
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 سداسلا ىقتلملل تايلاعفلا لودج

 وكسنويلا ةمظنم فارشإ تحت ةيناثلا ةئفلا زكارمل

 

 )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ميلعتلا ريزو يلاعم ةياعرب(
  ميلعتلا ةدوج لبقتسم فارشتسال اًعم

 

 

 

 

 

 م24/02/2022 سيمخلا :خيراتلا
 ةيدوعسلا تيقوتب م 2:30 – ص 11 :تيقوتلا

 
 

 عومسملاو يئرملا لصاوتلا لالخ نم
 

 نومظنملا
 توريبب ةيبرعلا لودلا يف ةيبرتلل يميلقإلا وكسنويلا بتكم     -     ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم

 
                                                 
 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

 

 ءاقللا تايلاعف

 ةيحاتتفالا ةسلجلا

  تقولا ثدحتملا ةيلاعفلا م

1 
  ضرعو لخدم

 لامعألا لودجو ءاقللا فادهأل

 ءاقللا ريدم
  سيور ميهاربإ تنب ةمطاف .أ

 يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم دعاسم
 ةيدوعسلاب ميلعتلا

11:00 – 11:05 

 يلهوعلا زيزعلا دبع نب دمحم .د.أ :ةسلجلا سيئر
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب لصيف كلملا ةعماج سيئر

11:05 – 12:10 

 ةيبيحرتلا ةملكلا 2
 سريدملا ميهاربإ نب نمحرلا دبع .د

 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم
 ةيدوعسلاب

11:05-11:10 

  ةيحاتتفالا ةملكلا 3
 خيشلا لآ دمحم نب دمح .د

 يميلقإلا وكسنويلا زكرم ةرادإ سلجم سيئر ميلعتلا ريزو يلاعم
 ةيدوعسلاب ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل

11:10-11:25 

 ةيحاتتفالا ةملكلا 4
 ينينايج اينافيتس .د

 ممألا ةمظنم يف ميلعتلا نوؤشل ةدعاسملا ةماعلا ةريدملا
 سيرابب )وكسنويلا( ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا

11:25-11:40 

 ةسيئرلا ةسلجلا

5 

  ةطخ يف زكارملا رود
 2028 – 2022 وكسنويلا لمع

 هيبوك نآ ةديسلا
 يناديملا قيسنتلاو دصرلاو يجيتارتسالا طيطختلا ةدحو سيئر
 ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمب ةيبرتلا عاطقب

 )وكسنويلا(
  

11:40 – 11:50 

6 
 انيراف ازناتسوك .د

 توريبب ةيبرعلا لودلا يف ةيبرتلل يميلقإلا وكسنويلا بتكم ريدم
 

11:50 – 12:00 

  وكسنويلا ةمظنم فارشإ تحت ةيناثلا ةئفلا زكارمل سداسلا ىقتلملا جمانرب

 ميلعتلا ةدوج لبقتسم فارشتسال اًعم
 

 

 م24/2/2022 سيمخلا :خيراتلا
 ةيدوعسلا تيقوتب م 2:30 – ص 11 :تيقوتلا



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 ىلوألا ةسلجلا

  يديعس وبمأ سيمخ هللادبع .د ةسلجلا سيئر

 نامع ةنطلسب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ليكو

  تقولا ثدحتملا ةيلاعفلا م

7 

 وكسنويلا زكارم ةطشنأ ضورع
 )ىلوألا ةعومجملا(

 نيسحلا ميركلا دبع ميهاربإ .د
  زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم راشتسم

 ةيدوعسلاب ميلعتلا يف
12:00 – 12:10 

8 
 يعويطملا لاله هرهم .أ

 12:20 – 12:10 تارامإلاب يوبرتلا طيطختلل يميلقإلا زكرملا ماع ريدم

9 
 يحراجلا مرحم فرشأ .د

 12:30 – 12:20 رصمب رابكلا ميلعتل يميلقإلا زكرملا ماع ريدم

10 
 نيساي دمحأ يم .د

 يميلقإلا زكرملا ريدم لامعأب مئاقلا
 نيرحبلاب لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل

12:30 – 12:40 

 ةيناثلا ةسلجلا

  ناّمس نب رينم نب ناته .أ ةسلجلا سيئر
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةينطولا ةنجللا ماع نيمأ

11 

 وكسنويلا زكارم ةطشنأ ضورع
 )ةيناثلا ةعومجملا(

 موداي - يكاوب لكيام .د
 12:50 – 12:40 اناغب يوبرتلا ةرادإلاو طيطختلا دهعم

12 

 كوم نويه ميل ديسلا
 يلودلا مهافتلا لجأ نم ةيبرتلل يداهلا طيحملاو ايسآ زكرم ريدم

 1:000 – 12:50 ةيبونجلا ايروكب

13 

 
 جنيم يل .د

 1:100 - 1:00 نيصلا - يلاعلا ميلعتلا يف راكتبالل يلودلا زكرملا ريدم

 
 
 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 ةعبارلا ةسلجلا

 يفوجلا دمحم نب مالسلا دبع .د ةسلجلا سيئر
 يوبرت ريبخو قباس ميلعت ريزو

 

  تقولا ثدحتملا ةيلاعفلا م

14 
 وكسنويلا زكارم ةطشنأ ضورع

 )ةثلاثلا ةعومجملا(

 انيراوشتأ ديفيد .د
 1:20 – 1:10 ايناملأب ةايحلا ىدم ملعتلل وكسنويلا دهعم

15 
  يبوشت نايلوج يلريش ةديسلا
 1:30 - 1:20 لشيسب ةركبملا ةلوفطلا ةيمنت زكرم

 ةيماتخلا ةسلجلا

16 
 زكارملا عيمج /لمع ةسلج

 ةريدتسم ةلواط

 وتوميشوي اناه ةديسلا
 وكسنويلا بتكمب لوأ جمارب يئاصخأو ةيبرتلا مسق سيئر

 توريبب ةيبرعلا لودلا يف ةيبرتلل يميلقإلا
02:15 – 01:30 

17 

 ةكرتشملا لمعلا ةقيثو ضرع
  زكارمل

 ةعباتلا ميلعتلا يف ةيناثلا ةئفلا
 وكسنويلل

 ءاقللا ريدم
  سيور ميهاربإ تنب ةمطاف .أ

 يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم دعاسم
 ةيدوعسلاب ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل 

02:25 – 02:15 

 ماتخلا 18
 سريدملا ميهاربإ نب نمحرلا دبع .د

  زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم
 ةيدوعسلاب ميلعتلا يف

2:25 – 2:30 

 


