جامعة كواال المبور 

 المؤسسة الجامعية والبلد

اقي د/ سيد رمضان عبد الب 01

 إسماعيل

قسم البحوث والدراسات بوزارة  التدخل الدولي اإلنساني: المفهوم واألبعاد

 مصر -المالية 

اإلطار المفاهمي للتدخل الدولي اإلنساني على ضوء  د/ خديري عفاف 02

 قواعد القانون الدولي العام

 الجزائر –جامعة تبسة 

 

ية للتدخل اإلنساني: األبعاد الفلسفية والسوسيولوج د/ رضواني فيصل 03

 مقاربة عبر تخصصية

 الجزائر -جامعة بسكرة 

 أ/سارة بنت عزيز الشهري 04

 أ/ بدرية بنت محمد الحجي

 

جامعة اإلمام عبد الرحمان بن  مقصد العدل في السنة النبوية

 المملكة العربية السعودية –فيصل 

ماهية وضبط التدخل الدولي اإلنساني بين تحديد ال ط.د/ برمضان حميد 05

 قواعد المشروعية

جامعة الجياللي اليابس سدي 

 الجزائر –بلعباس 

عالقة التدخل الدولي اإلنساني بمقاصد الشريعة  ط.د/ بوحياوي بلقاسم 06

 اإلسالمية

 –جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

 الجزائر

07 

 

 -الجامعي تيسمسيلت المركز  التدخل الدولي اإلنساني: مفاهيم وتطبيقات ط.د/ تركماني خالد

 الجزائر

 المناقشة

 

 04الجلسة رقم 

 16:40 - 15:00التوقيت:

 د/ أحمد فائز الهرش رئيس الجلسة: أ.

 تركيا جامعة أنقرة

 المؤسسة الجامعية والبلد

 د/ محمد المختار ولد بالتي 01

 د/ونوغي نبيل

 موريتانيا –ية جامعة نواكشوط العصر التدخل الدولي اإلنساني في القانون الدولي

-المركز الجامعي سي الحواس بريكة 

 الجزائر

لي اإلنساني العتبارات إنسانية إشكالية التدخل الدو د/ زايد محمد 02

 الواقع والمأمول()

 الجزائر –نور البشير البيض

التدخل اإليكولوجي: توأمة مفهوماتية مع التدخل  د/ ساسي نجاة 03

 يدة لحقوق اإلنسان (اإلنساني ) تطوير لألبعاد الجد

 الجزائر – 01جامعة الجزائر رقم 

 

 د/ كابويا رشيدة 04

 ط.د/ إيكادي تاندو

 الجزائر –جامعة أحمد دراية أدرار  حاالت التدخل اإلنساني

 –جامعة أكلي محند ألحاج  البويرة  أبعاد مفهوم التدخل الدولي اإلنساني أ/ باحمد الطاهر 05

 الجزائر

 الجزائر - 01جامعة الجزائر التدخل الدولي اإلنساني: المفهوم واألبعاد واليأ/ زكرياء م 06

طبيعة القانون الدولي اإلنساني وعالقته بالقانون  ط.د/ مقسودة الجياللي 07

 الدولي لحقوق اإلنسان

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار 

 د 30المناقشة 
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 05الجلسة رقم: 

 18:20 - 16:40التوقيت:

 رئيس الجلسة: أ.د/ بحماوي الشريف

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبلد

إشكالية التدخل اإلنساني الدولي وأثره على السيادة  د/ شامي ياسين 01

 الوطنية

 -الجامعة اإلسالمية منيسوتا 

 أمريكا

 أ.د/ ختير مسعود 02

 ط.د/ قيبوعة عبد اهلل

إلى  حماية حقوق اإلنسان من التدخل اإلنساني

مسؤولية الحماية: تعزيز للتضامن الدولي أم تبرير 

 للجوء للحرب؟

 أدرار -جامعة أحمد دراية أحمد 

 د/ لبيد عماد 03

 ط.د/ زرداني أمينة

 الجزائر - 02جامعة سطيف  التدخل اإلنساني: المفاهيم، المواقف، المعايير

 -امعة أكلي محند أولحاج البويرة ج أبعاد مفهوم التدخل الدولي اإلنساني د/ باحمد الطاهر 04

 الجزائر

 د/ عزيزي عبد القادر 05

 د/ بخي بوبكر

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار الطبيعة القانونية للتدخل الدولي اإلنساني

 الجزائر –جامعة طاهري محمد بشار 

جامعة بلحاج بوشعيب عين  جدلية التدخل الدولي اإلنساني د/ أسود ياسين 

 الجزائر - تموشنت

الطبيعة القانونية للتدخل الدولي اإلنساني لحماية  د/ عواد شحرورط. 06

 حقوق اإلنسان

 –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 الجزائر -مستغانم 

 د 30المنــــاقشة 

   

 06الجلسة رقم: 

 20:00 - 18:20التوقيت:

رئيس الجلسة: د/ عبير كامل علي أحمد جامعة المنيا 

 اهرةالق-بمصر 

 المؤسسة الجامعية

 د/ فتحي بلعيد أبورزيزة 01

 د/ عمر أرحومة أبورقيبة

أستاذ مساعد بالجامعة اإلسمرية  - مشروعية التدخل الدولي اإلنساني في القانون الدولي

