
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يميلقإلا ىقتلملا جمانرب لودج 
 

 ةيبرعلا لودلا يف يسردملا دامتعالا
  

 م7/4/2021-6 ءاعبرألاو ءاثالثلا يموي :خيراتلا
 ةيدوعسلا تيقوتب م 1:00 – ص11 :تيقوتلا

 

 عومسملاو يئرملا لصاوتلا لالخ نم
 
 



  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 )ةقلغملا ةسلجلا( يميلقإلا ىقتلملا جمانرب
 

 ةيدوعسلا تيقوتب م 1:00 – ص 11 :تيقوتلا   م7/4/2021-6 ءاعبرألاو ءاثالثلا :خيراتلا
 

 م2021 ليربأ 6 ءاثالثلا :لوألا مويلا تايلاعف

  تقولا ثدحتملا ةيلاعفلا م

 نيسحلا ميركلا دبع ميهاربإ .د :يميلقإلا ىقتلملا ريدم
 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم راشتسم

11:00-11:05 

 ةيحاتتفالا ةملكلا 1

 

  هلازغ وبأ لالط .د
 ميلعتلا يف ةدوجلا نامضل ةيبرعلا ةمظنملا سيئر

 

05:11-15:11   

 

 سريدملا ميهاربإ نب نمحرلا دبع .د
 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم

 

11:15-11:25 

   ةيبرعلا لودلا يف يـــسردملا دامتعالا ةمظنأ لوح لمع ةشرو :)ةقلغم ةسلج( ىلوألا ةسلجلا

2 

 وكسنويلا زكرمل يثحبلا عورشملا ضرع
 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا

 يـسردملا دامتعالا ةمظنأ(
 )اهريوطت لبسو ةيبرعلا لودلا يف

 

  عورشملا فادهأ ضرع
 دمحم ينيسحلا بيبح ماشه د.أ

 يثحبلا عورشملا ريدم
 

11:25- 12:15  3 

 

 يسردملا دامتعالا يف ةيبرعلا لودلا عقاو دصر جئاتن ضرع
   رداقلا دبع ءافشلا د .أ

 )نادوسلا ةيروهمج( يثحبلا عورشملا وضع
 

4 
 ةيبرعلا لودلاب دامتعالا مظن ريوطتل حرتقملا روصتلا

 دمحم ينيسحلا بيبح ماشه د.أ
 يثحبلا عورشملا ريدم

 

40:21 - 15:21 عيمجلا روضحلا تالخادمو شاقن 5  

12:50 – 12:40 يثحبلا عورشملا قيرف تالخادملل ةعجارلا ةيذغتلا 6  

 لوألا مويلا تايلاعف ةياهنو ةشرولا ةصالخ 7

 

 نيسحلا ميركلا دبع ميهاربإ .د :يميلقإلا ىقتلملا ريدم
 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم راشتسم

 

12:50 – 1:00  

 

 
 



  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 )يناثلا مويلا( يميلقإلا ىقتلملا جمانرب
 ةيدوعسلا تيقوتب م 1:00 – ص 11 :تيقوتلا    م7/4/2021-6 ءاعبرألاو ءاثالثلا :خيراتلا

 
 

 م2021 ليربأ 7 ءاعبرألا :يناثلا مويلا تايلاعف

  تقولا ثدحتملا ةيلاعفلا م

1 
 

 نيسحلا ميركلا دبع ميهاربإ .د :يميلقإلا ىقتلملا ريدم
 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم راشتسم

 

11:00 – 11:05  

2  

 

 تابلطتملاو موهفملا :يسردملا دامتعالا :ىلوألا ةسلجلا
 عياشلا دهف د.أ :ةسلجلا سيئر

 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم راشتسم
 

11:00 – 11:45  

  :ىلوألا ةقرولا 3
 يـسردملا دامتعالا يف تاءاضإ

 رضخ ىورأ .أ
 ةيبرتلا ةرازوب ةلءاسملاو ميلعتلا ةدوج ةدحو يف مّيقم

 ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاب ميلعتلاو
11:00- 11:15  

  :ةيناثلا ةقرولا 4
 لومأملاو عقاولا نيب يسردملا دامتعالا

 مينغلاب دمحأ .أ
  ميلعتلل ةماعلا ةرادإلل ماعلا ريدملاو يوبرت ريبخ

 )اًقباس( ءاسحألا ةظفاحمب
11:15 – 11:30  

5 

  :ةثلاثلا ةقرولا
  ريياعم قيبطت تاقيعمو تابلطتم

 دعب نع ملعتلا ةدوج نامضل يسردملا دامتعالا
 ةصاخلا سرادملاب

 نامثع ةريمس .أ
 ةكلمملاب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ةيلهألا زاجحلا سرادم ةريدم

11:45 – 11:30 ةيمشاهلا ةيندرألا  

00:21 - 54:11 عيمجلا روضحلا تالخادمو شاقن 6  
 

 ةيلود تاسرامم :يسردملا دامتعالا :ةيناثلا ةسلجلا سيئر
  ةيطع فلخ دعر د.م.أ :ةسلجلا سيئر

 قارعلا ةيروهمجب ةيبرتلا ةرازو يف يموكحلا قيسنتلاو يسسؤملا ريوطتلا ريدم
 

0012:-55:12  

 :ىلوألا ةقرولا 7
 يسردملا دامتعالا يف ةيلود براجت

 نسح ميركلا دبع ءانه  .د
51:12 – 00:12 )قارعلا ةيروهمج( يثحبلا عورشملا وضع  

8 
  :ةيناثلا ةقرولا

  ميلعتلا يف ةدوجلل ةيلودلا تادامتعالا
 )حاجن ةصق ةيملاعلا رماث سرادم(

 يقابلا دبع انر ةذاتسألا
 ةرازوب ةيملاعلا رماث سرادمل ةماعلا ةيميداكألا ةفرشملا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ميلعتلا
51:12- 03:12  

50:21 - 30:21 عيمجلا روضحلا تالخادمو شاقن 9  

 بيذلا دمحم ناميإ .أ :يميلقإلا ىقتلملا تايصوت ضرع 10
00:1-50:12 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرمب عيراشملا ةلوؤسم  

 


