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Third Meeting on Developing  the Course on "Anti-

Corruption in Business Transactions" for Law Faculties in 

the Arab Region (Tunis, 25 October 2013) 

 في الفسعد اكعفحة" بشأن دراسيلوضع انهج الثعلث تجماع  اإل
 اخًصص لكلّيعت القعنون في الانطقة العربّية "المتجعرية الاععاالت

 (5102 مشرين االول/أكموبر 52، مونس)
 

List of Participants قعئاة الاشعركين 
 

Morocco  الاغرب 

Latifa EL MAHDATI 

Vice dean in charge of Educational and Academic 
affairs, Faculty of Juridical, Economic and Social 
Sciences, Agdal 

 لطيفة الاهدامي  
نائبة العميد المسؤولة عن الشؤون التربوية واألكاديمية في 

 كلية العلوم القضائية واإلقتصادية واإلجتماعية، أكدال
   

Hicham LAKHSASSI  

Lecturer at the Faculty of Juridical, Economic and 
Social Sciences, Agdal 

 هشعم الخصعصي 
واإلقتصادّية  أستاذ محاضر في كلية العلوم القضائية

 واالجتماعية، أكدال
   

Tunisia  مونس 

Samir ANNABI 

Head of the Tunisian Anti-Corruption Authority  
 

 ساير العّنعبي
 رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

   

Sonya MALLAK   

Head of Private Law Unit, Faculty of Juridical, 
Political and Social Sciences, Tunis University  

 
 سنية ااّلك 

، كلية العلوم القانونية والسياسية مديرة قسم القانون الخاص
 تونس ب واإلجتماعية

   

Chaker MZOUGHI 

Professor, Faculty of Juridical, Political and Social 
Sciences, Tunis University 

 
 شعكر ازوغي

 تونسب أستاذ، كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية
   

Neila CHAABANE 

Professor, Faculty of Juridical, Political and Social 
Sciences, Tunis University 

 
 نعئلة شعبعن 

 أستاذة، كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية بتونس
   

Ahmad OUERFELLI 

Judge, Legal advisor to the President of the 
Republic of Tunisia 

 
 أحاد الورفلي

 مستشار قانوني لرئاسة الجمهورّية التونسيةقاض و 
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Qatar  قطر 

Faouzi BELKNANI 

Professor, College of Law, Qatar University 

 فوزي بلكنعني 
 ، جامعة قطرقانون، كلية الجامعي أستاذ

   

Experts and other Participants   خبراء وأخرون 

Hanna HEIKKILA 

Legal Counsel and Compliance Officer, Siemens   

 نع هيكيالهع 
 االمتثال، سيمنز ضابطةو ةقانوني ةمستشار 

   

Myriam BOUJBEL 

Head of Risk and International Control, Siemens  

 ايريم بوتجبيل 
 الدولية، سيمنز المخاطر والرقابة قسم ةرئيس

   

Arkan EL SEBLANI 

Manager, UNDP’s Regional Project on Anti-
Corruption and Integrity in the Arab Countries 

 أركعن السبالني 
لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مدير المشروع اإلقليمي 

  البلدان العرّبة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
   

Hussein HASSAN 

Regional Specialist, UNDP’s Regional Project on 
Anti-Corruption and Integrity in the Arab 
Countries 

 حسين حسن  
المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد ، اختصاصي اقليمي

 لبرنامج األمم المتحدة ،وتعزيز النزاهة في البلدان العربّية
 اإلنمائي

   

Oumama ENNAIFER 

Programme Manager, UNDP, Tunisia 

 رفينأ ةاعاأ 
 سنو ت يف يئامنالا ةدحتملا ممألا جمانر ب ،جمانر ب ةر يدم
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