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 ىـــــج اإلالخلــــبشهام

 م42/24/4242الخمِغ  –الُىم ألاول للملخلى 

 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(
 اظخلبال اإلاؽاسهين صباحا   8329

 الجلعت الافخخاخُت صباحا   09399

 الجضائش(-هُت  )د. فخخي هاحشي آًاث كش آجالوة  صباحا   09399

 ولمت عمُذ ولُت الخمٍشض صباحا   09304

ذ/ سفعذ ظشخذ )البروفِعىس عاؼىس   العشاق( -حامعت جىٍش

 اليلمت الافخخاخُت  لشئِغ اإلالخلى صباحا   09329

 )د. مُثاق بُاث الضُفي(

 ولمت الامين العام لجمعُت اظشجىا صباحا   09334

 العىدان(-)د. ظعذًت عِس ى اظماعُل

ش الزاث صباحا   00399  ولمت سئِغ اإلاشهض الذولي لخعٍى

 الععىدًت( -خالذ دمحم اإلاعيهُج .ؤ) 

 اإلاؤجمشعشض فُذًى افخخاحي خىل  صباحا   00304
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 اللاعت الاولى  :  » ؤ «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت

 مشبذ الجبىسي د. / سئِغ الجلعت 

ذ-عمُذ ولُت آلاداب   حامعت جىٍش

 ظعاد  د بىدًلميالجلعت/  لشس م

لصحت العللُت بالجضائش جابع لىصاسة الصحت و ا معؤولت مشهض 

 شالجضائ/  21سئِعت خلُت الاصغاء و اإلاشاغلت الىفعُت هىفُذ 

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 صباحا   00329-00334

 ا. خعً خمُذة و بً صسكه خذًجت

 الجضائش/  4حامعت البلُذة 

 الؽشعُت ؤلاظاس الىؽشي واللاهىوي للهجشة غير 

 مساء   00334-01399

م مصباح اظبُله  د.  مٍش

كعم علم الاحخماع   –ولُت آلاداب 

 لُبُا/ ظشث  حامعت

ً اللُبُين مً الجُل الثاوي  ت لذي اإلاهاحٍش اصدواحُت الهٍى

والشضا عً ما جشجب على كشاس الهجشة: دساظت ظىظُىلىحُت 

ً في اإلاملىت اإلاخدذة  لعُىت مً آلاباء اإلاهاحٍش
ت مساء   01399-01304  ا.  فخِس ي فىٍص

-ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت

 الجضائش/ كاإلات  2121 ماي 8حامعت 

 

 هجشة الىفاءاث العلمُت: ألاظباب والاوعياظاث

 مىاكؽت و اظتراخت                                                       مساء   01304-01329
 بخالذ و باهى هادًه ا . عجالى مساء   01329-01334

 الجضائش/ جُاسث-حامعت ابً خلذون 

دساظت في / كشاءة حذًذة للهجشة واللجىء في ؼل حائدت هىسوها

 آلاثاس والىخائج
 مدذًذ خمُذ مساء   01334-02399

ان الجلفت   الجضائش/ حامعت ٍص

الهجشة غير الؽشعُت لذي الؽباب الجضائشي/ ألاظباب و 

 الحلىل 

 مساء   02399-02304

 .وظام ؤخمذ ظه د

لُت  حامعت / ولُت الذساظاث ألافٍش

 اللاهشة

الهجشة غير الؽشعُت عبر اإلاخىظغ في ؼل حغير ألاوضاع 

 لُبُا دساظت خالت -العُاظُت: اإلاغشب

 مىاكؽت واخخخام الجلعت الصباخُت مساء   02304-02329
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 الثاهُتاللاعت   :   » ؤ «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت

البروفِعىس دمحم ًىظف  /سئِغ الجلعت

ص ي. ولُت التربُت / حامعت الاوعاهُت اللَش

ذ  العشاق -جىٍش

ض ي د. ظش الجلعت/  لشس م  ظعذ عبذ العٍض

ذ / معاون عمُذ ولُت الخمٍشض  العشاق-حامعت جىٍش

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 صباحا   00329-00334

 خالدي إًمان .ؤ

ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت 

 الجضائش/ ؤبىبىش بللاًذ جلمعان

 وجفاكمها في ؼل وباء 
ً
افع الهجشة الغير ؼشعُت بدشا دو

 21هىفُذ

 مساء   00334-01399
 خيرة اإلاهذي هجالت

 الجضائش/ لىهِس ي علي  24حامعت البلُذة 

 2842-2882الهجشة الخىوعُت ؼاهشة 

 ا. الهام صاًذ مساء   01399-01304

ولُت العلىم العُاظُت والعالكاث 

 3حامعت الجضائش /الذولُت

افع  ؼاهشة الهجشة في املجخمعاث العشبُت بين الذو

 والخذاعُاث

 مىاكؽت و اظتراخت مساء   01304-01329
 خعين بؽُم  وملىد فضُل مساء   01329-01334

/ الىظىُت العلُا للعلىم العُاظُتاإلاذسظت 

 الجضائش

الهجشة غير الؽشعُت للؽباب الجضائشي هدى ضفت حىىب 

 اإلاخىظغ بين الحاحت ؤلاوعاهُت ومخاظش التهذًذ

 ظهشاوي عبذ املجُذ مساء   01334-02399

 حامعت ؤبى بىش بللاًذ جلمعان

 ألاظباب الىفعُت الاحخماعُت للهجشة غير الؽشعُت

 مساء   02399-02304
 ؤخصائُت احخماعُت  /د. وعُمت الفلي

 ظالبت بالذهخىساه   /مىال بىشي      

 وجضاًذ الهجشة غير الىؽامُت في جىوغ 21ؤصمت هىفُذ 

 مىاكؽت واخخخام الجلعت الصباخُت مساء   02304-02329
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 الثالثتاللاعت   :   » ؤ «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
 د. اؼشف ظالم عبذ اليافي /سئِغ الجلعت

 حامعت ظشث /عمُذ ولُت الاكخصاد

 العىدان/ . ظىُىت دمحم عليؤ  الجلعت/ ملشس 

 

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 صباحا   00329-00334

 ظُمتى وداد و كجالي آمىه

 الجضائش/ – 3كعىعُىت  حامعت صالح بىبيُذس 

ؼاهشة هجشة اإلاشؤة العشبُت هدى البلذان الفشهىفىهُت: 

اكع والخدذًاث  الى

 مساء   00334-01399
ت  ظالب دهخىساه/ ؤًىب مؽابٍش

 الجضائش/ كاإلات 2121ماي  8حامعت  

افع الهجشة في الضمً الىظُغ  إؼياالث وملاسباث -دو

خُت  جاٍس
 لُدُم هادًت مساء   01399-01304

ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت حامعت باجي 

 الجضائش / عىابت-مخخاس

الاجداد ألاوسوبي والهجشة غير الىؽامُت: ؤًت جذابير حذًذة 

 في صمً هىسوها

 مىاكؽت و اظتراخت مساء   01304-01329
حامعت دمحم  -ظالب دهخىساه  /دمحم البعت مساء   01329-01334

 الجضائش /بىضُاف اإلاعُلت

ظالب دهخىساه حامعت  /خيرة ألامين بً + دمحم

 الجضائش/ الجُاللي بىوعامت خمِغ ملُاهت 

الهجشة غير الؽشعُت وجبعاتها على ألامً اللىمي للذول 

 اإلاعخلبلت

بيؤ مساء   01334-02399 علم الاحخماع جىمُت اإلاىاسد / . ؤخمذ العٍش

ت  اخمذ دساًت حامعت /البؽٍش

 ؤظباب الهجشة غير الؽشعُت

 مىاكؽت واخخخام الجلعت الصباخُت مساء   02304-02329
 

 

 

  

  

 42/24/4242الخمِغ  -بشهامج الُىم ألاول 



 

   5 
 

 

  

 

 

 

 اللاعت الاولى  :  » ب «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
/ د. ظاإلات مععىد مىس ى  /سئِغ الجلعت