 ليبيا -اإلسالمية 

أستاذ محاضر بالجامعة اإلسمرية  -

 ليبيا  -اإلسالمية 

02 

 

نساني ومبدأ السيادة بين التناقض التدخل الدولي اإل د/ جارد محمد

 ومقتضيات حقوق اإلنسان

 

 الجزائر–جامعة طاهري محمد بشار 

مشروعية التدخل اإلنساني وفق قواعد القانون الدولي  د/ قزران مصطفى 03

 العام

–المركز الجامعي أفلو  األغواط 

 الجزائر

دة الدول والتدخل إسقاطات مبدأي عدم التدخل في سيا د/ بركاوي عبد الرحمان 04

 اإلنساني على واقع التطبيق في المجتمع الدولي

المركز الجامعي بلحاج بوشعيب  

 الجزائر –عين تموشنت 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctww
https://meet.google.com/jcr-yhic-ctww
http://meet.google.com/ipn-mqcv-mxk


5  
  ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr ولاالفتتاح واالختتام عبر الرابط األم مراس 

 ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr ولعبر الرابط األ 21إلى  15ومن   07إلى  01الرقم  الجلسات من

 mxk-mqcv-meet.google.com/ipn عبر الرابط الثاني 27إلى  22من و 14إلى  08 الرقم الجلسات من

 
 

 د/ بوعاللة عمر 05

 أ.د/ الحاج أحمد أحمد

التدخل العسكري لدواعي إنسانية من منظور الدستور 

 الجزائري

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار 

 الجزائر -01 جامعة الجزائر يانية بين البلورة والتنظيم الدولسإنمبدأ التدخل لدواع  نوال صموحد/ق 

 الحدود الفاصلة بين التدخل اإلنساني  ط.د/ جمعي عبد الرزاق 06

 والمساعدة اإلنسانية

 

 الجزائر - 01جامعة الجزائر 

 د 30المناقشة 

 

 07الجلسة رقم 

 21:40 - 20:00التوقيت:

 د/ بن السيحمو محمد المهديرئيس الجلسة: 

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبلد

 أ.د/ مزاولي محمد 01

 ط.د/ سرحاني عبد القادر

 الجزائر –جامعة أحمد دراية أدرار  مدى مشروعية التدخل اإلنساني وشروطه

 أ.د/ يامه إبراهيم 02

 ط.د/ قدادرة فوزية

م التدخل الدولي اإلنساني تحت مظلة منظمة األم

 المتحدة

 جامعة أحمد دراية أدرار

مدى مشروعية التدخل الدولي اإلنساني من خالل  د/ برني كريمة 03

 الممارسات الدولية

قسنطينة  01جامعة اإلخوة منتوري 

 الجزائر –

التدخل الدولي اإلنساني في إطار منظمة األمم المتحدة  د/ شعشوع قويدر 04

 -د بين قيود المبادئ وجوازات المقاص –

 -المركز الجامعي تيسمسيلت 

 الجزائر

جدلية التدخل اإلنساني المسلح في ظل تراجع مبدأ  د/ سهام صديق 05

 سيادة الدول

 

 الجزائر -جامعة عين تموشنت 

 د/ بلخير طاهري 06

 ط.د/ نجادي فاطمة

مدى مشروعية التدخل اإلنساني لحماية األقليات 

 وعالقته بمبادئ األمم المتحدة

 - 01أحمد بن بلة وهرانجامعة 

 الجزائر

مدى مشروعية التدخل الدولي اإلنساني كاستثناء على  ط.د/ بركاني نوفل 07

إسقاط على بعض التجارب السابقة  –مبدأ عدم التدخل 

- 

 الجزائر -جامعة أم البواقي 

 د 30المناقشة 

 

 08الجلسة رقم 

 11:40 - 10:00التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد كندا-ران جامعة كندا رئيس الجلسة: د/علي ثابت عم

 ليبيا -جامعة صبراتة طربلس  هشاشة الضمانات القانونية للتدخل الدولي اإلنساني د/ علي عمار سكر 01

التدخلية الجديدة في الواقع الدولي: شرعنة للممارسة أو  د/ أسية بلخير 02

 تقويض للسيادة؟

–قالمة  1945ماي  08جامعة 

 ئرالجزا

االرتباط الموضوعي لمسائل حقوق اإلنسان في حفظ  د/ مالكي توفيق 03

 السلم واألمن الدوليين

جامعة أحمد بن يحي الونشريسي 

 الجزائر -تيسمسيلت 

 -ويرة جامعة أكلي محند أولحاج البحماية حقوق اإلنسان في إطار التدخل الدولي اإلنساني  د/ محمد جلول زعادي 04
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 الجزائر بين التكامل والتعارض

 الجزائر -جامعة أحمد دراية  أدرار شرعنة التدخل اإلنساني في القانون الدولي د/ أرجيلوس رحاب 05

مشروعية التدخل الدولي: حالة االستثناء ومنطق التبرير  ط.د/ وليد عبديش 06

 الغربي

 الجزائر -03جامعة الجزائر 

العملية حول مدى شرعية اإلشكاليات القانونية و ط.د/ رياض بركات 07

 ومشروعية التدخل اإلنساني

 -المركز الجامعي تيسمسيلت 

 الجزائر

 د 30المناقشة 

 

