2015
أكتوبر2015
و17أكتوبر
تونس17- 16 ،
منوبة

االنتقالية ( تونس نموذجا )
:استقاللية الجامعات في المرحلة
الملتقى الدولي حول
ّ
ّ

اجلمعة � 16أكتوبر 2015

 09:00الت�سجيل

ال�سبت � 17أكتوبر 2015

حفل افتتاح امل�ؤمتر :مب ّدرج قرطاج احلداثة

 10:00كلمة �أ .د� .شكري املبخوت /رئي�س جامعة منوبة ،راعي امل�ؤمتر
كلمة د .طاهر بن يحيى /ع�ضو اللجنة الت�سريية للجمعية العربية للحريات الأكادميية
كلمة �أ.د حميد بن عزيزة /ندوة رؤساء اجلامعات التونسية
كلمة �أ .د.نظام ع�ساف /مدير مركز عمان لدرا�سات حقوق الإن�سان
 10:30ا�سرتاحة قهوة
اجلل�سة االويل

ا�ستقاللية اجلامعات يف املرحلة االنتقالية
ّ
بكلية الآداب و الفنون و االن�سانيات
بقاعة ح�سن ح�سني عبد الوهاب
ّ

رئيس اجللسة  :د .طاهر بن يحيى /عضو اللجنة التسيرية اجلمعية العرب ّية للح ّريات األكادميّية(تونس)
مقرر اجللسة :د.لبنى بايوق /جامعة عمان العرب ّية(األردن)

 10:45ا�ستقالل اجلامعات يف املرحلة
االنتقالية� /أ.د كتور �شكري املبخوت /رئي�س
جامعة منوبة (تون�س)
 11:05د�سرتة احلريات الأكادميية � /أ.د فا�ضل
مو�سى/جامعة قرطاج (تون�س)

 11:25التغيري القانوين لتكري�س احلريات
الأكادميية � /أ.د حميد بن عزيزة/رئي�س جامعة
تون�س
 11:45مناق�شة عامة
 13:00ا�سرتاحة غداء

اجلل�سة الثانية

ا�ستقالل اجلامعات  :بني النظرية والتطبيق يف البلدان العربية

بكلية الآداب و الفنون و االن�سانيات
بقاعة ح�سن ح�سني عبد الوهاب
ّ

اجلل�سة الثالثة
مظاهر وم�ؤ�رشات ا�ستقالل اجلامعات
بكلية الآداب و الفنون و االن�سانيات
بقاعة ح�سن ح�سني عبد الوهاب
ّ
رئيس اجللسة :أ.د.عبد القادر إقدورة /جامعة بنغازي (ليبيا العراق)

مقرر اجللسة :أ.د.صاحب قهرمان  /معهد الدراسات الوطنية ( العراق)

 :09:30ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات الأكادميية بعد

 :10:10النظام الت�أديبي لأع�ضاء هيئة التدري�س

�أ�سا�سي من �أبعاد حوكمة اجلامعات :فل�سطني
منوذج ًا /د.نايف عبد الرحيم جراد/جامعة

باجلامعات كمظهر ال�ستقالل اجلامعة/د.ثروت عبد
العال (م�صر)

القد�ساملفتوحة (فل�سطني)

 10:30الإطار القانوين للإ�ستقاللية الأكادميية

 :09:50م�ؤ�شرات ا�ستقالل امل�ؤ�س�سات الأكادميية

والإدارية واملالية جلامعات �إقليم كرد�ستان

يف اجلامعات العراقية/د�.شريزاد �أحمد �أمني

العراق /د.جندة �صربي ا�سماعيل (العراق)

النجار(العراق)

 11:50مناق�شة عامة
 11:50ا�سرتاحة قهوة
اجلل�سة الرابعة

ا�ستقاللية اجلامعات
الدينية و احلزبية و الطائفية يف
�أثر التدخالت
ّ
ّ
بكلية الآداب و الفنون االن�سانيات
بقاعة ح�سن ح�سني عبد الوهاب
ّ
رئيسة اجللسة :د.نورة الصويان/جامعة اجملمعة

رئيس اجللسة �:أ.د.الطيب محمدين عبد اهلل /جامعة كسال (السودان)

(اململكة العربية السعودية)

مقرر اجللسة :د.هيال املكيمي/جامعة الكويت(دولة الكويت)

 14:00ا�ستقاللية اجلامعات بني الت�أ�صيل
والتطبيق /د.نعمان �شعبان علوان رئي�س
جامعة الأمة للتعليم املفتوح (فل�سطني)
 14:20ا�ستقالل اجلامعات ودورها يف حتقيق
الإطار املعريف للجودة يف التعليم اجلامعي:
درا�سة تطبيقية على عينة من اجلامعات العراقية/
بحث م�شرتك د .ها�شم فوزي العبادي و د.حممد
جبار ال�شمري /جامعة الكوفة (العراق)

 14:40مقومات ا�ستقالل اجلامعات وانعكا�ساتها
على احلرية الأكادميية /د.فائزة البا�شا /جامعة
طرابل�س ( ليبيا)
 15:00انتخاب امل�سريين ك�آلية لتحقيق ا�ستقالل
اجلامعة/د.ف�ؤاد غجاتي ود.م�صطفى كرغلي
(جامعة البويرة/اجلزائر)
 15:20مناق�شة عامة

مقرر اجللسة :د.عادل قاسم شجاع/جامعة صنعاء(اليمن)

 12:15متطلبات حماية ا�ستقاللية اجلامعة/

� 12:55أثر التدخالت الدينية واحلزبية والطائفية

د�إ.حممد املالكي� /أ�ستاذ القانون العام و عميد

على ا�ستقاللية اجلامعات /د.لور �أبي خليل (لبنان)
 13:15مناق�شة عامة
 14:15مناق�شة البيان اخلتامي واختتام امل�ؤمتر
 15:00الغداء

كلية احلقوق جامعة ال�سلطان قابو�س يف
عُمان (املغرب)
 12:35بحث بعنوان :تعزيز الوحدة الوطنية يف
مفردات املناهج اجلامعية�/أ.د عامر ح�سن فيا�ض/
جامعة النهرين (العراق)