 حامعت ظشث

 حامعت ظشث/ د. لعُفت عمش البرق  الجلعت/ ملشس 

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 مساء   03399-03304

 . ؤمين مدفىؼيؤ

 حامعت الذهخىس ًخي فاسط اإلاذًت

اكع الهجشة غير الؽشعُت في مشخلت هىفُذ  في الجضائش  21و

 والعُاظاث الحىىمُت اإلاىخهجت للحذ منها

 مساء   03304-03329

 بلععل بيذ ًاظمين -

والعلىم ولُت الحلىق / ملذس هبُل -

 الجضائش  /اإلاذًت العُاظُت

 اإلاشهض اللاهىوي للمهاحش غير الؽشعي

 هؽام عمش مدمىديؤ.  مساء   03329-03334

 ولُت الحذباء الجامعت/ هِىىي 

الخفىير خاسج الصىذوق خعىة مهمت لللضاء على فلعفت 

افع الهجشة  الذولت الشخىة وجللُل فشص دو
 مىاكؽت و اظتراخت مساء   03334-04399
غ  /سخمت الحىظين - مساء   04399-04304 عضى هُئت جذَس

 بيلُت آلاداب / كعم الاحخماع

غ بيلُت  /مدضُت دمحم - عضى هُئت جذَس

 التربُت/ الخذمت الاحخماعُت

الخذاعُاث الاحخماعُت والاكخصادًت للهجشة غير الؽشعُت مً 

 وحهت هؽش ؤعضاء هُئت الخذَسغ ولُت آلاداب حامعت ظشث

 . هىس الذًً صساكهؤ مساء   04304-04329

 الجضائش/ حامعت كاصذي مشباح وسكلت

الهجشة غير الؽشعُت عىذ الؽباب الجضائشي: العىامل 

 وألاظباب

 اإلاعائُت ألاولىمىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   04334-05399
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 الثاهُتاللاعت   :  » ب «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
 د. امجذ الذوسي  /سئِغ الجلعت

ذ /ولُت آلاداب  حامعت جىٍش

 د. صفُت عبذ املجُذ كؽىظت ملشس الجلعت/ 

 لُبُا /وصاسة الصحت

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 مساء   03399-03304
بؤ  . حمُلت دمحم غٍش

 الاحخماعُتالجامعت اللبىاهُت معهذ العلىم 

 الهجشة اللبىاهُت: هٍضف لم ٌعالج

 مساء   03304-03329

ولُت الحلىق وعلىم / هجذة صفُان .ؤ

 –العُاظُت حامعت د/ العاهش مىالي 

 الجضائش /ظعُذة

اإلافىضُت العامُت لألمم اإلاخدذة لؽؤون الالحئين وألُت 

 مً ؤحل 
ً
للحفاػ على ظالمت الالحئين والىاصخين داخلُا

 للفيروطالخصذي 
 ظبِب ؼشعي / د. خذًذي دمحم  - مساء   03329-03334

/ اإلاؤظعت العمىمُت الاظدؽفائُت جُمُمىن 

 الجضائش

حامعت خعِبت بً  /وسصاق سبُعه هىال ب-

 الجضائش /بىعلي الؽلف

 

إلاارا ال جضال الهجشة غير الؽشعُت وؽعت في الجضائش خالل 

 ؟ )بىظتر(21وباء هىفُذ 

 مىاكؽت و اظتراخت مساء   03334-04399
حامعت دمحم بىضُاف اإلاعُلت  /دمحم البعت - مساء   04399-04304

 الجضائش

حامعت الجُاللي  /دمحم ألامين بً خيره -

 الجضائش  /بىوعامت خمِغ ملُاهت

 

الهجشة غير الؽشعُت وجبعاتها على ألامً اللىمي للذول 

 اإلاعخلبلت

 
 ؼِىاسظامُت  /ؤخمذ آظُا  مساء   04304-04329

 الجضائش. –الحاج لخضش  – 2حامعت باجىت 

 ؤظباب الهجشة غير الؽشعُت ) بىظتر(

بخاسي لحلى  اظخار بيلُت العلىم   .ؤ مساء   04329-04334

ج  ٍش ت حامعت بشج بىعٍش الاكخصادًت و الخجاٍس

 الجضائش 

. بىخاسي هؽام اظخار بجامعت بشج ؤ

ج الجضائش ٍش  بىعٍش

  

 على خشهت الهجشة الذولُت 21 ت هىفُذماثش اص 

 اإلاعائُت ألاولىمىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   04334-05399

 42/24/4242الخمِغ  -بشهامج الُىم ألاول 
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 الثالثتاللاعت   :  » ب «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
 د. لُث دمحم ابشاهُم  /سئِغ الجلعت 

ذ /التربُت الاوعاهُتولُت   حامعت جىٍش

 د. غفاس حباس حاظم ملشس الجلعت/

ذ /ولُت التربُت الاوعاهُت  حامعت جىٍش

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 مساء   03399-03304

 . علي مععىدانؤ

 حامعت ألامير عبذ اللادس للعلىم ؤلاظالمُت

 بلعىعُىت

 

