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 و3122أكخىبش  35  : االثُني
 

 تـانخىلُج/ انماع انخفاصُم
 00:00 – 03:30 انخسجُم نهًإدتش

 اجلهـست االفـخخاحـُت  
 :رئيس الجلسة

  ًٍُسئُس رلهـس ادداسة   يشكـض انذوحـت  -سعادة األسخار انذكخىس/ ئبشاهُى بٍ صاحل انُع
 انذويل  حلىاس األدَاٌ.

 :الكلمة االفتتاحية
  وصَش انعذل   دونت لطش.  -سعادة انسُذ/ حسٍ بٍ عبذاهلل انغاًل 

 : الرئيسيون المتحدثون
 ِصش -رٛس/ ٔصش فشٌذ ٚاصً فضٍٍح اٌذو 

  اٌثٛعٕح ٚاٌٙشعه -فضٍٍح اٌذورٛس/ ِصطفى عٛسٌؼ 

  ًٍٍاٌٍّّىح اٌّرحذج -سئٍظ اٌمغاٚعح/ تاذشٌه أٌثاَ و 

  ًاٌثشاصًٌ -اٌحاخاَ / ٕ٘شي عٛت 

 )ٌٛاٌثشذغاي - ععادج اٌغٍذ/ خٛسج عّثاٌٛ )وٍّح ِغدٍح تاٌفٍذ 

 

00:00 – 00:45 

 ( 2لاعت انذفُت ) 
 
 
 
 
 
 

 األونـًانعـــــــايت  اجلهست
 األدَاٌ َطأة حكُىنىجُا االحصاالث وحطىسها وعاللخها يع حىاساحملىس األول : 

 :رئيس الجلسة
  بشَطاَُا  -احلاخاو/ هريضُم جهىج 

 :المقرر
 أدلاَُا -انذكخىس/ سخُفاٌ ضشاَُاس 

 : المتحدثون
   سِٚأٍا  –األعرارج/ آٔا آدي 

  باٌّغش –اٌذورٛسج/ ِشٌُ آٌد أحّذ  
 

 ا.ياحهاسخخذاوا خذياحهوسائم ويىالع االحصال االجخًاعٍ وَظشة ضايهت عهً (  2)
  ٍُاٌٛالٌاخ اٌّرحذج األِشٌىٍح –اٌغٍذ/ تشٌاْ صاو 

 

 ( اسخخذاو وسائم انخىاصم االجخًاعٍ كهغت يخطىسة نهحىاس.3)
  اٌٍّّىح اٌعشتٍح اٌغعٛدٌح  –اٌذورٛس/ ٔاخً تٓ اتشاٍُ٘ اٌعشفح 

 األسدْ  –اٌمضاج  أحّذ اٌذورٛس/ ِحّذ 
 

 ( كُف ختذو وسائم االحصال لضاَا احلىاس بني األفشاد واجلًاعاث.4)
  ًٍّاٌىٌٛد  –اٌذورٛسج/ ٍٍ٘ح اٌّى 

  عٌٛغشا –اٌذورٛس/ خْٛ ذٍٍٛس 

00:45 – 11:30 

 ( 2)  لاعت انذفُت
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 تـانخىلُج/ انماع انخفاصُم
 12:00 – 11:30 اسرتاحــــت

 

 وسش عًم يف وسائم انخىاصم االجخًاعٍ
 

 

 (ع اٌدٍغح اٌعاِح اٌّؾرشوح ِع أوادٌٍّح اٌعاٌُ اإلعالًِ ٌٍعٍَِٛ ِرضإِح)

12:00 – 14:00 
 

 نهًبخذئني ( 2لاعت سهىي ) 
 

 نهًخمذيني( 3لاعت سهىي )
 

 جهست عايت يطرتكت يع أكادميُت انعامل ادساليٍ نهعهىو
 

 احملىس : انعهى وانذٍَ
 

 :رئيس الجلسة
 

  اٌغٛداْ  –اٌذورٛس/ اٌطٍة ِصطفى 
 :رالمقر
  ٌْٛفشٔغا  -اٌذورٛس/ خٍٓ عرا 

 : المتحدثون
 

  َٛاٌدضائش –اٌذورٛس/ ٔضاي غٍغ 
  ًٔٚفشٔغا –اٌذورٛس/ تشٚٔٛ عثذاٌحك لٍذسد 
  ٌٓاٌٛالٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍح  -اٌحاخاَ اٌذورٛس/  خٛٔاثاْ وش 
  ًٔإٌشاْ –اٌذورٛس/ ِٙذي غٌٛؾا 
 تشٌطأٍا -اٌذورٛس/ دٌٕظ اٌىغٕذس 
  /فشٔغا - شٍٍخان فٛذاٌذورٛس 

