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يتشرّف عميد كلية احلقوق والعلوم السياسّية بتونس ورئيس مخبر القانون املدني ورئيس مخبر العلوم الدستوريّة واإلداريّة واملالّية

بدعوتكم حلضور أشغال ملتقى دولي

حول: »اجلديد في القانون الرّياضي« 
أيّام 9 و10 و11 مارس 2023 بكّلية احلقوق والعلوم السياسّية بتونس

                        عميد الكلّية                             رئيس مخبر العلوم الدستوريّة واإلداريّة واملالّية                رئيس مخبر القانون املدني          
                    مصطفى بن لطّيف                                    األستاذ كمال بن مسعود                                         األستاذ نذير بن عّمو 



ينّظم مخبر القانون املدني باالشتراك مع مخبر العلوم الدستورّية واإلدارّية واملالّية

ملتقى دولّيا
حول: »اجلديد في القانون الّرياضي«

أّيام 9 و10 و11 مارس 2023 بكلّية احلقوق والعلوم السياسّية بتونس
اليوم األّول: اخلميس 9 مارس 2023

س08.00      انطالق أشغال امللتقى باستقبال املشاركني  والّضيوف
كلمة األستاذ مصطفى بن لطّيف، عميد كلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار. س08 و15د  

س08و25د   كلمة األستاذ معز شفرة، رئيس جامعة تونس املنار.  
س08و35د   كلمة األستاذ نذير بن عّمو، أستاذ تعليم عال ورئيس مخبر القانون املدني، جامعة تونس املنار. 

س08و45د   كلمة األستاذ كمال بن مسعود، أستاذ تعليم عال ورئيس مخبر العلوم الدستورّية واإلدارّية   
واملاليّة، جامعة تونس املنار   

س08 و55د   كلمة األستاذ كمال دقيش، وزير الّشباب والّرياضة.
الّتقرير االفتتاحي                    

اجللسة األولى برئاسة األستاذ الهادي بن مراد
أستاذ تعليم عال وعميد سابق بكليّة احلقوق 
والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار

احملور األّول: عالقة الّدولة بالهياكل الرياضّية الوطنّية والّدولّية
س09 و15د  

س09 و35د  رياض الّتويتي، محامي لدى التّعقيب ومساعد بكليّة احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس،   
جامعة تونس املنار.   

»عالقة الّدولة بالهياكل الّرياضيّة الّدولية«        
س09 و55د  سالم القدر، مساعد بكليّة احلقوق والعلوم السياسيّة بسوسة،جامعة الوسط سوسة.

»اجلماعات احملليّة والرّياضة«   
س10 و15د  استراحة

 اجللسة الصباحّية الّثانية برئاسة األستاذ منير عّياري
 أستاذ تعليم عال بكلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار.

احملور الّثاني: حوكمة الهياكل الرياضّية
منصف بن زايد، أستاذ مساعد بكليّة احلقوق والعلوم السياسيّة بسوسة، جامعة الوسط سوسة. س30.10د  

» التوّجهات احلديثة في مجال حوكمة الّرياضة«       
زهرة الّسماعلي، أستاذة مساعدة بكلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار. س10 و50د  

»احلوكمة املاليّة للّرياضة: إشكاليّة التّمويل العمومي للجامعات«   
س11 و10د  

س30.11د    نقاش
س12.30د    نهاية اجللسة الصباحّية

اجللسة املسائّية األولى برئاسة األستاذ أحمد بن طالب
أستاذ تعليم عال بكليّة احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار.

احملور الّثالث: متويل الّرياضة
س 15.00   مصطفى بن لطّيف، أستاذ تعليم عال وعميد كلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس،جامعة   

تونس املنار.   
»حقوق البّث التّلفزي«   

س15 و20
 Amira SAIDI, docteure en sciences économiques et enseignante à la
 Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis
 Abdessattar ATI, Professeur de l'enseignement supérieur à la Faculté des Sciences
 Juridiques, Économiques et de Gestion de Jendouba, Université de Jendouba
 »Comment booster le financement des infrastructures sportives face
à la raréfaction du financement public «   

س40.15د    عادل زرمديني، رئيس مدير عام شركة النّهوض بالّرياضة.
»اإلشكاالت القانونيّة للّرهان الّرياضي«     

 س16.00
اجللسة املسائية الّثانية برئاسة األستاذة سعاد يوسف

أستاذة تعليم عال بكلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار.
احملور الّرابع: التزامات الّنوادي الرياضّية

س16 و20د 
                  Lotfi MECHICHI, Professeur de l’enseignement supérieur et  ancien
doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis
Université Tunis El Manar
»Les obligations fiscales des clubs sportifs«

سفيان القاسمي، دكتور مختّص في العالج احلركي وأستاذ جامعي بكليّة احلقوق والعلوم    س16.40د  
السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار.   