 09الجلسة رقم 

 13:20 - 11:40التوقيت:

 رئيسة الجلسة: أ.د/ يامه إبراهيم

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبلد

لة الصراع شرعية التدخل من عدمه في إطار معاد د/ بن صالح سارة 01

 الداخلي لبيا نموذجا ) دراسة من منظور جزائري(

 

 –قالمة   1945ماي  08جامعة 

 الجزائر

المرجعية القانونية للتدخل الدولي اإلنساني بين  د/ ولد أحمد تينهنان 02

 الفعالية واالنتقائية

 –جامعة ملود معمري تيزي وزو

 الجزائر

 

 -جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  رير التدخل اإلنسانياألسس القانونية لتب د/ خربوش نزيهة 03

 الجزائر

 د/ لخذاري عبد المجيد 04

ط.د/ حميدي أميمة 

 خديجة

 الجزائر -جامعة عباس لغرور خنشلة  التدخل الدولي اإلنساني وإشكالية السيادة الوطنية

 ط.د/ شريفة يوسف الزين 05

 د/ علياتي محمد

 الجزائر -جامعة يحي فارس بالمدية  نسانيأسس ومبادئ التدخل الدولي اإل

الضوابط واألسس الناظمة لمشروعية التدخل اإلنساني  ط.د/ طواهرية الشيخ 06

 على ضوء أحكام وقواعد القانون الدولي المعاصر

المركز الجامعي أحمد بن يحي 

 الجزائر-الونشريسي تيسمسيلت 

 د 30المناقشة 

 

 10الجلسة رقم 

 15:00 - 13:20التوقيت:

 رئيس الجلسة: أ.د/ رحموني محمد 

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبلد

 قطر -جامعة قطر  د/ حماية األسرى من خالل القرآن الكريم د/ محمد عناني  01

 أ.د/ يوسفات علي هاشم 02

 ط.د/ السعيد زكور فرحات

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار ضوابط التدخل الدولي اإلنساني

 

مبدأ السيادة الوطنية وانعكاسات التدخل الدولي  د/ شاوش حميد 03

 اإلنساني عليها

 –قالمة  1945ماي  08جامعة 

 الجزائر 

 د/ الصادق عبد القادر 04

 ط.د/ رافع احمد بلعبيدي

التدخل اإلنساني بموجب ميثاق هيئة األمم المتحدة 

 بين األسس النظرية والواقع العملي

 الجزائر  –ة أدرار جامعة أحمد دراي
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جدلية التدخل اإلنساني المسلح في ظل تراجع مبدأ  د/ سهام صديق 05

 سيادة الدول

المركز الجامعي بلحاج بوشعيب 

 الجزائر –عين تموشنت 

 ط.د/ عبد المالك عبد اهلل 06

 د/ حمدون الشيخ

التدخل في سيادة الدول لحماية حقوق اإلنسان في ضوء 

 قواعد القانون الدولي

 العام

 الجزائر -جامعة احمد دراية أدرار 

 د 30المناقشة 

 

 11الجلسة رقم: 

 16:40 - 15:00التوقيت:

 رئيس الجلسة: أ.د/ لعلى بوكميش

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبد

 أ.د/ مهداوي عبد القادر 01

 ط.د/ خالي خديجة

شرعية اللجوء إلى الشركات األمنية الدولية الخاصة في 

 لتدخل الدولي اإلنسانيا

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار 

 د/ حاج سودي محمد 02

 ط.د/ بن عمر عبد المنير

استخدام القوة كذريعة للتدخل الدولي اإلنساني بين 

الحفاظ على األمن والسلم الدوليين وانتهاك سيادة 

 الدول

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار 

 د/ عقابي أمال 03

 منزر عيسىط.د/ 

انعكاسات التدخل الدولي اإلنساني على سيادة          

 الدول في عصر العولمة

-قالمة  1945ماي  08جامعة 

 الجزائر

مشروعية التدخل اإلنساني وفقا لقواعد القانون الدولي  ط.د/ كعبوش سيف الدين 04

 العام: دراسة فقهية قانونية

 -جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 

 الجزائر

الشرعية الدولية للتدخل الدولي اإلنساني على ضوء  ط.د/ معمري مبروكة 05

 القانون الدولي العام

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار 

 الجزائر -جامعة زيان عشور الجلفة  حقوق اإلنسان بين مبدأ سيادة الدول والحماية الدولية ط.د/ نوال بو عبد اهلل 06

 د 30المناقشة 

 

 12ة رقم: الجلس

 18:20 - 16:40التوقيت:

 رئيس الجلسة: أ.د/ باخويا إدريس

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبلد

 د/ عياشي بوزيان 01

 د/ بن أحمد الحاج

 الجزائر -جامعة سعيدة  آليات تفادي التدخل الدولي غير المشروع

جامعي نور البشير  المركز ال أساليب التدخل الدولي اإلنساني د/ خلدون بن علي 02

 الجزائر –البيض

 د/ بوعبد اهلل مسعود 03

 ط.د/ خيضاوي نعيم

أساليب التدخل الدولي اإلنساني والجهات المسموح لها 

 بالتدخل على ضوء القانون الدولي العام

 جامعة الجياللي اليابس، بلعباس

 الجزائر–جامعة أحمد دراية أدرار 

فقه اإلسالمي من التدخل الدولي موقف القانون وال د/ عادل شباب 04

 اإلنساني: دراسة مقارنة في المشروعية والشروط

المعهد الوطني للتكوين 

المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة 

الشؤون الدينية واألوقاف، عين 

 الجزائر -صالح 

 الجزائر -درار جامعة أحمد دراية أ التدخل لحماية حقوق اإلنسان أداة للضغط على الدول د/ موسوني سليمة 05
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آليات تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني على  ط.د/ بوخاري علي 06

 الصعيد الوطني

 الجزائر-المركز الجامعي النعامة 

 د 30المناقشة 

 

 13الجلسة رقم 

 20:00 - 18:20التوقيت:

 رئيس الجلسة: أ.د/ وناس يحي

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبلد

 المركز الجامعي تمنراست األساليب المستعملة في التدخل الدولي اإلنساني أحمدد/ نفيس  01

التدخل اإلنساني كأسلوب مستحدث للتدخل في الشؤون  د/ معلم يوسف 02

 الداخلية للدول

 الجزائر - 01جامعة قسنطينة 

 د/ هارون أوروان 03

 ط.د/ مناد إشراق

 الجزائر - بالمديةجامعة يحي فارس  س األمنحماية األقليات بين الشريعة اإلسالمية ومجل

ط.د/ بن الشيخ عبد  04

 الباسط

النظام القانوني للتدخل الدولي اإلنساني ومدى 

 مشروعيته

 

 الجزائر–جامعة أحمد دراية أدرار

 ط.د/ قنقارة سليمان 05

 د/ منصر نصر الدين

 التدخل الدولي اإلنساني في ضوء المتغيرات الدولية

 

 

 –هري محمد بشار جامعة الطا

 الجزائر

-جامعة العربي التبسي تبسة 

 الجزائر

ررات اإلنسانية التدخل الدولي اإلنساني بين المب ط.د/ شنطالية وفاء 06

 والمصالح السياسية

 –قالمة  1945ماي  08جامعة 

 الجزائر 

 الجزائر -02جامعة البليدة رقم  التدخل اإلنساني  –المبدأ القانوني  ط.د/ ليلى بوغاري 07

 د 30المناقشة 

 

 14الجلسة رقم 

 21:40 - 20:00التوقيت:

 رئيس الجلسة: أ.د/ أزوا عبد القادر

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبلد

 أ.د/ رحموني محمد 01

 ط.د/ مناسي رقية

أثر تفعيل التدخل الدولي اإلنساني في مواجهة السيادة 

 الوطنية بين الواقع والمأمول

 الجزائر -أحمد دراية أدرار  جامعة

أثر مبدأ المشروعية على التدخل الدولي اإلنساني  د/ عبد السالم نور الدين 02

 المنفرد

 -المركز الجامعي عين تموشنت 

 الجزائر

تحول األمم المتحدة من التدخل اإلنساني إلى مسؤولية  د/ عزيزة بن جميل 03

 الحماية

 الجزائر -جامعة باجي مختار عنابة

 01جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  التدخل االقتصادي: اآلليات والتداعيات د/ بن يسعد عذراء 04

 الجزائر -

 د/ عمراني نادي 05

 د/ عمر زغودي

مدى مشروعية التدخل اإلنساني وفق أحكام وفاق األمم 

 المتحدة

 الجزائر– 02جامعة البليدة 

 الجزائر -المركز الجامعي أفلو 
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الضوابط القانونية لصالحيات مجلس األمن في التدخل  كري سميرةط.د/ عس 06

 لحماية حقوق اإلنسان

-جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

 الجزائر

أساليب التدخل اإلنساني الدولي والمسؤولية القانونية  ط.د/ فرفا أحمد 07

إزاء مبدأ السيادة المطلقة للدول في ظل الممارسات 

 قوق اإلنسانواالنتهاكات الداخلية لح

 

 الجزائر - 01جامعة الجزائر 

 د 30المنـــــــــــــــــــــاقشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctww
https://meet.google.com/jcr-yhic-ctww
http://meet.google.com/ipn-mqcv-mxk


10  
  ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr ولاالفتتاح واالختتام عبر الرابط األم مراس 

 ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr ولعبر الرابط األ 21إلى  15ومن   07إلى  01الرقم  الجلسات من

 mxk-mqcv-meet.google.com/ipn عبر الرابط الثاني 27إلى  22من و 14إلى  08 الرقم الجلسات من

 
 

 

 

 (27إلى  15)من الجلسة رقم  2020ديسمبر  20جلسات يوم األحد 
 15الجلسة رقم: 

 09:40 - 08:00التوقيت:

 رئيس الجلسة: أ.د/ بن عومر محمد الصالح

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبلد

 سورية -جامعة دمشق  قانون سيزر نموذجا. –العقوبات األحادية الجانب  د/ علي رستم 01

تأثير العقوبات الدولية على االقتصاد السوري خالل  د/ غزوة حسن الصرن 02

 الحرب على سورية –األزمة 

 