 ؤخيام هجشة ولجىء اإلاعلمين إلى غير داس ؤلاظالم

 مساء   03304-03329

ولُت آلاداب كعم علم  /د. لعُفت عمش البرق  -

 الاحخماع حامعت ظشث

 ولُت العلىم الصحُت /د. هىهه اغىُىه الصغير -

 

 

اججاهاث الؽباب هدى الهجشة غير الؽشعُت وعالكتها 

افم الىفس ي والاحخماعي  بالخى

 مفخاحدمحم ؤخمذ  د. /د. ظعاد علي الؽخىي  مساء   03329-03334

 كعم علم الاحخماع حامعت ظشث

 

دوس ؼبياث الخىاصل الاحخماعي في جىامي الهجشة غير 

 الؽشعُت لذي الؽباب العشب

 مىاكؽت و اظتراخت مساء   03334-04399
 هىس الصباح عىىىػ .ؤ /ؤخمذ مععىدي .ؤ مساء   04399-04304

 الجضائش/ حامعت دمحم خُضش بعىشة

 4232اإلاعخذامت  الهجشة مً مىؽىس خعت الخىمُت

 
 د. ًىظف ادمحم صالح مساء   04304-04329

 كعم علم الاحخماع –ولُت التربُت 

اكع الهجشة غير الؽشعُت للؽباب ؤظبابها  و

 واوعياظاتها

 مساء   04329-04334

 لشكغ ظميرة ا. /ؤ. مخلىف خضشة

ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت، كعم 

 الجضائش  /4الحلىق، حامعت ظعُف

 

ً في الصحت في صمً هىفُذ   21خم اإلاهاحٍش

 اإلاعائُت ألاولىمىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   04334-05399
 

 

 

 42/24/4242الخمِغ  -بشهامج الُىم ألاول 
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 ألاولىاللاعت   :  » ج «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
حامعت  /ؼلالبىد. هىس الذًً دمحم  / سئِغ الجلعت

 ظشابلغ

 العىدان /عمش عبذ اللادسد.  ملشس الجلعت/ 

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 مساء   07399-07304

 لُبُا/ ؤظخار معاعذ حامعت ظشث /ظاإلات مععىد. د

 لُبُا /صهشة علي مداضش معاعذ حامعت ظشث . د

هجشة الىفاءاث العلمُت العشبُت/ ؤظبابها 

مُذاهُت على عُىت مً  واوعياظاتها/ دساظت 

ً العشب  اإلاهاحٍش

 مساء   07304-07329

كعم  /مداضش بيلُت آلاداب  /لعُفت عمش البرق  .د

 حامعت ظشث /علم الاحخماع

 مداضش معاعذ حامعت ظشث / ظلُمت ظالم الجعفشي  .د

ؤظبابها  21الهجشة غير الؽشعُت في صمً هىفُذ 

 وجذاعُاتها

 الجضائش/ كاإلات -2121ماي  28حامعت  /وفاء ؼاجلُه - مساء   07329-07334

 الجضائش/ جبعت-حامعت العشبي الخبس ي / بلغُث سوئ -

افع -الهجشة: ألاؼيال  الىخائج -الخبعاث  -الذو

 مىاكؽت و اظتراخت مساء   07334-08399
/ حامعت الؽهُذ خمه لخضش الىادي /خفُؽت ميي ؤ. مساء   08399-08304

 الجضائش

ماي  28مؤظعت الاهخماء: حامعت  /خىان خياس.-د

 الجضائش/ كاإلات 2121

ؤمىىت الهجشة في اإلاىعلت ألاوسومخىظعُت بين 

اكع والخبعاث  الى

 /حامعت العشبـي بً مهُذي /ظامي همىش ي كذًم .ؤ مساء   08304-08329

 الجضائش

م الؽشعت .ؤ  ألاسدن/ حامعت آل البِذ /عبذ الىٍش

آلُاث الخصذي للهجشة غير الؽشعُت في صمً 

 21هىفُذ 

 مساء   08329-08334
بي  د. بؽشي غٍش

 الجضائش /جلمعان –حامعت ؤبي بىش بللاًذ 

الىؽام اللاهىوي لالجئ البُئي في ؼل كىاعذ 

 اللاهىن الذولي العام

 الثاهُتاإلاعائُت مىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   08334-19399
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 الثاهُتاللاعت   :  » ج «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
 د. سها حالل ؼاهش /سئِغ الجلعت