»الواجبات االجتماعيّة للنّوادي الّرياضيّة«    
س17،00   نقاش

س18.30د     نهاية أشغال اجللسة املسائّية 

اليوم الّثاني: اجلمعة 10 مارس 2023  
 

اجللسة الصباحّية األولى برئاسة األستاذ محمد كمال شرف الّدين
أستاذ متميّز بكلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، 

جامعة تونس املنار.
احملور اخلامس: حقوق الّرياضي 

س09.00      سلمى خالد، أستاذة تعليم عال باملعهد العالي للّدراسات التجارّية بقرطاج، جامعة قرطاج.
»حق الّرياضي في الّصورة«     

س09 و20د   هيفاء خّماري، أستاذة مساعدة بكليّة القانون والّدراسات القضائيّة، جامعة جّدة.
 » La santé des sportifs de haut niveau«   

س09 و40د   رعد مقداد الّدولة، أستاذ بكلية احلقوق، جامعة تكريت، العراق.
ومحمد طاهر قاسم أوجار أستاذ مساعد ومدير سابق لبرنامج املاجستير املهني في القانون         

الرياضي باجلامعة األمريكية باإلمارات املتحدة.              
» جتنيس الّرياضي«    

استراحة س10.00   
اجللسة الصباحّية الّثانية برئاسة األستاذة جناة براهمي   

 أستاذة تعليم عال بكلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار.
احملور الّسادس: االحتراف الرياضي

س10و 20د  محمد طاهر قاسم أوجار، أستاذ مساعد ومدير سابق لبرنامج املاجستير املهني في القانون الرياضي   
باجلامعة األمريكية باإلمارات املتحدة.   

»واقع االحتراف الّرياضي في الّدول العربيّة »    
س10و40د  حامت قطران، أستاذ تعليم عال بكلّية العلوم القانونيّة واالجتماعيّة والسياسيّة بتونس، جامعة قرطاج.

»عقد الّرياضي في ضوء قانون الّشغل«   
عبد اللّه قاللي، مساعد بكلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس ورئيس اجلمعيّة التونسيّة للقانون    س11.00    

الّرياضي، جامعة تونس املنار.    
»إنهاء عقد االحتراف  الّرياضي«    

س11 و20د  نقاش
نهاية اجللسة الصباحّية س12.30     

اجللسة املسائّية األولى برئاسة األستاذة سهيمة بن عاشور 
 أستاذة تعليم عال بكلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار.

احملور الّسابع: الّتتبعات التأديبّية واجلزائّية في املجال الرياضي
س15.00   ليليا بوسّتة، أستاذة محاضرة بكليّة احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار.

»التاّلعب بالنّتائج الّرياضيّة«   
س15 و20د  زينة الّصيد، أستاذة محاضرة ومديرة ماجستير القانون والّرياضة بكليّة احلقوق والعلوم السياسيّة   

بتونس، جامعة تونس املنار.   
»جترمي العنف في امليدان الّرياضي«   

س15و40د   درصاف عرفاوي، أستاذة مساعدة ومديرة برنامج املاجستيراملهني في القانون الرياضي باجلامعة األمريكية 
بدبي، اإلمارات املتحدة.              

»الّرهان الّرياضي وغسل األموال«   
س16.00    استراحة

اجللسة املسائية الّثانية برئاسة األستاذة جنيبة نقاز
 أستاذة تعليم عال بكلّية العلوم القانونيّة واالجتماعيّة والسياسيّة بتونس، جامعة تونس قرطاج. 

س16و20د  شكري حّمودة ، أستاذ تعليم عال وطبيب بكليّة الطّب، جامعة تونس املنار. 
»الوكالة العامليّة  ملكافحة املنّشطات«   

س16 و40د  محّمد رشاد الّصفاقسي، دكتور وباحث مبخبر القانون املدني.
»األخالقيّات في املجال الّرياضي«   

س17.00    نقاش
س18.00د     نهاية أشغال اجللسة املسائّية.

يوم السبت 11 مارس 2023
اجللسة الصباحّية برئاسة األستاذ لطفي الّشاذلي 

أستاذ تعليم عال وعميد سابق بكلّية العلوم القانونيّة واالجتماعيّة والسياسيّة بتونس،جامعة قرطاج.
احملور الّثامن: فّض الّنزاعات الرياضّية

فتحي املولدي، محامي لدى التّعقيب ومساعد بكلّية احلقوق والعلوم السياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار.  س09.00   
»الهيئة الوطنيّة للتّحكيم الّرياضي«    

س09و20د    أحمد بوسكرة، دكتور وأستاذ بجامعة بوضياف باملسيلة، اجلزائر.
»فّض النّزاعات الرياضيّة في اجلزائر«   

س09و40د    ماهر الّسنوسي، محامي لدى التّعقيب. 
   »النّزاعات في الهياكل الرّياضيّة«

استراحة  س10.00     
اجللسة الصباحّية الّثانية برئاسة األستاذ عبد الوّهاب الّرباعي 

أستاذ تعليم عال باملعهد العالي للّدراسات التجارّية بقرطاج، جامعة قرطاج.
س10 و20د    أمال الّصيد، أستاذة مساعدة باملعهد العالي للّدراسات التجارّية بقرطاج، جامعة قرطاج.

»الوساطة في فّض النّزاع الّرياضي؟«         
س10 و40د   أمين بن إدريس، محامي وباحث مبخبر القانون املدني. 
» إجراءات التّقاضي لدى احملكمة التّحكيميّة  للّرياضة«         

نقاش   س 11.00     
محّمد منصف بوقّرة ، أستاذ تعليم عال  بكلّية احلقوق والعلومالسياسيّة بتونس، جامعة تونس املنار.  س12.30د    

   تقرير ختامي
نهاية أشغال امللتقى س13.00    

 Serge PAUTOT, Avocat au bureau de Marseille et Vice-Président de la
Fédération Française de Boxe
»Une Loi spécifique sur le sport : pourquoi, contenu et droit comparé«

 Lotfi LARGUET, Assistant à la Faculté de Droit et des Sciences
Politiques de Tunis, Université Tunis El Manar
»Etat - C.N.O.T : Quels rapports«
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