12:00 – 14:00  
 

 ( 2)  انذفُت لاعت
 

 15:30 – 14:00 ــذاءــــغـ
 ( 3لاعت انذفُت ) 

 احلهمت انُماضُت األونـً
 

 (ٚسؽح عًّ فً ٚعائً اٌرٛاصً االخرّاعًِرضإِح ِع )
 

 االسخخذاو األيثم نىسائم انخىاصم االجخًاعٍيىضىعها : 
 

 :رئيس الجلسة
 

 ٌٕدضائشا – حاٌغٍذج/ خذٌدح تٓ ل 
 :المقرر

  ًاٌٍاتاْ –اٌذورٛس/ ِٕاتٛ ٚاذأات 
 : المتحدثون

 

  اٌٛالٌاخ اٌّرحذج األِشٌىٍح  –اٌذورٛس/ صفا صسصٚس 
  اٌٍّّىح اٌّرحذج  –اٌمظ/ دٚٔاٌذ سٌفض 
  ْٛاٌٛالٌاخ اٌّرحذج األِشٌىٍح -اٌحاخاَ/ سٌفٍٓ فٍشعر 
 ِصش  – اٌغٍذ/ ؽعشاٚي عثذاٌثالً حغٍٓ عٍذ 
  ْإٌشاْ  – عشوٍغٍاْعٍثٖٛ / اٌّطشا 
 
 

15:30 – 11:30 

 ( 2لاعت انذفُت ) 
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 تـانخىلُج/ انماع انخفاصُم
 

 وسش عًم يف وسائم انخىاصم االجخًاعٍ
 

 

 (اٌحٍمح إٌماؽٍح األٌٚىِرضإِح ِع )
 

15:30 – 11:30 
 

 ( نهًبخذئني 2لاعت سهىي ) 
 

 نهًخمذيني( 3لاعت سهىي )

 10:00 – 11:30 ت ــــئسرتاح

 22:00 – 10:00   وعطاء سمسٍ.. جىنت يف سىق والف 

 و3122أكخىبش  36:   انثالثاء

 انثاَُتاجلهست انعـــــــايت 
 أهًُت وسائم انخىاصم االجخًاعٍاحملىس انثاٍَ : 

 :رئيس الجلسة
  ٍلطش -األسخارة انذكخىسة/ عائطت َىسف ادلُاع 

 :المقرر
  انىالَاث ادلخحذة االيشَكُت –انذكخىس/ ضاسنض كىهني 

 : المتحدثون
وسائم انخىاصم االجخًاعٍ يف خهك حىاصم وحعاوٌ بني يشاكض حىاس األدَاٌ وادلهخًني أهًُت ( 2)

 وانعايهني يف هزا اجملال.
  ْٛاٌٛالٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍح  –اٌمظ /خٍغً خاوغ 

  إٌٙذ  –اٌذورٛس/ أخرش اٌٛاعع 

  ًٌاٌٛالٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍح -اٌذورٛس/ ٌٍٍٚاَ فٕذ 

شَت انشأٌ وانخعبري يكفىنت جلًُع يسخخذيُها يع ضـشوسة احـرتاو ( حىفش انىلج واجلهذ  وح3)
 هزِ احلشَت.

  ٍٓاٌٛالٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍح  –اٌحاخاَ/ ِاسن خٛت 

اسخفادة يشاكض حىاس األدَاٌ يٍ هزِ انىسـائم يف خهـك بُ ـت يُاسـبت نهخعـاَص بـني أحبـا  ( 4)
 األدَاٌ.

