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 2022 سرام/راذآ 13 دحألا :لوألا مويلا

 
 ANND قيرف نم ريسيتب 

 
 نيجهلا دادعإلاو ليجستلا

 
09:30-09:45 

 دمصلا دبع دايز 
 

 بيحرتلا
 

09:45-09:55 

 ددحتو ةقطنملا يف ةيمنتلا ةلاح نع ةماع ةحمل ةسلجلا مدقتس
 .رييغتلل ةيسيئرلا تاوعدلا
 :ةسلجلا يف اهلوانت مت يتلا ةيسيئرلا عيضاوملا
 ةقطنملاو 19- ديفوك •
 ةلماشلا ةيمنتلا تايدحت ،ةاواسملا مدع ،جامدإلا ،ةيمنتلا عجارت •

 ةقطنملا يف

 ديز وبأ ناهيج :ةسلجلا ةرسيم
 
 :نوثدحتملا
 همعن بيدأ •
 يفطل دمحم •
 نم لخدت - ةبوجأو ةلئسأ •
 نيكراشملا

 19- ديفوك :ىلوألا ةسلجلا
 ةقطنملا يف ةيمنتلا عجارتو
 ةيبرعلا

10:00-11:30 

 11:45-11:30 ةحارتسا  

 ةراجتلا ىوتسم ىلع ةيجهنملا اياضقلا ةسلجلا يطغتس
 ةجلاعمل حالصإلا تاجايتحا ديدحتو يلكلا داصتقالا تاسايسو
 .ةاواسملا مدع

 :ةقطنملا يف ليصفتلاب اهلوانت متي يتلا ةيسيئرلا عيضاوملا
 ةيمنتلاو ومنلاو ةراجتلا نيب ةقالعلا •
 يميلقإلا لماكتلا •
 ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا رود •
 يلكيهلا فيكتلا جماربو فشقتلا تاسايس •

 لسرم نساحم :ةسلجلا ةرسيم
 
 نوثدحتملا
 يدعسلا ديعس دمحم •
 مانغ رمع •
  نم لخدت - ةبوجأو ةلئسأ •
 نيكراشملا
 

 داصتقالا لشف :ةيناثلا ةسلجلا
 ةاواسملا مدع ةجلاعمو يلكلا

11:45-13:00 
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 13:45-13:00 ءادغلا ةحارتسا  

 يف يسايسلا لوحتلا ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ةسلجلا فدهت
 ىلع ةلودلا ءانب ةجلاعم ةيفيكو ةلودلا تاقافخإو ،ةقطنملا
 .ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا لماوعلا ساسأ
 :ةسلجلا يف اهلوانت مت يتلا ةيسيئرلا عيضاوملا
 لشفلل ةليآلا لودلاو / ةلشافلا لودلا •
 ةيندملا تاكرحلاو دشحلا •
 ةيندملا ةكراشملا ،يطارقميدلا لوحتلا ،تاحالصإلا •

 حالص :ةسلجلا رسيم :ةثلاثلا ةسلجلا
 يشرجلا نيدلا
 
 :نوثدحتملا
 
 ةيضق( سابع يندم •
 )نادوسلا
 ةيضق( مظاك فيطل نسح •
 )قارعلا
 )نيطسلف ةيضق( يلاتشلا افو •
 

 لوحتلا :ةثلاثلا ةسلجلا
 ةلودلا ءانبو يطارقميدلا

 ةقطنملا يف عمتجملاو

13:45-15:00 

 متيس .لوألا مويلا تاجرخم زربأل ضرع ةحاسم ةسلجلا حيتتس
 متيسو ،2030 لامعأ لودجب ةصاخلا ةينورتكلإلا ةصنملا ميدقت
 .تاقيلعتلا عمجل يأر تاعالطتسا ءارجإ

  :ةسلجلا ةرسيم
 يف لصاوتلا قيرفو يزب ةرهز
 . / Thinkificةكبشلا

 لوألا مويلا ماتتخا
 

15:00-15:30 
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 2022 سرام/راذآ 14 نينثإلا :يناثلا مويلا
 

 نيجهلا دادعإلاو ليجستلا  
 

09:30-09:45 

 ءارضخلا ةقفصلاو ةديدجلا لئادبلا نع ةسلجلا فشكتس
 يفاعتلا ءانبل ةحرتقملا لولحلا ىلإ بثك نع رظنتسو ةديدجلا

 .دومصلا ىلع ةردقلاو
 :اهلوانت متيس يتلا ةيسيئرلا عيضاوملا
 ةديدجلا ءارضخلا ةقفصلا •
 رضخألا لاقتنالا •
 ةيمقرلا تالوحتلا •
 IFI و لاومألا دادرتسا •

  دمصلا دبع دايز :ةسلجلا رسيم
 :تا/نوثدحتملا
 

 الكيش فيزوج
  مجن دمحم

 يلع نب لاهتبإ

 لولح :ةعبارلا ةسلجلا
 ةقطنملا يف ةمادتسالل
 ةيبرعلا

09:45-11.15 
  

 11:30-11:15 ةحارتسا  

 ةيمنتلا يف ةلعافلا تاهجلا فلتخم رود ةسلجلا شقانتس
 .2030 ماع ةطخ ذيفنت لئاسوو
 :اهلوانت مت يتلا ةيسيئرلا عيضاوملا
 يعامتجالا راوحلا •
 ةيمنتلا ليومت •
 يلودلا يئامنإلا نواعتلا •
 ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا •
 

  يزب ةرهز :ةسلجلا ةرسيم
  :تا/نوثدحتملا
  يليبج اغلوأ
  مناغ يبأ ميسن

  يليلت ىفطصم
 ةيضقلا( رصن ىفطصم

 )ةينميلا
 
 

 نم ةكارشلا :ةسماخلا ةسلجلا
 ذيفنتلا لبسو ةيمنتلا لجأ

 

11:30-12:45 
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 13:30-12:45 ءادغلا ةحارتسا  

 لمعلا تاعومجم 
 متيس ،ةشقانم تاسلج 5 ىلع ًءانب
 ةغايصل لمع تاعومجم 5 ليكشت
 .رييغتلل لولح / تايصوت
 لك يف بابشلا ليثمت متيس(

 )لمع ةعومجم
 

 كيكفت :ةسداسلا ةسلجلا
 رييغتلل لولح :قودنصلا

 

13:30-15:30 

 ىدتنم جئاتنو سمخلا لمعلا تاعومجم جئاتن ضرع متيس
 .بابشلا

 

  دمصلا دبع دايز :ةسلجلا رسيم
 

 ماتتخالاو ةريخألا تاظحالملا
 

15:30-16:00 

 
 


