
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يكُبط -ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ  ثبحث ر.ػجذ انؼبنٍ دلىلٍ: أعزبرسئُظ انجهغخ:

15h00:  انزحفُع فٍ غىسانهشبشخ انزششَؼخ نهؼمبس 

.سئُظ انًحكًخ االثزذائُخ ثصفشو  : ثهًكٍ حًُذر 
15h15: و يذوَخ األولبف انزحفُع انؼمبسٌ ويذوَخ انحمىق انؼُُُخظهُش ثٍُ  انؼمبسٌفٍ انشعى  انمُذ شكهُخ  

.ثفبطثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ  ثبحث  أعزبر:  ػهُىٌ هشبور 

15h30:هبد انكجشي نًحكًخ انُمط فٍ يذوَخ انحمىق انؼُُُخانزىج  

.انًحكًخ االثزذائُخ ثغالسئُظ :  ذالعًُش اَذ اسجر 
15h45:فٍ ظىء يذوَخ انحمىق انؼُُُخ  يشكض انؼمبس فٍ غىس انزحفُع 

.ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبطثبحث أعزبر : انًؼضوص انجكبٌر 
16h00: ظهُش انزحفُع انؼمبسٌفٍ انهجخ ثٍُ يذوَخ انحمىق انؼُُُخ و  االػزصبس 

.ثىثكشٌ : أعزبر ثبحث ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبطػجذ انمبدس ر 

16h15:  يذوَخ انحمىق انؼُُُخ دوس االجزهبد انمعبئٍ فٍ صُبغخ 

.ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبط ثبحثخ أعزبرح:  نىادا اًَبٌ:رح 

16H30 : Le rôle des  suretés  réelles dans  la promotion de la propriété immobilière 

اعزبر ثبحث ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبط:  صٍَ انذٍَ   ر.ػصبو 
 
 

 
 

 

 

 كهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبطث ثبحث  أعزبر : ػجذ انمبدس ثىثكشٌر.: سئُظ انجهغخ

16h45  االجزهبد انمعبئٍ فٍ رحمُك انؼذانخ انؼمبسَخ: دوس 

يغزشبس ثًحكًخ انُمط  ر. حغٍ فزىخ : 

17H00:وانحىص انفؼهٍ  مبساد ثٍُ انحىص انمبَىٍَ ؼششغ انحىص فٍ انزجشػبد انىاسدح ػهً ان 

.بكبدَشدمحم انؼهًٍ : أعزبر ثبحث ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثر 
17h15:  ًأول ق ل ع كًصذس رفغُشٌاشكبنُخ احبنخ يذوَخ انحمىق انؼُُُخ ػه  

.ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبط ثبحث  اعزبر:  ػجذ انؼبنٍ دلىلٍر 

17h30: شزساد فٍ ثغشاد يذوَخ انحمىق انؼُُُخ 

.يغزشبس ثًحكًخ االعزئُبف ثًكُبط: حذو يؼغىر 
17h45:  انؼُُُخ انؼمبسَخ األصهُخ انمبثهخ نهزؼًُشانحمىق 

.ثًكُبط ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثبحث  أعزبر: انجىداٍَ يصطفًر 

18h00: ٍُويذوَخ انحمىق انؼُُُخ  ق ل ع يجذأ حغٍ انُُخ ث 

.ثًكُبط ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثبحث  أعزبر:  سشُذ كشاوٌر 

18h15:  ٍَدساعخ ػهً ظىء يذوَخ انحمىق انؼُُُخنؼمذ انًغبسعخ انزُظُى انمبَى 

ثًكُبط ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ح ثبحثخ أعزبرفبغًخ اَذ انغبصٌ :  .حر 

 18h30اشكبنُخ انزجبوص فٍ انجُبء ػهً أسض انغُش : 

.ثًكُبط انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثكهُخثبحث أعزبر :   دمحم انًكٍ :  ر 