 سورية -جامعة دمشق 

اإلنساني من خالل مسؤولية إعادة تقييم التدخل  د/ شوقي سمير 03

 الحماية

 

 الجزائر - 02جامعة سطيف 

 د/ مسعد فتح اهلل 04

 ط.د/ موالي محمد

الالجئون  –مظاهر التكفل اإلنساني بالالجئين 

 السوريون بألمانيا أنموذجا

 الجزائر(–جامعة أحمد دراية ادرار 

 الجزائر - 01جامعة الجزائر  ل اإلنساني "االتحاد اإلفريقي مؤسسة إلنفاذ " حق التدخ د/ مدافر فايزة 05

التغطية اإلعالمية للجانب اإلنساني في النزاعات  د/ كعواش عبد الرحمان 06

 المسلحة

 الجزائر–جامعة أحمد دراية أدرار 

 الجزائر-جامعة تيسمسيلت  إعمال مسؤولية الحماية على الصعيد اإلقليمي د/ زرقين عبد القادر 07

 المناقشة

 

 16لجلسة رقم: ا

 11:20 - 09:40التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد تونس –رئيس الجلسة: د/ عبير المكي جامعة المنار 

 أ.د/ فاتح قيش 01

 ط.د/ بطير محمد

حماية الصحفيين أثناء التغطية اإلعالمية للنزاعات 

 المسلحة

 الجزائر–جامعة أحمد دراية ادرار 

 د/ وافي حاجة 02

 رةد/ لعيدي خي

التدخل الدولي اإلنساني: من التدخل إلى مسؤولية 

 الحماية

 الجزائر -جامعة مستغانم 

التدخل الدولي اإلنساني: من البحث عن التبرير إلى بناء  د/ حموم فريدة  03

 تصور جديد للسيادة

جامعة محمد الصديق بن يحي 

 الجزائر -جيجل 

 الجزائر -جامعة البليدة  حدثة للتدخل اإلنسانيمسؤولية الحماية الصورة المست د/ حياة حسين 04

 أثر التدخل الدولي اإلنساني على سيادة الدول ط.د/ مبارك عبد الفتاح 05

 

 الجزائر-جامعة أحمد دراية أدرار 

التدخل الدولي اإلنساني كآلية لمواجهة النزاع المسلح  ط.د/ مليكة حمودي 06

 في يوغسالفيا

 ئرالجزا - 01جامعة الجزائر 

 د 30المناقشة 
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 17الجلسة رقم: 

 13:00 - 11:20التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد كيحل كمالرئيس الجلسة: أ.د/ 

 –جامعة أحمد بوقرة  بومرداس  مسؤولية الحماية وموقف الجزائر منها د/ بودربالة صالح الدين 01

 الجزائر

لى مسؤولية الحماية: ما التحول من التدخل اإلنساني إ د/ خالدي فتيحة 02

 الذي تحقق؟

 -جامعة أكلي محند أوالحاج البويرة 

 الجزائر

مجلس األمن كآلية للتدخل الدولي اإلنساني ) في ضوء  د/ مومني أحمد 03

 أحكام ميثاق األمم المتحدة (

 الجزائر –جامعة أحمد دراية أدرار 

فعاليات القضاء  أثر صالحيات مجلس األمن الدولي على د/ بضليس مصطفى 04

 الجنائي الدولي

 الجزائر –المركز الجامعي تمنراست 

 

المسؤولية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات عن  ط.د/ دهيمي نجاة 05

 انتهاكات حقوق اإلنسان

 جامعة أحمد دراية أدرار

أم التدخل الدولي الناعم آلية لحماية حقوق المهمشين  ط.د/ حاجي حنان 06

توسيع رقعة مجتمع الميم: دراسة حالة لحملة ذريعة ل

 االختالف بداية الحوار

 –جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 الجزائر 

 د 30المناقشة 

 

 18الجلسة رقم 

 14:40 - 13:00التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد رئيس الجلسة: د/ عبد الرقيب عبد الباقي جامعة اليمن

 -جامعة مولود معمري تيزي وزو  اني بين السيادة والجماعة الدوليةالتدخل اإلنس د/ زايدي حميد 01

 الجزائر

التدخل اإلنساني لهيئة األمم المتحدة وأثره على  د/ بن سونة خير الدين 02

 السيادة الداخلية للدول

 الجزائر- 01جامعة الجزائر 

 التدخل اإلنساني للجنة الدولية للصليب األحمر بين د/ جندلي وريدة 03

 التفعيل والتعطيل

 –سكيكدة  1955أوت  20جامعة 

 الجزائر 

 د/ بن زيطة عبد الهادي 04

 ط.د/ رابح رزوق

 الجزائر –جامعة احمد دراية أدرار  آليات التدخل الدولي اإلنساني لحماية حقوق اإلنسان

 د/ حافظي سعاد 05

 ط.د/ بلقسام نصر الدين

لها لتنفيذ اللجنة الدولية للصليب األحمر وطريقة تدخ

 قواعد القانون الدولي اإلنساني

 –جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان 

 الجزائر 

 د/ خشايمية لزهر 06

 سميرط.د/ حدادي 

اآلليات الممكنة للحد من ظاهرة التدخل الدولي 

 اإلنساني

 –قالمة   1945ماي  08جامعة 

 الجزائر

 د 30المناقشة 
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 19الجلسة رقم: 