ذ  معاون عمُذ ولُت الخمٍشض حامعت جىٍش

 د. ًاظمين عثمان دمحم ملشس الجلعت/

 حامعت العىدان للعلىم و الخىىىلىحُا

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 مساء   07399-07304

ؤظخار مداضش كعم "ب" / الىلُذ سفاط . ؤ

 42حامعت دمحم إلاين دباغين ظعُف 

الهجشة غير الؽشعُت في الجضائش: ألاظباب 

والخلفُاث. دساظت على ضىء دوس الؽبياث 

 الاحخماعُت

 مساء   07304-07329
ؤظخارة مداضشة ب حامعت حُاللي / هجىي غاهم .ؤ

 الجضائش/ الُابغ)ظُذي بلعباط(

 ألاظاط اللاهىوي إلاىذ صفت الالجئ

 . صعادي دمحم حلىل ؤ مساء   07329-07334

شة  شة حامعت آهلي مدىذ ؤولحاج بالبٍى / البٍى

 الجضائش

 21الحماًت الذولُت لالحئين في ضىء حائدت هىفُذ 

 

 اظتراختمىاكؽت و  مساء   07334-08399
 2حامعت باجىت   /صلُدت دمحمي ؤ. مساء   08399-08304

 كاإلات-21-ماي  8حامعت  /بلخير آظُا ؤ.

 اللجىء: دساظت في اإلافهىم والؽاهشة

ولُت الحلىق والعلىم / هىس الذًً معلمي مساء   08304-08329

 الاغىاط -اظُت/ حامعت عماس ثلُجيالعُ

 في اللاهىن الذولي العام اإلاشهض اللاهىوي لالجىءالبيئ

 مساء   08329-08334
 ًىاط ميي عبذ هصاسإ د.

 العشاق–حامعت بابل / ولُت اللاهىن 

ض  الضماهاث اللاهىهُت لحصىل الالجئ على الخعٍى

 : دساظت ملاسهت21في صمً جفص ي فاًشوط 

 الثاهُتاإلاعائُت مىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   08334-19399
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 الثالثتاللاعت   :  » ج «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
 د. ظعذًت عِس ى /سئِغ الجلعت

 الامين العام لجمعُت اظشجىا

 الجضائش  /د. جىمي ودادملشس الجلعت/ 

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 مساء   07399-07304
 لعالًبُه لععشة -    /العاًب هاحش  -

 الجضائش   /2121ماي كاإلات  8حامعت 

اإلاعالجت الذولُت لؽاهشة اللجىء: دساظت في اإلافهىم 

 وآلُاث الحماًت

 مساء   07304-07329

حامعت دمحم إلاين  /صولُخه ععاء هللا ؤ. 

 / الجضائش 4دباغين ظعُف 

حامعت عباط لغشوس  /خذًجت عمشوايؤ. 

 الجضائش /خيؽلت

 

 اإلاشهض اللاهىوي لالجئ البُئي في اللاهىن الذولي

ىه د. مساء   07329-07334 حامعت ؤبى بىش بللاًذ / دمحم ًاظين بىصٍو

 جلمعان

 جإثير حائدت هىسوها على كىاهين الهجشة وألاحاهب

 مىاكؽت و اظتراخت مساء   07334-08399
 على الهجشة 21جإثير حائدت الىىفُذ  الشخمان ميرة بجاًتحامعت عبذ /. ظلني ظميرةؤ مساء   08399-08304
 شحادة . ًىظف ظمُذ دمحمؤ مساء   08304-08329

هائب اإلاذًش الخىفُزي ملجمىعت ؤوادًمُت عبر 

العالم لخىمُت الىفاًاث لللادة وعضى الاجداد 

 الذولي للغت العشبُت

 

 العشائم العبع في خل إؼيالُت الهجشة واللجىء

 مساء   08329-08334
ذة د. غير فيروط هىفُذ  ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت/ لىلي فٍش ظبُعت اللجىء  21هُف غير َو

