
 

 
 

 

 

  (الىساهخ  ورعليم الزعليم لىساهخ شبمل  إطبر:الزعليم حىكمخ)    حفل االفززبح      10:15 – 09:30

 

  انغًى صبحت حضشح يًثم - انؼبنٍ  انزؼهُى ووصَش انزشثُخ وصَش -  انحجشف َبَف انذكزىسكهًخ 

 انكىَذ  أيُش

 انكىَذ  انفغبد، نًكبفحخ انؼبيخ انهُئخ سئُظ - انًُش  ػجذانشحًٍ/  كهًخ انًغزشبس 

 انجهذاٌ فٍ انُضاهخ صُصزؼو انفغبد نًكبفحخ إللهًٍُا انًششوع سُدً- انغجالٍَ  ٌكبأس كهًخ انغُذ 

  إلًُبئٍا انًزحذح وألًا نجشَبيج انزبثغ انؼشثُخ انزبثغ 

  انكىَزُخ  انشفبفُخ جًؼُخ سئُظ- انغضانٍ  صالح/  انغُذكهًخ 

  افززبح يؼشض انكبسَكبرُش 

 

  اسزراحخ        10:30 – 10:15

 

  (معبلجزهب  وآليبد الفسبد  مكبمه:الزعليم وساهخ)الجلسخ األولى         12:00 – 10:30

   الجلسخ رئيس

 الكىيذ  جبمعخ الجذر مذير عجذاللطيف. د

 وانثمبفخ وانؼهى نهزشثُخ انًزحذح االيى  يُظًخ -ثىَضوٌ  يىسَُم/  انغُذح UNISCO   

 انششق نًُطمخ ًانغزثًبس ثشَبيج نذي انفغبد نًكبفحخ سئُظ يغزشبس عبفشاٌ، أونغب انغُذح  

 ًانمزصبدَخ وانزؼبوٌ انزًُُخ نًُظًخ انزبثغ إفشَمُب وشًبل األوعط  

 انذونٍ انجُك انزؼهُى اخزصبصٍُ كجُش -  دوَذاس أحًذ.  د 

 انؼمذ يشكض انزؼهُى، نمطبع انحىكًخ ػٍ ويغئىنخ انششُذ انحكى فشَك يُغك- خضشٌ  َبعًٍُ. د 

 يصش االجزًبػٍ،
 

  اسزراحخ  12:30 – 12:00

 

  (حبلخ  كذراسخ األكبديمي  االعزمبد:الزعليم وساهخ)الجلسخ الثبويخ         14:00 – 12:30

  الجلسخ رئيس

 العبلي الزعليم وزارح- والمبليخ  اإلداريخ للشئىن مسبعذ وكيل- العصيمي  غبلت/  السيذ

 انؼبنًُخ انكىَزُخ انمبَىٌ كهُخ سئُظ- انًمبطغ  يحًذ.د.أ 

 األسدٌ انفغبد، يكبفحخ هُئخ ػضى- انمضبح  فُبض. د 

 انؼبنٍ انزؼهُى وصاسح - يغبػذ  وكُم- انفالح  يُغشح. د 

 انخبصخ انًذاسط أصحبة ارحبد سئُظ- انغشَش  ػًش/  انغُذ 
 

 

 

 

 

 



 

  (والمهبراد   المىبهج:الىساهخ رعليم)الجلسخ الثبلثخ        11:00 – 09:30

  الجلسخ رئيس

 الزرثيخ  وزارح وكيل- الىريذ  مريم السيذح

 انكىَذ جبيؼخ- انؼهًُخ  نهشؤوٌ انجبيؼخ يذَش َبئت- ثىسثُغ  فشَبل. د.أ 

 انذونُخ انشفبفُخ يُظًخ -  حغٍ أسوي/  اعزبرح 

  انًغشثُخ انًًهكخ- انششىح  يٍ نهىلبَخ انًشكضَخ انهُئخ-  انجصشٌ أيٍُ / انغُذ 

 انخبصخ انجبيؼبد يجهظ- انًغبػذ  انؼبو األيٍُ - انكُذسٌ يشاد ونُذ. د 
 

  اسزراحخ         11:15 – 11:00

 

  (الشجبثيخ   الثقبفخ:الىساهخ رعليم )     الجلسخ الراثعخ      12:45 – 11:15

  الجلسخ رئيس

الذولخ  وزارح - الشجبثيخ  المشبريع لقطبع المسبعذ الىكيل- الحصيىبن  فىاز.  د

 الشجبة لشؤون

 انكىَزُخ انًؼهًٍُ جًؼُخ سئُظ- انؼزُجٍ  يزؼت/  انغُذ 

 نفشع نُزىاَُب انزُفُزٌ وانشئُظ انذونُخ انشفبفُخ إداسح يجهظ ػضى- يىسافجىف  عُشجُج/  انغُذ  

 انكىَذ نطهجخ انىطٍُ االرحبد- انزُفُزَخ  انهُئخ سئُظ- انغًُط  أحًذ/  انغُذ 

  انشجبة نشؤوٌ انذونخ وصاسح-  يغزشبس -  انًطىع جبعى /انغُذ 

 

       اسزراحخ  13:00 – 12:45

 

  (عليهب  والمصبدقخ الزىصيبد  مىبقشخ:الزعليم حىكمخ  )الجلسخ الخبمسخ          14:00 – 13:00

  الجلسخ رئيس

 السجالوي     أركبن/  الغسالي   ،   السيذ صالح/  السيذ

 المعلم  محسه. د: مقرر

 األونً  انجهغخ يمشس -  إثشاهُى يؼصىيخ.د.أ 

 انثبَُخ انجهغخ يمشس -  انهبو االثشاهُى. د 

 انثبنثخ انجهغخ يمشس- انخهف  حُبٌ.د 

 انشاثؼخ انجهغخ يمشس -  انكُذسٌ يُبل/  انغُذح 

 

 

 

 

 

 
 