 16:20 - 14:40التوقيت:

 -الجراح محمد الجراح رئيس الجلسة: أ.د/ 

 الواليات المتحدة األمريكية

 المؤسسة الجامعية والبلد

–جامعة بوشعيب بلحاج  تموشنت  دور الهيئات اإلنسانية في نشر القانون الدولي اإلنساني د/ بوجاني عبد الحكيم 01

 الجزائر

ن التدخل الدولي اإلنساني مبدأ المسؤولية الدولية ع د/ أحمد بولمكاحل 02

 بين األمم المتحدة والتطبيق العملي

قسنطينة   01جامعة اإلخوة منتوري 

 الجزائر–

مدى انعكاسات التدخل اإلنساني على حقوق اإلنسان "  د/ قاسمي محمد أمين 03

 اليمن نموذجا "

 الجزائر–جامعة أحمد دراية ادرار 

د/ بن السيحمو محمد  04

 المهدي

 المالك رقاني ط.د/ عبد

الترضية آلية لجبر الضرر حال قيام المسؤولية الدولية ) 

 المضمون والداللة (

 الجزائر –جامعة أحمد دراية  أدرار 

 د/ دموش حكيمة 05

 د/ أبوزيد لمية

 

 –جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية  التحول من التدخل اإلنساني إلى مسؤولية الحماية

 الجزائر

أثر التدخل الدولي اإلنساني بين المسؤولية الدولية  لط.د/ سليمة غو 06

 والشرعية الدولية

 جامعة صفاقص بتونس

 د 30المنــــــــــاقشة 

 

 20الجلسة رقم

 18:00 - 16:20التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد أ.د/ مصطفاوي عزيزرئيس الجلسة: 

أم تغيير مسؤولية الحماية: تعزيز للحماية  د/ لفقير بولنوار 01

 للمصطلحات

جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج 

 الجزائر -بوعريريج 

 De l'intervention humanitaire à la د/ لطفي يحياوي 02

responsabilité de protéger: un bilan 

revoir 

 الجزائر -جامعة مولود معمري تيزي وزو 

ي وطرق ممارسته أشخاص التدخل الدولي اإلنسان د/ لكصاسي سيد أحمد 03

 من قبل هيئة األمم المتحدة

 الجزائر –جامعة أحمد دراية أدرار 

التدخل الدولي اإلنساني بين السيادة كمسؤولية  د/ بغدادي خديجة 04

 ومسؤولية الحماية

 02جامعة وهران 

دور القانون الدولي اإلنساني في الضغط على  د/ حكيم بوغرارة 05

طهير الصحراء فرنسا لتحمل مسؤولياتها لت

 الجزائرية من مخلفات التجارب النووية

 ائرالجز -جامعة المدية 

 مسؤولية الحماية د/ عبد اليزيد داودي 06

 تغيير مصطلحات أم مراجعة مبادئ

 الجزائر -جامعة أم البواقي 
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 د 30 المناقشة

 

 21الجلسة رقم: 

 19:40 - 18:00التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد دـــأ.د/ محي الدين رشيرئيس الجلسة:

 أ.د/ موحد روسالن موحد نور 01

 أ.د/ موحد يعقوب ذو الكفل

 ط.د/ جاكيلي شان لونج

The assessment of the correlation 

between the outbreak of corona virus 

and the rise of terrorism 

 كوال لنبور –جامعة مااليا ماليزيا 

ولية الدولية المترتبة عن الجريمة الدولية المسؤ د/ حمي أحمد 02

 كأساس للتدخل الدولي اإلنساني

 الجزائر -المركز الجامعي بتمنراست 

 -جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي  آثار التدخل الدولي اإلنساني على اقتصاد الدول د/ مرامرية سناء 03

 الجزائر

لدولي على الحالة الليبية قرارات مجلس األمن ا ط.د/ فراج خالد عطية 04

 وتطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية

 

 الجزائر -جامعة يحي فارس بالمدية 

 ط.د/ بارودي مختار 05

 ط.د/ خلخال جوهر

التدخل الدولي اإلنساني لحلف الشمال األطلسي 

 في كوسوفو

 الجزائر–جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

الليبية من التدخل اإلنساني إلى مسؤولية  األزمة ط.د/ بلعسل بنت نبي ياسمين 06

 الحماية

 الجزائر –جامعة يحي فارس المدية 

التطبيقات الدولية للتدخل اإلنساني " العراق  ط.د/ وليد فقها 07

 وإقليم كوسوفو نموذجا"

 الجزائر - 02جامعة البليدة 

 د 30 المناقشة

 

 22الجلسة رقم: 

 09:40 - 08:00التوقيت:

 أ.د/ موالي أمحمد: رئيس الجلسة

 جامعة أدرار

 المؤسسة الجامعية والبلد

سعيد  الباحث اإلعالمي 01

 محمد سعيد أبورحمة

 عبير محمد الفيلتالباحثة 

حماية الصحفيين أثناء الحروب ضمن القانون الدولي 

 اإلنساني

 فلسطين - غزة 

التدخل الدولي اإلنساني في ظل القانون التأسيسي  د/ حمزة وهاب 02

 لالتحاد اإلفريقي

جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 

 الجزائر-

 أ.د/ باية فتيحة 03

 ط.د/ باية سمية

غير الحكومية في تطبيق القانون الدوليةدور المنظمات 

 : منظمة العفو الدولية نموذجاالدولي اإلنساني

 الجزائر–رجامعة أحمد دراية أدرا

 