 (21) الهجشة واللجىء في صمً  هىفُذ  والهجشة العاإلاُت

 الثاهُتاإلاعائُت مىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   08334-19399
 ــــــــــتاظتراخ مساء   19399-19304
 الخدذًاث التي جىحه اإلاهاحش و الاظش اللاهىهُت اإلاخبعت في دولت لُبُا :وسؼت عمل بعىىان مساء   19304-10399

 ظخارة ظميرة بذس الذًً اإلاععىديألا 

ش ظُاظاث الهجشة و  سئِعت مىؽمت الاهماء لذعم الؽباب و خبيرة في اإلاشهض الذولي لخعٍى

 وسوبيألا  لالجدادالخابع   ICMBUاللجىء 
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 ألاولىاللاعت   :  » ؤ «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
 /هخصاس مععىد العلُبياد.  /سئِغ الجلعت

 حامعت بىغاصي 

دان الجلعت/ لشس م  العىدان  /ا. خذًجت عىض ٍس

 

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 صباحا   09399-09304
خ/ ؤخالم لغٍشب : الخلفُاث والحلىل 21الهجشة واللجىء في صمً هىفُذ  الجضائش /ماظتر جاٍس

 
ً
 والخفاعل: الجضائش همىرحا

 صباحا   09304-09329
 دمحم إبشاهُم دمحم د.

ت  ولُت الحلىق حامعت الاظىىذٍس

دوس حائدت هىسوها في حعمُم ؤصمت الهجشة في مىعلت البدش 

 اإلاخىظغ
ً -  / ظمير سخال - صباحا   09329-09334  دًلمي ؼىيًر

 /حامعت الجُاللي بىوعامت خمِغ ملُاهت

 ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت

ألاصمت الاكخصادًت الىاحمت عً حائدت هىسوها وجإثيرها 

 على الهجشة

 مىاكؽت و اظتراخت صباحا   09334-00399
 مصعفى ظذوي د. صباحا   00399-00304

اللاهىهُت والاكخصادًت دهخىس في العلىم 

 والاحخماعُت / اإلاغشب

ً في ؼل  21جذاعُاث هىفُذ  اث وخلىق اإلاهاحٍش على خٍش

 خالت العىاسئ الصحُت باإلاغشب

ولُت الحلىق والعلىم / ا. بعاػ عبله صباحا   00304-00329

 بجاًت-حامعت عبذ الشخمان ميرة/ العُاظُت

على خلىق  21 اوعياظاث حائدت هىسوها هىفُذ

ً والالحئين  اإلاهاحٍش

 صباحا   00329-00334

 خافؽي ظعاد د.

حامعت ؤبىبىش بللا ًذ جلمعان ولُت الحلىق 

 والعلىم العُاظُت

 

 على ؼىاهش الهجشة واللجىء 21جذاعُاث الىىفُذ 

 الصباخُتمىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   00334-01399
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 الثاهُتاللاعت   :  » ؤ «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
م مصباح اظبُلت /سئِغ الجلعت  /د. مٍش

 حامعت ظشث

 خمذ حاظمؤ. مهىذ ؤ الجلعت/ لشس م

ذ /ولُت الخمٍشض  حامعت جىٍش

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 صباحا   09399-09304
ىس ي  ظالب دهخىساه  علىم / هُلاظهبٍش

 ظُاظُت

 21الخعاون الىلي إلايافدت الهجشة غير الؽشعُت في صمً هىفُذ 

 صباحا   09304-09329

 ا. بىدًلمي ظعاد

معؤولُت مشهض لصحت العللُت بالجضائش  

جابع لىصاسة الصحت  وسئِعت خلُت 

افلت الىفعُت هىفُذ   21الاصغاء و اإلاش

اكت( في الجضائش  افع الىفعُت لخفص ي ؼاهشة ) الحش الذو

 )عشض لحاالث ؼباب هجىا مً اإلاىث( 21خالل ؤصمت هىفُذ 

مخبر خلىق / سخمىهت كؽُىػ .ؤ صباحا   09329-09334

اث ألاظاظُت  الاوعان والحٍش

ً داخل  آلاثاس اللاهىهُت لجائدت هىسوها على وضعُت اإلاهاحٍش

 الذول اإلاىبىءة
 مىاكؽت و اظتراخت صباحا   09334-00399
مذسط معاعذ في / مشوة ؼهُذ فشج .ؤ صباحا   00399-00304