 يُبلشخ
 

 الندوة برنامج

08H30     استقبال المشاركي 

 
 

 انغُذ سئُظ جبيؼخ يىالٌ إعًبػُم كهًخ 
كهًخ  انغُذ ػًُذ كهُخ انؼهىو انمبَىَُخ و االلزصبدَخ و االجزًبػُخ ثًكُبط 
 شؼجخ انمبَىٌ انخبصكهًخ انغُذ سئُظ 
 انغُذ يذَش يخزجش انمبَىٌ وانزًُُخكهًخ 
 انغُذ يُغك يجًىػخ انجحث فٍ انؼمبس واألػًبلكهًخ 
كهًخ انهجُخ انزُظًُُخ 

 
 

 ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبط ثبحث اجىَهم : أعزبر  ادسَظ.ر : سئُظ انجهغخ

: 10h00ٌانؼُُُخ ًَىرجبثبنًغشة يذوَخ انحمىق  صُبػخ انزششَغ انؼمبس 

.ثبنمُُطشح انمبَىَُخ و انغُبعُخ  أحًذ اجؼىٌ : ػًُذ كهُخ انؼهىور 
: 10h15  انًالئًخ يغ انمىاٍَُ راد انصهخ وإشكبنُخيذوَخ انحمىق انؼُُُخ 

.ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثفبط ثبحث أعزبر:  ثخُُفدمحم ر 
: 10h30  رىثُك انزصشفبد انؼمبسَخ ػهً ظىء يمزعُبد يذوَخ انحمىق انؼُُُخ وانمبَىٌ انًُظى نًهُخ انزىثُك 

 ثؼذ ػشش عُىاد يٍ انزطجُك

.انكبرت انؼبو نهًجهظ انجهىٌ نهًىثمٍُ ثًكُبط:  يشَضق يحغٍ ر 
 10h45: رهفُك يذد انحُبصح ثٍُ انغهف وانخهف فٍ ظىء يذوَخ انحمىق انؼُُُخ 

  ثكهُخ انششَؼخ ثفبط ثبحث  اعزبر:  انًجُذ انكزبٍَ ػجذر.

11h00: االخزجبساد انفمهُخ فٍ ثؼط يمزعُبد يذوَخ انحمىق انؼُُُخ 

ثكهُخ  انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ انغىَغٍ انشثبغثبحث أعزبر :  انشصاق اصجُحٍ ر.ػجذ 

11h :15   انزحفظُخ فٍ يجبل انحمىق انؼُُُخسصذ نجؼط االشكبنُبد راد انصهخ ثبنحجىص 

   :  ٍشئبعخ انُُبثخ انؼبيخيحبو ػبو ثًحكًخ انُمط  يهحك ثر.ػض انذٍَ انًبح 

 

 

 

 ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبط ثبحث ر. انًؼضوص انجكبٌ : أعزبر  سئُظ انجهغخ:

11h15:يمبصذ حفع انحمىق انؼُُُخ فٍ انىثُمخ انؼذنُخ 

 :.يكُبطول ػذىَشٌ : ػٍ انًجهظ انجهىٌ نهُئخ خبنذ انُر 
11h30:ػهً ظىء انمىاػذ انفمهُخ ويذوَخ انحمىق انؼُُُخد احُبء األساظٍ انًىا 

ثبنكهُخ انًزؼذدح انزخصصبد ثبنششُذَخ ثبحثخ أعزبرح: فبغًخ انضهشاء ػالوٌ .حر 
11h45: انحمىق انؼُُُخ األصهُخ ػهًرىثُك انزصشفبد انىاسدح 

انؼهىو انمبَىَُخ وانغُبعُخ ثبنمُُطشحثكهُخ اعزبرح ثبحثخ :  حُبٌ عؼُذٌ.حر 
12h00: ٍظىء يذوَخ انحمىق انؼُُُخ وانؼًم انمعبئٍ زهب  فٍ انشفؼخ  ويغطشح يًبسعحذود انحك ف 

.انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبطثكهُخ ثبحث اعزبر : دمحم انًهذٌر 
12h15:  ٍانزحفُع ثٍُ انزمٍُُُ وانزُضَم غىسنهؼمبس فٍ فٍ انشهٍ انشعًٍ انًشرهٍ  انذائ 

فبطاعزبر ثبحث ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ث:  يصطفً انًشظٍر 

12h30: انًشبعاػًبل فكشح انحهىل انؼٍُُ ػُذ لغًخ انًبل 

.صبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبطوااللزثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ ثبحث اعزبر :  دمحمانؼشوصٍر 
12h45 :ٍَسعًُخ انزصشفبد انؼمبسَخ و دوسهب فٍ رحمُك األيٍ انمبَى 

ثكهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبطثبحثخ : اعزبرح   يُُش َُخ انغًشٌرح يى 

 يُبلشخ 
  

: 10h00 األونً صجبحُخانجهغخ ان 
 

 انثبَُخ انصجبحُخ انجهغخ
 

األونً انًغبئُخ انجهغخ  

: 09h00 فززبحُخانجهغخ اال 
 

 انًغبئُخ انثبَُخ انجهغخ 



 
 

 

 ب

 

 قوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

انؼمبس و األػًبل انزبثؼخ نًخزجش انمبَىٌ انجحث فٍ  رُظى يجًىػخ

و انزًُُخ و ثزُغُك يغ شؼجخ انمبَىٌ انخبص ثكهُخ انؼهىو 

 انمبَىَُخ و االلزصبدَخ و االجزًبػُخ ثًكُبط 

 

:فٍ يىظىع وغُُخ َذوح  

 

 
 

 ػشش عُىاد يٍ رطجُك يذوَخ انحمىق انؼُُُخ

 

 

 

  2022يبسط  24َىو 

 ثًمش كهُخ انؼهىو انمبَىَُخ وااللزصبدَخ واالجزًبػُخ ثًكُبط
 

 

 

 

 

 (يخزجش انمبَىٌ وانزًُُخ)أػعبء  هجُخ انؼهًُخ:ان

 
 ر. ادسَظ اجىَهم -                        َىس انذٍَ انؼًشاٍَر. -
 ػجذ انؼبنٍ دلىلٍر.  -                            انًؼضوص انجكبٌ ر. -
 افدمحم أحذر.   -                                  دمحم انًهذٌر. -
 دمحم انؼشوصٍر.  -                                   دمحم صسَىلر. -
 ٌانشحُى انًىدػجذ ر.  -                         ػجذ انمبدس ثىثكشٌر. -
 ر. دمحم انًكٍ -                                هشبو حًىٍَر. -

 

 :  انهجُخ انزُظًُُخ

 

 األػًبل أػعبء يجًىػخ انجحث فٍ انؼمبس و ألعبرزح ا - 1

 
 ر. انًؼضوص انجكبٌ - ػجذ انؼبنٍ دلىلٍ            ر. -
 ٌنشحُى انًىدار. ػجذ  -  ػجذ انمبدس ثىثكشٌ         ر. -
 ر. يصطفً ثىداٍَ -                 رح. اًَبٌ انىاد  -

 

 

 انطهجخ انجبحثىٌ  -2

 
 وئبو دادٌ    -   انىصاٍَ  دمحم-
  حًضح ثبنحبج   -   يصطفً عبعُىٌ -
  هُبء انحًضاوٌ انشغُىٌ   -   اثزغبو َىسٌ -

 

 :نُذوحُك اُغر

 
 ثىثكشٌر. ػجذ انمبدس                          ػجذ انؼبنٍ دلىلٍ ر.-

 

 

 يصهحخ انذكزىساِ واألَشطخ انؼهًُخ:

 
 فبغًخ جؼجىق     -
 عبسح يبنكٍ     -
 

 