والهالل األحمر في تطبيق قواعد  دور منظمة الصليب د/ براهمي فضيلة 04

 القانون الدولي اإلنساني

 -جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 

 الجزائر

 أ.د/ بن الطيبي مبارك 05

 ط.د/ بوعجيلة موسى

 الجزائر –جامعة أحمد دراية أدرار  حاالت التدخل في القانون الدولي اإلنساني
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د/ بن السيحمو محمد  06

 المهدي

 ط.د/ لعيرج محمد

 الجزائر–رجامعة أحمد دراية أدرا مدى شرعية التدخل العسكري األجنبي على أفغانستان

 د 30 المناقشة

 

 23الجلسة رقم: 

 11:20 - 09:40التوقيت:

الواليات المتحدة  –ياسين شامي د/ رئيس الجلسة: 

 األمريكية

 المؤسسة الجامعية والبلد

الروهينغا –لحماية األقليات ضرورة التدخل اإلنساني  د/ سليماني مصطفى 01

 نموذجا

 الجزائر–رجامعة أحمد دراية أدرا

 Génocide et crimes contre l'humanité à د/ ساسي سلمى 02

l'encontre des ouighours en chine: un test 

ultime pour le mécanisme de la 

responsabilité de protéger ( R2P)? 

 

 ئرالجزا - 01جامعة الجزائر 

– 02جامعة محمد بن أحمد وهران حاالت التدخل الدولي اإلنساني في الدول العربية د/ يحياوي صالح 03

 الجزائر

التغطية اإلعالمية للتدخل الدولي اإلنساني: دراسة  د/ المانع حبيبة 04

تحليلية لبعض القضايا اإلنسانية من خالل نظرية األطر 

 اإلعالمية

-قسنطينة  جامعة األمير عبد القادر

 الجزائر

األمم المتحدة بين ضوابط الميثاق األممي والتدخل  د/ بخدة صوفيان 05

الدولي وأثره على حماية حقوق اإلنسان: دراسة حالة 

 1992التدخل الدولي في الصومال 

 –جامعة الطاهري موالي سعيدة 

 الجزائر 

 أ.د/ حمليل صالح 06

 د/ بودة محمد

ال مالي في ظل التواجد واقع التدخل الدولي في شم

 الفرنسي

 الجزائر-جامعة أحمد دراية أدرار 

 – 02جامعة محمد بن أحمد وهران

 الجزائر

التدخل األمريكي لمكافحة اإلرهاب وأثره على دول  د/ عبد الرحمان منير 07

 الشرق األوسط

 الجزائر -01جامعة الجزائر رقم 

 د 30المناقشة 

 

 

 

 24الجلسة رقم: 

 13:00 - 11:20التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد غيتاوي عبد القادررئيس الجلسة: أ.د/ 

 أ.د/ جمال عبد الناصر مانع 01

 د/ مريم بن عبد الكريم

 الجزائر -جامعة باجي مختار عنابة  تدخل الناتو في األزمة الليبية

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار  جهود مكافحة االتجار والتداول غير المشروع للتراث أ.د/ موالي امحمد 02
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الوثائقي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 والبلدان المجاورة )الحماية(

التدخل الدولي في ليبيا بين االعتبارات اإلنسانية  د/ حمياز سمير 03

 والمصالح االستراتيجية للقوى الكبرى

 الجزائر -جامعة بومرداس 

اإلنسانية وقواعد االختصاص الوطني للدولة من منظور  ريد/ صانف عبد اإلله شك 04

 القانون الدولي العام

 الجزائر -جامعة عين تموشنت 

 د/ فودوا محمد 05

 ط.د/ سليماني عبد الوهاب

 الجزائر -جامعة احمد دراية أدرار األزمة الليبية وتداعياتها على االقتصاد الجزائري

 –ي وأثره على سيادة الدولة في إفريقيا التدخل اإلنسان أ/ عثماني تهامي 06

 السودان والصومال أنموذجا.

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار 

 أ/ بوشنتوف موالي رشيد 07

 ط.د/ عبد السالم رابح

الهجرة البيئية ) قراءة سوسيولوجيا لواقع المهاجرين 

 البيئيين لوالية ادرار (

 الجزائر –جامعة أحمد دراية أدرار 

 د 30ناقشة الم

 

 25الجلسة رقم: 

 14:40 - 13:00التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد رئيس الجلسة: د/ محمد علي

 د/ محمد علي 01

 ط.د/ لعشيبي مراد

نماذج التدخل الدولي اإلنساني: عن طريق األمم 

 المتحدة ) حالة ليبيا (، عن طريق الدول ) حالة العراق(

 لجزائرا -جامعة أحمد دراية أدرار 

التدخل الدولي في إطار مسؤولية الحماية خالل األزمة  د/ رجدال أحمد 02

 الليبية

 -جامعة أمحمد بوقرة بومرداس 

 الجزائر

 د/ مشاور صيفي 03

 ط.د/ حسام الدين زيوش

التدخل الدولي في كوسوفو بين مبدأ السيادة والدواعي 

 اإلنسانية

 الجزائر –جامعة أحمد دراية أدرار 

محمد الصديق بن يحي جيجل  جامعة

 الجزائر -

 