  ٌْٛعشتٍح اٌّرحذج تشٌطأً فً االِاساخ ا –األعمف/ أٔذسٚ ذِٛغ 

  اعثأٍا –اٌذورٛس/ حغٍٓ ِٕصٛس 

  تٕغالدٌؼ  –اٌغٍذ/ وّاي اٌذٌٓ عثذهللا ظفشي 
 

 

00:00 – 11:30 

 ( 2لاعت انذفُت ) 
 

 

 وسش عًم يف وسائم انخىاصم االجخًاعٍ
 
 

 

10:00 – 12:00 
 

 ( نهًبخذئني 2لاعت سهىي ) 
 

 نهًخمذيني( 3لاعت سهىي )

 12:00 – 11:30 اسرتاحــــت
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 تـانخىلُج/ انماع انخفاصُم
 انثانثتاجلهست انعـــــــايت 

 احملىس انثانث : االسخخذاو انسهبٍ نىسائم انخىاصم وحأثريها عهً اجملخًعاث
 

 :رئيس الجلسة
 نبُاٌ  -سئُس األسالفت/ بىنص يطش 

 :المقرر
  انبحشٍَ  -انذكخىس/ بالش سهًاٌ انُجاس 

 : المتحدثون
اداث وانخمانُذ وحمهُص انعاللاث كُف ساهًج وسائم انخىاصم االجخًاعٍ يف ئضعاف انع( 2)

 االجخًاعُت؟
  ًٍٍاٌغٛداْ –اٌذورٛس/ ِٛعى آدَ عثذ اٌد 

  اٌٛالٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍح –اٌحاخاَ/ عٍّخا ٌٕٚرشٚب 

  إٌطاٌٍا –األب/ فٍراسٌٛ ٌٕاسي 

 ئساءة اسخخذاو يىالع انخىاصم االجخًاعٍ بني اجملخًعاث انذَُُت.( 3)
  الٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍحاٌٛ –اٌذورٛس/ عىٛخ أٌىغٕذس 

  ِصش  –اٌغٍذ/ أحّذ ِصطفى 

 يا هٍ أخاللُاث اسخخذاو انخكُىنىجُا احلذثُت ؟( 4)
  ًٍ٘أٌّأٍا  –اٌذورٛسج/ تشٌدٍد تا 

  اٌٛالٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍح –اٌحاخاَ/ إٌٍٓ دساٌفٛط 
 

 

12:00 – 14:00 

 ( 2لاعت انذفُت ) 
 

 ـذاءــــــغـ
14:00 – 15:30 
 ( 3)  تانذفُلاعت 

 احلهمت انُماضُت انثاَُت
 

 (ٚسػ اٌعًِّرضإِح ِع )
 

 أَططت حىاس األدَاٌ سهبُاث وسائم انخىاصم واَعكاسها عهً
 

 :رئيس الجلسة
 

  اٌثٛعٕح ٚاٌٙشعه –اٌغٍذج/ دٚؽىا ٌٛسٌؾٍرؼ ٚاٌغٍذ/ عٍٕاد حاخً فٍضٚفٍرؼ 
 :المقرر

  ّرحذج اٌٍّّىح اٌ –اٌغٍذ/ اٌذورٛس/ أٌىغٕذس تاسٍٔد خٌٛذتٍشج 
 : المتحدثون

 

  إٌّغا  –اٌذورٛس/ ٘أض وٛذؾٍش 
  اٌٛالٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍح -اٌذورٛس/ خٙاد ذشن 
  ْاألسخٕرٍٓ –اٌغٍذ/ وٍٛدٌٛ اتٍٍّا 
  ْاٌٛالٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍح -اإلِاَ/ وشٌُ عشفا  
 ِصش – خشخظ صاٌح /االعرار 

15:30 – 11:30 

 ( 2لاعت انذفُت ) 
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 تـانخىلُج/ انماع انخفاصُم
 

 انخىاصم االجخًاعٍ وسش عًم يف وسائم
 

 

 (اٌحٍمح إٌماؽٍح اٌثأٍحِرضإِح ِع )

 

15:30 – 11:30 
 

 ( نهًبخذئني 2لاعت سهىي ) 
 

 نهًخمذيني( 3لاعت سهىي )

 20:00 – 11:30 اسرتاحــت

 22:00 – 20:00 عطــــاء
 ( 3لاعت انذفُت ) 

 و3122 أكخىبش  37:   األسبعاء

 

 انشابعـتاجلهست انعــــــايت 
 ىس انشابع : حفعُم اسخخذاو وسائم انخىاصم االجخًاعٍ يف خذيت لضاَا حىاس األدَاٌاحمل

 

 :رئيس الجلسة
  ٌانىالَاث ادلخحذة األيشَكُت -احلاخاو/ سَفني فريسخى 

 :المقرر
  /اذلُذ  –أمحذ  يُكائُم عبذانسالويُكائُم انذكخىس 

 : المتحدثون
 ًاٌمظ اٌذورٛس/ خٍشي واِث 

 ٍاٌٍّّىح اٌّرحذج –غٍش اٌذورٛس/ إدٚاسد و 

ادلسخجذاث انخٍ طشأث عهً ساحاث بكافت وسبطها حكُىنىجُا االحصال احلذَثت ( حأثري اسخخذاو 2)
 انخحشَش وانخغُري يف انبهذاٌ انعشبُت .