خ الحذًث  الخاٍس

 على ؼىاهش الهجشة واللجىء في العالم 21جذاعُاث هىفُذ 

العب الؽشعي اإلاؤظعت  /خذًذي دمحم د. صباحا   00304-00329

/ جُمُمىن  العمىمُت الاظدؽفائُت

 الجضائش

حامعت خعِبت بً  /سبُعت هىال بىسصاق -

 بىعلي الؽلف

 

ً 21جذاعُاث وباء هىفُذ   على اإلاهاحٍش

 صباحا   00329-00334
الىظىُت  اإلاذسظت/ عماسة عمشوط .ؤ

 الجضائش /العلُا للعلىم العُاظُت

 21إداسة ملف الهجشة الذولُت في فشوعا، بين جذاعُاث هىفُذ 

 وجذابير ميافدت الخعشف

 الصباخُتمىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   00334-01399
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 الثالثتاللاعت   :  » ؤ «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
البروفِعىس بىشي   /سئِغ الجلعت

 العىدان  ى/العُب مىس 

 . خىان اًىب ًاطؤ  ملشس الجلعت/

 حامعت جىٍشذ/ الخمٍشض ولُت

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 صباحا   09399-09304
حامعت الذهخىس ًخي / ؤمين مدفىؼي .ؤ

 الجضائش/ فاسط اإلاذًت

اكع الهجشة غير الؽشعُت في مشخلت هىفُذ  في الجضائش  21و

 والعُاظاث الحىىمُت اإلاىخهجت للحذ منها

 صباحا   09304-09329
الحلىق و العلىم ولُت / مباسوي ظعاد .ؤ

 حامعت  ادمحم بىكشة بىمشداط -العُاظُت

هشاهُت ألاحاهب خالل حائدت هىسوها: سصذ جإثيراث هىفُذ 

21 ً  على اإلاهاحٍش
 دمحم إبشاهُم دمحم د. صباحا   09329-09334

ت  ولُت الحلىق حامعت الاظىىذٍس

دوس حائدت هىسوها في حعمُم ؤصمت الهجشة في مىعلت البدش 

 اإلاخىظغ
 مىاكؽت و اظتراخت صباحا   09334-00399
حامعت دمحم الصذًم / عادل بى ظاحين د. صباحا   00399-00304

 الجضائش /بً ًديى حُجل

 ً ت وهؽاؼت وضع اإلاهاحٍش ادة مخاظش الهجشة العٍش ٍص

ين في ؼل وباء هىفُذ   21العٍش
ولُت الحلىق / . دمحم ؤمين صحبيؤ صباحا   00304-00329

ماسط 21 –والعلىم العُاظُت 

 ظُذي-حامعتحُاللي لُابغ2194

 بلعباط

آلالُاث اللاهىهُت للمدافؽت على الصحت العمىمُت وألامً 

الصخي الجضائشي على ضىء التهذًذاث الصحُت للهجشة غير 

 21الؽشعُت واللجىء في صمً هىفُذ 

 صباحا   00329-00334
عبذ الحمُذ  الجامعت/ هؽام مصباح

 الجضائش/  4مهشي كعىعُىت

هىسوها مً ظؤال ألاصمت إلى ظؤال اللجىء/ كشاءة في ججلُاث 

اكع الاوعاوي  الىباء على الى

 الصباخُتمىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   00334-01399
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 ألاولىاللاعت   :  » ب «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
ماوي   /سئِغ الجلعت / د. ماهش اخمذ الٍش

 الاسدن

 الععىدًت/ . خالذ دمحم اإلاعيهُجؤ ملشس الجلعت/

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 مساء   03399-03304
 كشاسي سومِعاء/ خاسن فاجذ -

 3كعىعُىت  -حامعت صالح بى بيُذس 

ين في جشهُا 21جذاعُاث هىفُذ   على الالحئين العىٍس

 مساء   03304-03329
ؤظخارة مداضشة  حامعت / ملُاهه هادًت .ؤ

 الجضائش/ باجي مخخاس عىابت

جذاعُاث الهجشة على وضع الغزاء في العالم كبل وبعذ 

 21الىىفُذ 
ذس  - مساء   03329-03334  فخدُت بً فشخاث - /سؼُذ بً كٍى

 4حامعت لىهِس ي علي _البلُذة 

اكت وفيروط هىسوها، اإلاأل   واملخلفاثالحش

 
 مىاكؽت و اظتراخت مساء   03334-04399
– حامعت جُاسث / عبذ الصذوق خُتؤ.  مساء   04399-04304

