
 
 

  

 

 
 

     لالستخدام الرسمي فقط ‐اإلنتربول 

 

  الجنائية لمديري مختبرات األدلة  17الندوة الدولية الـ 
 2013لعام 
 

 مقّر األمانة العامة لإلنتربول
 2013تشرين األول/أكتوبر  10 ‐ 8ليون (فرنسا)، 

 
 
 
 

 7 الصيغة - األعمال جدولمشروع 
 

 

 

 
 

    2013 أيلول/سبتمرب 30 تاريخ النشر:

    ةباإلنكليزي النص األصلي:

 النص العربي  الفرنسيةو  يةالعربو  اإلنكليزيةو  باإلسبانيةيُنشر: 
  

  



  لمديري مختبرات  17الندوة الدولية الـ 
  الجنائيةدلة األ

 
 

 

 
 

  2/4 الصفحة 

 

  سُتعقد جميع الجلسات في قاعة المؤتمرات الرئيسية في األمانة العامة لإلنتربول

     2013تشرين األول/أكتوبر  8اليوم األول: 

 المتحدث الموضوع الساعة
   التسجيل* 09:30 ‐ 08:30

 تاح الندوة والترحيب بالمندوبينافت .10:00 1‐ 09:30
 صورة جماعية

Nelson Santos, DEA, USA 
Mr R.K. Noble, INTERPOL Secretary 
General 

   

 Kimmo Himberg  علوم األدلة الجنائية .13:00 2 ‐ 10:00

  Erwin Mattijssen, NFI, Netherlands األسلحة النارية  )أ  
Sébastien Charles, NICC/INCC Belgium 

 Nadav Levin, DIFS, Israel اآلثار  )ب  

  
  استراحة 00: 11

  Laetitia Heudt, NICC, Belgium الدهان والزجاج  )ج  

 Ray Palmer, Northumbria U, UK  األلياف  )د  

 Ritsuko Sugita, NRIPS, Japan جيولوجيا األدلة اجلنائية  )ه  

   

  الغداء 14:30 ‐ 13:00

 Pavel Kolar عرض الملصقات. 3 *

   

Chris Taylor  ‘‘الجريمة مسرح’’جلسة مخصصة لموضوع  .16:30 4 ‐ 14:30

 Peter Pfefferli, FSI, Switzerland *  )أ  

 Jim Frazer, Strathclyde U, Scotland  )ب 

 Michael Thali, ILM, Switzerland  )ج 

  Alan King, INTERPOL General Secretariat   )د 

 في بهو األمانة العامةللمندوبين إلنتربول حفلة استقبال يقيمها ا 18:00 ‐ 16:30



  لمديري مختبرات  17الندوة الدولية الـ 
  الجنائيةاألدلة 

 
 

 

 
 

 3/4 الصفحة 
 

     2013تشرين األول/أكتوبر  9اليوم الثاني: 

 المتحدث الموضوع الساعة
 Niamh Nic Daéid  األدلة الجنائية الكيميائية .11:00 5  ‐ 09:00

 Niina Viitala, NBI, Finlandالتحقيقات يف احلرائق  )أ  

 Doug Klapec, ATF, USاملتفجرات  )ب  

 Jeffrey H. Comparin, DEA, USAاملخدرات  )ج  

 Fu‐Chiu Kwok, GL, Hong Kong (China)علم السموم  )د  

    

 استراحة 10:20

 Max Houck  أفضل التقنيات في مجال إدارة المختبرات .13:00 6 ‐ 11:00

   

  الغداء 14:00 ‐ 13:00

 Pavel Kolar  عرض الملصقات .7 *

   

أفضل التقنيات في ’’لسة مخصصة لموضوع . ج15:30 8 ‐ 14:00
  ‘‘مجال إدارة المختبرات

Max Houck 

  Alastair Ross, NIFS, ANZPAA *  أ) 

  Paul Speaker, West Virginia U, USA )ب
 Fernando Fernandes de Lima, NCI, Brazil ج)  

  Jody Wolf, Phoenix Police, USA  د)

 

 Prof. Sue Black and Prof.  Duarte Nuno رئيسيتان  مداخلتان .17:00 9 ‐ 15:30

Vieira 
 *

  برعاية  عشاء غير رسمي للمندوبين ومرافقيهم 23:00 ‐ 00.:18
GE Healthcare 

 



   
 

ات األدلة الجنائيةلمديري مختبر 17الندوة الدولية الـ 

 

 4/4 الصفحة 
 

  

     2013تشرين األول/أكتوبر  10اليوم الثالث: 

 المتحدث الموضوع الساعة
ات أحــدث التقنيــ’’جلســة مخصصــة لموضــوع  .11:00 10 ‐ 09:00

  ‘‘المستخدمة في مجال األدلة الجنائية
Paul Reedy 

 Glenn Porter, University of Western *  ) أ 

Sydney, Australia 

 ,Lorna Dawson, James Hutton Institute  ) ب
Scotland 

Jose Almirall, Florida Int. University, USA  ج)

 

  استراحة 11:00

 Peter Pfefferli  األدلة اإلعالمية .13:30 11 ‐ 11:30

 Catalin Grigoras, NCME, USAالوسائط السمعية  )أ  

 Matthew Graves, USACIL, USAالفيديو  )ب  

 Zeno Geradts, NFI, The Netherlandsالصور  )ج  

 Paul Reedy, DCDFS, USAاألدلة الرقمية  )د  

    

   الغداء 15:00 ‐ 13:30

 Pavel Kolar  عرض الملصقات .12  *

   

 Kevin Sullivan  علوم تحديد الهوية .16:20 13 ‐ 15:00

 ,Christophe Champod, UNIL‐ESC بصمات األصابع  )أ  
Switzerland 

 Christine Jolicoeur, LSJ, Canadaاألدلة البيولوجية (البصمة الوراثية)  )ب  

 Franck Partouche, IRCGN, Franceالوثائق  )ج  

   

أعضاء اللجنة التنظيميـة اجتماع عمل النتخاب  .18:00 14 ‐ 16:20
  وكلمات ختامية المقبلة

Nelson Santos DEA, USA 

   

 توزيع أقراص مدمجة تتضمن ملخصا عن مواضيع الندوة 

   

 اجتماع مشترك ألعضاء اللجنة التنظيمية السابقين والجدد 19:00 ‐ 18:00

 
 
 


