
 

 

 م 17/8/2020 قفاوملا ـه27/12/1441 :لوألا مويلا :ةيميلقإلا ةشرولا تايلاعف

 
 خيراتلا / تقولا ثدحتملا ةيلاعفلا

 ينورتكلإ ليجستلا
  ةسيئرلا ةسلجلا

 يوبرتلا طيطختلل يميلقإلا زكرملا ريدم - يعويطملا ةرهم .أ :ةسلجلا سيئر

 سريدملا نمحرلا دبع .د ةيبيحرتلا ةملكلا
 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم

10:00-10:05  

  :ىلوألا ةقرولا 
    تامزألل ةباجتسالاو ةياقولا :ةدوجلا تافصاومو ريياعم

 يبصقلا دعس .د يلاعم :ثدحتملا
 ةدوجلاو سيياقملاو تافصاوملل ةيدوعسلا ةئيهلا ظفاحم

10:5 – 10:20 

  :ةيناثلا ةقرولا 
  ريياعملاو تايلآلا :دعب نع ملعتلا يف ةدوجلا نامض   

  دمحأ يراصنأ .د يلاعم :ثدحتملا
 ةينورتكلإلا ايسأ ةعماج سيئر

10:20 – 10:35 

 10:50 -10:35 ةسلجلا سيئر تالخادمو شاقن
 11:00-10:50 ةحارتسا

 ىلوألا ةسلجلا
 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم راشتسم - يفوجلا مالسلا دبع روتكدلا يلاعم :ةسلجلا سيئر

  :ىلوألا ةشرولا 
   SDG4 عبارلا فدهلا تارشؤم قيقحت معد :دعب نع ملعتلا  

  :ةشرولا فادهأ 
 انوروك ةحئاج لظ يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا تارشؤم قيقحت هجاوت يتلا تايدحتلا ضرع .1

COVID-19.  
  .)4.3 – 4.1 تاياغلا( عبارلا فدهلا تارشؤم قيقحت يف دعب نع ملعتلا نم ةدافتسالا ىدم لوح رواشتلا .2
 يف مدقتلا قيقحتل ،دعب نع ملعتلا قيبطت يف براجتلا نم لدابتملا ملعتلاو لماكتلا زيزعتل ةيميلقإ تايصوت .3
  .عبارلا فدهلا تارشؤم قيقحت

 
 ميهاربإ يزاجح .د :ةشرولا مدقم

 بتكم يف ةيساسألا ةيبرتلا جماربل يميلقإلا يئاصخالا
 توريب ةيبرعلا لودلا يف ةيبرتلل يميلقإلا وكسينويلا

 هداحش ميلس ثدحتملا
 ينقتلا ميلعتلاو ةيبرتلل يميلقإلا يئاصخألا

 عبارلا فدهلا ميلعتلا تارشؤم ةعباتم نع لوؤسملاو

11:00- 1:00 

  تارامإلا ةلودب ةيكذلا نادمح ةعماج ةبرجت ضارعتسا
 ةبرجتلا مدقم
 روعلا روصنم .د

 ةيكذلا دمحم نب نادمح ةعماج سيئر
 01:00-1:15 

 1:300 -1:15 ةسلجلا سيئر لوألا مويلا ماتخو تالخادمو شاقن



 

 

    
 م2020 / 8 / 18 قفاوملا ـه28/12/1441 :يناثلا مويلا
 

 خيراتلا / تقولا ثدحتملا ةيلاعفلا
 ةيناثلا ةسلجلا

 يوبرتلا ريوطتلا يئاصخإو وكسنويلاب راشتسم - دماح يناه .د :ةسلجلا سيئر
 10:10-10:00 ةسلجلا سيئر لوألا مويلا تاجرخم لوح ةمدقم

  :ةيناثلا ةشرولا
  يمقرلا لوحتلاو دعب نع ملعتلا يف ةينطو براجت 

  )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا(
  :ةشرولا فادهأ 
 ةباجتسالل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ميلعتلا معد يف ينورتكلإلا ميلعتلل ينطولا زكرملا ةبرجت ضرع .1
 .COVID-19 انوروك ةحئاجل

  .دعب نع ملعتلا وحن يمقرلا لوحتلل ةمزاللا تابلطتملا حيضوت .2
 بيلاسأ - بالطلا عم لصاوتلاو ميلعتلا بيلاسأ – ىوتحملا - ةيمقرلا ةمكوحلا( ةدوج نامض تايلآب فيرعتلا .3
   .)خلا... مييقتلا

 يديلولا هللا دبع .د :ةشرولا مدقم
 ينورتكلإلا ميلعتلل ينطولا زكرملا ماع ريدم

 
10:10 – 12:10 

 ندرألاب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ةبرجت ضارعتسا
 هويلع دئار .د

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب يوبرتلا بيردتلا فارشإلا ةرادإ ريدم
 ندرألاب

12:10-12:25 

 12:40 -12:25 ةسلجلا سيئر تالخادمو شاقن

 12:45-12:40  ةحارتسا
 ةثلاثلا ةسلجلا

 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم راشتسم - نيسحلا ميهاربإ .د :ةسلجلا سيئر

 :ةثلاثلا ةشرولا
 يميلقإلا ديعصلا ىلع نواعتلا صرفو ةعقوتملا لامآلا :دعب نع ملعتلا ةدوج

 )اًجذومن نيرحبلا ةكلمم ةبرجت :دعب نع ملعتلا ةدوج(
 :ةشرولا فادهأ

 ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا ةدوج ىلع دعب نع ملعتلا لامآو داعبأ ضرع .1
 ةمئاقلا تاسرامملا نم ةدافتسالل ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا تارازو نيب لماكتلاو نواعتلا صرف لوح رواشتلا .2

 
 

  يدنمش يم .د :ةشرولا مدقم
 تامولعملا ايجولونكتل يميلقإلا زكرملا ريدم لامعأب مئاقلا

 RCICT لاصتالاو
 

12:45- 2:45 



 

 

 .هدعب امو 2030 ميلعتلا لبقتسم وحن كرحتلا زيزعتو دعب نع ملعتلل
 يف تاسرامملاو براجتلا نم ملعتلل، ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا تارازو نيب لصاوتلا زيزعتل تايصوتل لصوتلا .3
 . دعب نع ملعتلا

 

 

 
 

 TTF نيملعملاب ينعملا صاخلا يلودلا لمعلا قيرف ةبرجت ضارعتسا

 
 نوركاش يناهرب .د

 يف ةايحلا ىدم ملعتلا مظنو تاسايسلا مسق ريدم
 ينعملا صاخلا يلودلا لمعلا قيرف ةنامأ سيئرو وكسنويلا

 ةبانإلاب TTF نيملعملاب

 
 

2:45-3:00 

 3:15 -3:00 ةسلجلا سيئر تالخادمو شاقن

 ةيميلقإلا ةشرولا تايصوتو لمعلا شرول ةيماتخلا جئاتنلا ضرع
 سريدملا نمحرلا دبع .د

 يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم
 ميلعتلا

3:15-3:30 

 
 

 