  ًآٌٍّ –اٌذورٛس/ احّذ اٌٛحٍؾ   

 كُف ميكٍ َمم احلىاس ئىل يشحهت انطباب يٍ خالل هزِ انخكُىنىجُا ؟( 3)
 اٌٛالٌاخ اٌّرحذج االِشٌىٍح –ٚتشخ واتٍٍٓ اٌحاخاَ/ س  

  إعثأٍا  –اٌذورٛس/ تٍٙح ِال حٌٛؼ 

( ظهىس يىالع انخىاصم االجخًاعٍ أدث ئىل َمهـت َىعُـت يف انخعبـري عـٍ  ساء انطـباب  شَـت 4)
 انخجاسب انُاجحت )انخجشبت ادلصشَت وانخىَسُت(.ويثال عهً رنك 

  ذٛٔظ – اٌطٍةاٌذورٛسج/ عائؾح 
 

 

 

00:00 – 11:30 

 ( 2لاعت انذفُت ) 
 

 12:00 – 11:30 اسرتاحــت
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 تـانخىلُج/ انماع انخفاصُم
 اخلايستاجلهست انعـــــــايت 

وضع األطش انذَُُت وانضىابط األخاللُت حلًاَت اجملخًع يٍ ئساءة احملىس اخلايس : 
 اسخخذاو وسائم انخىاصم االجخًاعٍ

 :رئيس الجلسة
  ادلغشب  –انذكخىس/ عبذانشمحٍ طُكىل 

 :المقرر
 هىنُذا  –سويٍُُ  / هاسا.د 

 : المتحدثون
  إٌّغا –اٌذورٛس/ ذِٛاط اٌفشد تاٌٚٛس 

 

 ( حتذَاث حسخري حكُىنىجُا ادلعهىياث واالحصاالث ألغشاض احلىاس انبُاء.2)

  فشٔغا –اٌغٍذج/ واسٚي سٌٍؼ 
 ًىَت.كُفُت ئعذاد وحأهُم األفشاد دًَُُا السخخذاو يىالع انخىاصم االجخًاعٍ يف َهضت اجملخًع انخُ( 3)

  ًٌثٕاْ  –اٌذورٛس/ عّش عثذاإلٌٗ ٍِماذ 

  اٌىٌٛد  –اٌذورٛس/ ِطٍك اٌمشاٚي 
يـٍ خـالل وسـائم انخىاصـم  وجىد يُثاق ضـشف عـادلٍ نعـذو ادسـاءة نهًمذسـاث واألدَـاٌ ضشوسة( 4) 

 . االجخًاعٍ: سؤَت دَُُت
  اٌدضائش -اٌذورٛس/ عثذاٌمادس تخٛػ 

  ًٍّّفٍغطٍٓ –اٌؾٍخ/ ذٍغٍش اٌر 

 إٌطاٌٍا  – / اسِأذٚ تشٔاسدًٌٕاٌذورٛس 
 

 

 

12:00 – 14:00 

 ( 2لاعت انذفُت ) 
 

 اخلخايُـتاجلهست 
 انبُاٌ اخلخايـٍ

 :رئيس الجلسة
 لطش -كخىس/ ئبشاهُى بٍ صاحل انُعًٍُ سعادة األسخار انذ 

 : المتحدثون
  اٌغٛداْ -اٌّؾٍش/ عثذاٌشحّٓ عٛاس اٌز٘ة 

  ٌٌٍٓدإٌطاًٌ فً اٌىٛ –اٌّطشاْ/ واٍٍِٛ تا 

  اٌثٛعٕح ٚاٌٙشعه –/ فاسٚق ذؾاوٍٛفٍرغا أ.د 

  تشٌطأٍا  -اٌحاخاَ/ ٍ٘شؽًٍ خٍٛج 
 

 

 

14:00 – 14:30 

 ( 2لاعت انذفُت ) 
 

 16:00 – 14:30 غــذاء

 20:30 – 16:30 صَاسة احلٍ انثمايف ) كخاسا (جىنت سُاحُت :  

 


