
 

 
 

 

 

  (انىساهت  وحعهٍم انخعهٍم نىساهت شبمم  إطبر:انخعهٍم حىكمت)    حفم االفخخبح      10:15 – 09:30

 

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

 انكىَذ  أيُش انغًى

 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 
 

  اسخراحت        10:30 – 10:15

 

  (معبنجخهب  وآنٍبث انفسبد  مكبمه:انخعهٍم وساهت)انجهست األونى         12:00 – 10:30

   انجهست رئٍس

 انكىٌج  جبمعت انبذر مذٌر عبذانهطٍف. 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 

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

 يصش االجزًبػٍ، انؼمذ
 

  اسخراحت  12:30 – 12:00
 

  (حبنت  كذراست األكبدٌمً  االعخمبد:انخعهٍم وساهت)انجهست انثبوٍت         14:00 – 12:30

  انجهست رئٍس

 انعبنً انخعهٍم وزارة- وانمبنٍت  اإلدارٌت نهشئىن مسبعذ وكٍم- انعصٍمً  غبنب/  انسٍذ

 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 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

  (وانمهبراث   انمىبهج:انىساهت حعهٍم)انجهست انثبنثت        11:00 – 09:30

  انجهست رئٍس

 انخربٍت  وزارة وكٍم- انىحٍذ  مرٌم انسٍذة

 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 
 

  اسخراحت         11:15 – 11:00

 

  (انشبببٍت   انثقبفت:انىساهت حعهٍم )     انجهست انرابعت      12:45 – 11:15

  انجهست رئٍس

رئٍس قسم أصىل انخربٍت بكهٍت -  عٍسى االوصبري . د: رئٍس انجهست  

  بجبمعت انكىٌج انخربٍت

 انكىَزُخ انًؼهًٍُ جًؼُخ سئُظ- انؼزُجٍ  يزؼت/  انغُذ 

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

  نُزىاَُب

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

  انشجبة نشؤوٌ انذونخ وصاسح-  يغزشبس -  انًطىع جبعى /انغُذ 
 

       اسخراحت  13:00 – 12:45

 

  (عهٍهب  وانمصبدقت انخىصٍبث  مىبقشت:انخعهٍم حىكمت  )انجهست انخبمست          14:00 – 13:00

  انجهست رئٍس

 انسبالوً  أركبن/  انغسانً   ،   انسٍذ صالح/  انسٍذ

    

 األونً  انجهغخ يمشس -  إثشاهُى يؼصىيخ.د.أ 

  انثبَُخ انجهغخ يمشس -  ششَفخ انُصش اهلل 

  ًانثبنثخ انجهغخ يمشس- انغُذح عهًً انؼُغ 

 انشاثؼخ انجهغخ يمشس -  انكُذسٌ يُبل/  انغُذح 

 

 

 
 


