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 ألايام الدراسية للمركز اللبناني للدراسات الدولية

 الحكمة جامعة مع وبالتعاون  آديناور  كونراد مؤسسة مع بالشراكة 

       حول 

 الرقابة على دستورية املعاهدات
  الحكمةفي جامعة    2102تشرين ألاول  22و  25

 تشرين ألاول  52الخميس : اليوم ألاول 
 التسجيل 05:51 – 05:11

 النشيد الوطني اللبناني  05:51

 كلمات الترحيب

05:51 – 02:11    عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة بستانيالدكتور مارون  

 رئيسة مركز حكم القانون في الشرق ألاوسط لدى مؤسسة كونراد آديناور   الدكتورة آنيا شولر شليتر 

 رئيسة املركز اللبناني للدراسات الدولية الدكتورة ماري غنطوس  

 الجلسة التمهيدية

02:11 – 02:51 

02:51 – 02:65  

  ستاذ القانون الدستوري، أرئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان 

  عضو مجلس شورى الدولةالرئيسة ريتا كرموزير العدل، تمثله البروفسور سليم جريصاتي ، 

 استراحة قهوة 00:05 – 00:11

 الجلسة الافتتاحية

00:05 – 02:65   الرقابة على دستورية املعاهدات في القانون الدستوري 

العام، خبير دولي في حقوق  محام في الاستئناف، دكتوراه في القانون الدولي، الدكتور جورج آصاف

 إلانسان

  الرقابة على دستورية املعاهدات في القانون إلاداري 

 قاض لدى مجلس شورى الدولة، استاذة القانون إلاداري  ،الدكتورة الرئيسة هدى حاج 

  دستورية املعاهدات  والقانون الدولي 

ستاذة القانوني الدولي العام وحقوق إلانسان، رئيسة محامية متقاعدة، أ ،الدكتورة ماري غنطوس

 املركز اللبناني للدراسات الدولية 
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 تشرين ألاول  52الجمعة :  اليوم الثاني

 التسجيل 0:51 – 0:11

 ساكسوني  –عتمدة من بعض الدول املتأثرة بالقانون ألانغلو م استعراض ألنظمة

0:51- 01:51  

من ضمنها الوقت 

 للنقاشاملخصص 

 الرقابة القضائية على دستورية املعاهدات الدولية في مصر 

أستاذ القانون الدستوري في الجامعة البريطانية في مصر ونائب . عبد العزيز سلمان الدكتور املستشار 

 رئيس املحكمة العليا الدستورية 

01:51 – 00:51  الرقابة على دستورية املعاهدات الدولية في أملانيا 

استاذ القانون الدولي  –، استاذ فخري جامعة هومبولت في برلين البروفسور كريستيان طوموشات

 في والتعاون  ألامن منظمة في والتحكيم التوفيق محكمةرئيس   -والقانون ألاوروبي العام وحقوق إلانسان 

 (OSCE) أوروبا

 استراحة قهوة 00:65 – 00:51

00:65 – 02:65   2115الرقابة على دستورية املعاهدات في ضوء دستور الجمهورية العراقية لعام  

، نائب عميد كلية الحقوق في جامعة بغداد، استاذ القانون الدستوري واستاذ الدكتور هادي املالكي

 القانون الدولي العام

 استراحة الغذاء 06:51 – 05:11

 بعض الدول الفرنكوفونية آلاليات املتبعة في

06:51 – 05:51  القاض ي الدستوري واملعاهدة الدولية 

 استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة سوس – البروفسور أمين محفوظ

05:51 – 02:51  الرقابة على دستورية املعاهدات في فرنسا  

جان مونيه، استاذ  –، استاذ فخري في كلية الحقوق جامعة باريس  سود  بول تافرنييه البروفسور 

 رئيس مركز الدراسات  في القانون الدولي إلانساني وحقوق إلانسان –القانون الدولي العام 

 نقاش عام 00:11 – 02:51

 الحلقة الختامية

 عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور مارون بستاني كلمة الختام  00:51 – 00:11

 حفل استقبال 00:11 – 00:51

 نهاية ألايام الدراسية

 