/ ولُت الحلىق و العلىم العُاظُت

 الجضائش

حامعت فاط ظُذي  /خذًجت ؤهىاس -ؤ

ولُت العلىم اللاهىهُت و -دمحم  بً عبذهللا 

 الاكخصادًت و الاحخماعُت

       

 وجذاعُاتها على الؽعىب اإلاخضشسة مً حائدت هىسوهاالهجشة 

 

ذةؤ مساء   04304-04329 ولُت الحلىق والعلىم / . لىوي فٍش

-العُاظُت حامعت آهلي مدىذ ؤولحاج

شة  البٍى

 21جإثير حائدت هىفُذ  ؼاهشحي الهجشة واللجىء في العالمعلى 

 مساء   04329-04334
ىه             د. دمحم ًاظين بىصٍو

 حامعت ؤبى بىش بللاًذ جلمعان       

آلاثاس اللاهىهُت لجائدت هىسوها على كىاهين الهجشة وخشهت 

 ألاحاهب

تمىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   04334-05399  الؽهٍش
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 الثاهُتاللاعت   :  » ب «الجلعت  
 مىت اإلاىشمت( )الخىكُذ خعب جىكُذ

 التوقيت

الفُخىسي خلُفت  د.سئِغ الجلعت/ 

غ بيلُت / اخمُذ  عضى هُئت جذَس

 الهىذظت هىذظت مىاد

 ظمُت ظالم الؽعالي ملشس الجلعت/ 

خ خذًث و معاصش  سئِغ كعم الذساظت و الامخداهاث  / جاٍس

 بيلُت آلاداب

 عىىان املحاضشة املحاضشون

 مساء   03399-03304
ؤظخارة مداضشة / سوابذ. وهُبت ؤ

 بجامعت ألامير عبذ اللادس

 / الخإثيراث والخذاعُاث21ؼاهشة الهجشة وؤصمت هىفُذ 

 مساء   03304-03329

ولُت الحلىق / إبشاهُم بً داود .ؤ

 /والعلىم العُاظُت حامعت الجلفت

 الجضائش

 

 الهجشة واللجىء بين ؼفاعت النزاعاث الذولُت وفؽاعت الىباء

ذ ؤبى بىشؤ مساء   03329-03334 يب ؤبى ٍص  . ٍص

 معاعذ بجامعت بىغاصي  راظخا

العىامل الاحخماعُت والاكخصادًت وعالكتها بهجشة الؽباب 

اللُبي غير الؽشعُت في صمً هىسوها/ دساظت مُذاهُت علي عُىت 

 لُبُا -مً الؽباب اللُبي في حامعت البُضاء
 مىاكؽت و اظتراخت مساء   03334-04399
ظالبت دهخىساه حامعت / مععىدي ظاسة مساء   04399-04304

باجي مخخاس ولُت العلىم الاكخصادًت 

 وعلىم الدعُير عىابت

كشاس كائم ثم العذول عىه:  ألاوبئتهجشة ألادمغت في صمً 

ين  دساظت اظخلصائُت على عُىت مً العالب الجضائٍش

العُاظُت ،حامعت عبذ الحمُذ بً  ولُت الحلىق و العلىم د. بى خٍشصت فخدُت وعٍشً مساء   04304-04329

 معخغاهم -بادٌغ

 مساء   04329-04334

مه مشصوق  .ؤ باخثت دهخىساه في العلىم / ٍس

حامعت  -العُاظُت والعالكاث الذولُت 

 3الجضائش

على الهجشة غير الؽشعُت مً اإلاىعلت  21جإثير هىفُذ 

 اإلاغاسبُت ججاه ؤوسوبا

تمىاكؽت واخخخام الجلعت  مساء   04334-05399  الؽهٍش
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 الثالثتاللاعت   :  » ب «الجلعت  
 )الخىكُذ خعب جىكُذ مىت اإلاىشمت(

 التوقيت
 د. فشخه مفخاح عبذهللاسئِغ الجلعت/ 

 لُبُا /داب بجامعت ظشثعمُذ ولُت آلا  

 د. ظعاد على الؽخىي ملشس الجلعت/ 

 سئِغ كعم علم الاحخماع بجامعت ظشث
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