: بين 2003التدخل الدولي العسكري في العراق سنة  د/ الهلي عبد القادر 04

 االعتبارات اإلنسانية ومصالح القوى الكبرى

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار 

االنتقائية في عمل مجلس األمن وآثارها في جدوى  د/ ربيعة فرحي 05

 اإلنساني كآلية لحماية حقوق اإلنسان التدخل الدولي

 الجزائر -جامعة الشيخ العربي التبسي 

تدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر في مجال الصحة  د/ أعمر جلطي 06

 لمساعدة ضحايا النزاعات الدولية وغير الدولية

جامعة عبد الحميد بن باديس 

 الجزائر -مستغانم

 الجزائر -جامعة علي لونيسي البليدة  التدخل الدولي اإلنساني على ليبياحيثيات ومردات  أ/ هجرسي كريم 07

 د 30المناقشة 

 

 26الجلسة رقم: 

 16:20– 14:40التوقيت:

 المؤسسة الجامعية والبلد رئيس الجلسة:أ.د/ يوسفات علي هاشم

 الجزائر -جامعة غرداية تطبيق األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنساني  د/ مراد مشوش 01
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 لحقوق اإلنسانوالقانون الدولي 

 دراسة حالة -التدخل الدولي اإلنساني في ميانمار د/ شرقي خديجة 02

 

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار

 د/ عيشون أم الخير 03

 

 

التدخل الدولي اإلنساني وإضعاف السيادة الوطنية 

 للدول

 

 الجزائر - 03جامعة الجزائر رقم 

 طمة الزهراءد/ غربي فا 04

 ط.د/ تقي مباركية

المسؤولية عن الحماية والتدخل الدولي لحماية حقوق 

 اإلنسان ومعوقاتها على المستويين الداخلي والخارجي

 

 الجزائر -جامعة عمار ثليجي األغواط 

التدخل اإلنساني لهيئة األمم المتحدة وأثره على  د/ خير الدين بن سوسة 05

 السيادة الداخلية للدول

 الجزائر- 01جامعة الجزائر رقم 

 –يوسف بن خدة  01جامعة الجزائر  -حالة روندا -التدخل اإلنساني عن طريق مجلس األمن  ط.د/ ميرود خديجة سلمى 06

 الجزائر.

 التدخل اإلنساني في مخيمات الصحراء الغربية ط.د/ ياسين جامعي 07

 دراسة ميدانية

 1جامعة باتنة 

 د 30المناقشة 

 

 27لجلسة رقم ا

 18: 00-  16:20التوقيت: 

 المؤسسة الجامعية والبلد رئيس الجلسة: أ.د/ بن الطيبي مبارك

د/ بالر محمد  01

 بومدين

 الجزائر -المركز الجامعي البيض  2011التدخل العسكري في ليبيا عام 

التدخل العسكري في سوريا من منظور التدخل  د/ محمدي صليحة 02

 لية الحمايةاإلنساني ومسؤو

 الجزائر - 01جامعة باتنة 

 د/ رابح نهايلي 03

 ط.د/ واعمر زهرة

إستراتيجية المنظمات الدولية واإلقليمية لتسوية نزاع 

إقليم دارفور وحماية النازحين في ظل القانون الدولي 

 العام

 الجزائر -جامعة غرداية 

 الجزائر -المركز الجامعي البيض  بهالتدخل العسكري في العراق وأسبا د/ تجيني عبد القادر 04

تداعيات تدخل التحالف العربي على األمن اإلنساني في  ط.د / أسماء برناوي 05

 اليمن

 الجزائر- 02جامعة وهران 

التدخل الدولي في ليبيا بين المبررات اإلنسانية  ط.د/ لحسن حرمه 06

 وصراع المصالح االستراتيجية " مقاربة سياسية "

 الجزائر -دي مرباح ورقلةجامعة قاص

مبدأ عدم التدخل والتدخل اإلنساني العسكري عالقة  ط.د/ بن دابا كمال 07

 تناقض أم تكامل؟

 

 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار 

 د 30المناقشة 
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 روابط الجلسات:
 

 19/12/2020جلسات اليوم األول 

 https://meet.google.com/jcr-yhic-ctwألول:الرابط ا 07إلى الجلسة رقم  01من الجلسة رقم 

 https://meet.googel.com/qim-gmwz-fzaالرابط الثاني: 14إلى الجلسة رقم  08من الجلسة رقم 

 20/12/2020جلسات اليوم الثاني 

 https://meet.google.com/jcr-yhic-ctwاألول: الرابط 21إلى الجلسة رقم  15من الجلسة رقم 

 https://meet.googel.com/qim-gmwz-fzaالرابط الثاني: 27إلى الجلسة رقم  22من الجلسة رقم 

 

   ( GMT+1 /1+ غرينتشوقيت : التوقيت المحلي للجزائر )ــــالت
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