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 2022  سرام /راذآ 12 تبسلا :لوألا مويلا

 ةدملا ةسلجلا

 10:00 – 09:30 ليجستلا
 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيسايسلا تالوحتلا :ةيحاتتفالا ةسلجلا
 يبيهدلا ىنج :ةرسيملا
 :نوثدحتملا
  ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش – دمصلادبع دايز
 سنوت ،يدايقلا بابشلا ةيعمج – ينابكرلا ةماسا

 نانبل ،ينانبللا يطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا – لاعلا دبع ليوج
 رصم ،ةطيسب ةكرش – يعفاشلا قوراف
 برغملا ،ةفاقثلاو ةيمنتلل رييغتلا داور ةيعمج – داربلا اتيغ

10:00 – 11:00 

 ريفس عورشم ىلع ةماع ةرظن
Renaud Carvalho – سيراب يف يسنرفلا دهعملا 

 ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش – بايدوبأ مَيِد
11:00 – 11:10 

 11:30 – 11:10  ةحارتسا
  ةرصانملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح ةيساسألا بيردتلا ميهافمل صخلم :ىلوألا ةسلجلا
 ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش – ةمعن بيدا

11:30 – 12:45 

 13:30 – 12:45 بابشلا تاباشلاو يندملا عمتجملا تامظنم :ةيديهمتلا لمعلا تاعومجم

 14:30 – 13:30 ءادغلا ةحارتسا
 لودلا بسح لمع تاعومجم :ةيمنتلا تايدحت :ةيناثلا ةسلجلا
 :ةيلاتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا لالخ نم يميلقإلاو ينطولاو يلحملا نييوتسملا ىلع ةيسيئر ةيومنت تايدحت ةسمخ ديدحت وه ةسلجلا هذه نم ضرغلا

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو ةيسيئرلا ةيومنتلا اياضقلا ىلع ةلثمأ اومدق ؟مكدلبو مكتقطنم يف ةيمنتلا وحن مدقتلا نوفصت فيك •
 .ةينمضلاو ةيلجلا لماوعلا عيمج اوركذا ؟مكدلب يف يومنتلا راسملا يف مدقتلا قيعي يذلا ام •
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب ةطبترم ةسوملم ةلثمأ ميدقت لالخ نم ةيئامنإلا تايدحتلا نمض نم تايولوأ سمخ اوددح •
 ؟مكنادلب يف ينطولا قايسلا ىلع رثؤت فيكو ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةيمنتلا تايدحت يه ام •

14:30 – 16:00 

 17:00 – 16:00 ماتخلا / لمعلا تاعومجم لبِق نم ضورع

  19:30 نيكراشملاو تاكراشملا لك عم ءاشع
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 2022  سرام/راذآ 13 دحألا :يناثلا مويلا

 ةدملا ةسلجلا

  ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيمنتلا عجارتو 19- ديفوك :ةثلاثلا ةسلجلا

 )زاوملا رمتؤملا نم( 

 .رييغتلل ةيسيئرلا بلاطملا ددحتسو ةقطنملا يف ةيمنتلا ةلاح نع ةماع ةحمل ةسلجلا هذه مدقتس
10:00 – 11:30 

 11:45 – 11:30  ةحارتسا

 تايولوألا ديدحت :ةعبارلا ةسلجلا

 ةيسيئرلا تايدحتلا صيخلت
 :لالخ نم بابشلا روظنم نم ةيسيئرلا ةيميلقإلا تايولوألا ديدحتل ،نادلبلا عيمجل ةلثمم ةيزاوم لمع تاعومجم

 .يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةكرتشم تايولوأ سمخ/ثالث رايتخا •
 .اهديدحت مت يتلا ةماعلا تايولوألا تحت ةيسيئرلا ةيعرفلا تاعوضوملا عيمجب ةمئاق عضو •
 .امهديدحت مت ةيولوأو يعرف عوضوم لك راطإ يف ةسوملم تاوطخو تاءارجإ حارتقاو ريفوت •

11:45 – 13:00 

 13:45 – 13:00 ءادغلا ةحارتسا

 ةقطنملا يف عمتجملاو ةلودلا ءانبو يطارقميدلا لوحتلا :ةسماخلا ةسلجلا

 )زاوملا رمتؤملا نم( 

 ةلودلا ءانب ةجلاعم ةيفيكو لودلا تاقافخإو ،ةيبرعلا ةقطنملا يف يسايسلا لوحتلا ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ةسلجلا هذه فدهت
 .ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا لماوعلا ساسأ ىلع

13:45 – 15:00 

 لمعلا تاعومجم لبِق نم ضورع

 ماتخلا
15:00 – 16:00 
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 2022  سرام /راذآ 14 نينثإلا :ثلاثلا مويلا

 ةدملا ةسلجلا

 :ريفس عورشم  يف نيرخآ ءاكرش عم ءاقل
Sophie Renaud – سيراب يف يسنرفلا دهعملا 

 ةينوفوكنرفلا ةيعماجلا ةلاكولا – يصاعلا ةنيمساي
 Pitchworthy – داوع لوراك

09:30 – 10:15 

 رييغتلا قفأ :ةسداسلا ةسلجلا
 :ةيلاتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا لالخ نم ةيلبقتسم تاوطخ مسر فدهب نادلبلا عيمجل ةلثمم ةيزاوم لمع تاعومجم

 ؟يومنتلا راسملا يف بابشلا ةكراشم زيزعتل ةسوململا تايصوتلاو تابلطلا يه ام •
 .)ةرصانم لامعأ ًالثم( ةيصوت لكل ةددحم تاوطخ حارتقا ىجري •
 ؟مهيلإ مكتايصوت نوهجوت دق نيذلا رارقلا يعناص وأ ةيسيئرلا تاهجلا يه نم •
 .ةحرتقم ةوطخ لكل نيلمتحم ءاكرشو فادهأ حارتقا ىجري •

10:15 – 11:15 

 11:30 – 11:15  ةحارتسا
 بابشلا ىدتنم ماتخو ةددحم تايصوت :ةعباسلا ةسلجلا

 بابشلا تايولوأ صيخلت •
 ةيومنتلا ةيلمعلا يف بابشلا ةكراشمل ةسوململا تايصوتلا ديدحت •

11:30 – 12:30 

 13:30 – 12:30 ءادغلا ةحارتسا
 رييغتلل لولح :قودنصلا كيكفت :ةنماثلا ةسلجلا
  )زاوملا رمتؤملا نم(

 رييغتلل لولحلا / تايصوتلا ةغايص ىلع لمعلل تاعومجم 5 ميظنت متيس •
 لمع ةعومجم لك يف ريفس بابشو تاباش ليثمت متيس •

13:30 – 15:30 

 ةيماتخ تاظحالم
 )زاوملا رمتؤملا نم(

 .بابشلا ىدتنم نع تجتن يتلا تايصوتلا كلذكو سمخلا لمعلا تاعومجم جئاتن ضرع

15:30 – 16:30 

 


