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 وسارة انخكىيٍ انًهًُ وانخشغيم

 

 انبزَايج انشيًُ نهُذوة انخاطت
 "انعزبيت نذعى فزص انخشغيم انعايهت االيذي"هجزة وحُقم 

 ((2014/  11/  21  –  11،  حىَس / انجًهىريت انخىَسيت ))

 
 يُظًت انعًم انعزبيت

 انبزَايج انشيًُ

 

 2014/ 11/  11انيىو األول : األربعاء 

 انـًــىضــىع انيىو وانخىقيج

 انزسًً نهُذوة حفم االفخخاح**  10.00 – 1.00

   انًذير انعاو نًُظًة انعًم انعربية -يحًذ نقًاٌ  كهًة يعانً انسيذ/ أحًذ - 

 يكتب تىَس -يًثم جايعة انذول انعربية –كهًة انسيذ/ عبذانهطيف عبيذ  -

 وزير انتكىيٍ انًهًُ وانتشغيم / تىَس -كهًة يعانً انذكتىر/ حافظ انعًىري  -

 :  جهست انعًم األونً 

 جًهىريت يظز انعزبيت –انسيذ/ طالح عطياٌ رئيس انجهست :

انعربيةة انًهةاجرو وبىجةا  ةاك انكتةا ا        انعايهةة  االيةذي عرض ويُاقشةة وواقة     - 11.00 – 10.00
 آثارها. –تطىراتها  –إبعادها  –دوافعها  –انعربية 

يذير عاو انهجرو وانيذ انعايهة األجُبيةة وزارو انتكةىيٍ    –انسيذ / أحًذ انًسعىدي  
 انًهًُ وانتشغيم / تىَس.

انعايهة انًهاجرو فً تحقية  أهةذاا انتًُيةة    االيذي عرض ويُاقشة ودور ويساهًة  - 12.00 – 11.00
 فً بهذاٌ اإلرسال واالستقبالو

/ انخبيةةر انعربةةً فةةً يجةةال تًُيةةة انًةةىارد انبشةةرية  –تىر/ بهجةةأ أبةةى انُ ةةر كانةةذ
 .ي ر

 ** اسخزاحت 12.30 – 12.00

 جهست انعًم انثاَيت : 13.30 – 12.30

 رئيس انجهست :

 ** عزع حجارب قطزيت 

 تجربة يًهكة انبحريٍ -
 )ورقتً عًم(تجربة انجًهىرية انتىَسية -

   غــــذاء**  14.00

 

 



 

 

 

2 

 

 وسارة انخكىيٍ انًهًُ وانخشغيم

 

 انبزَايج انشيًُ نهُذوة انخاطت
 "انعزبيت نذعى فزص انخشغيم انعايهت االيذي"هجزة وحُقم 

 ((2014/  11/  21  –  11،  حىَس / انجًهىريت انخىَسيت ))

 
 يُظًت انعًم انعزبيت

 

 2014/ 11/  20انيىو انثاًَ : انخًيس 

 

 انـًــىضــىع انيىو وانخىقيج

 جهست انعًم انثانثت : 

 انجًهىريت انهبُاَيت –انسيذ/ شزبم خهيفت  رئيس انجهست :

 عرض ويُاقشة وسياسا  وقضايا انهجرو فً إطار انشراكة االورويتىسطيةو   - 10.00 – 1.00

 / تىَس انخبير انعربً فً يجال تًُية انًىارد انبشرية –انذكتىر / عهً حًذي 

األطر انقاَىَية نحًاية االيةذي انعايهةة انًهةاجرو عهةً انًسةتىيا       عرض ويُاقشة و - 11.00 – 10.00
 وةوانذونيانعربية واإلقهيًية 

يذير برَايج انذراسا  انبرنًاَيةة كهيةة االقت ةاد وانعهةىو      –عهً ان اوي انسيذو / 
 جايعة انقاهرو –انسياسية 

 ** اسخزاحت   11.30 – 11.00

 جهست انعًم انزابعت : 

 يًهكت انبحزيٍ -انسيذ/ أسايت انعبسً: رئيس انجهست

 عرض ويُاقشة وتُقم انقىي انعايهة انعربية بيٍ انىاق  وانًأيىلو. - 12.30 – 11.30

انخبير انعربً فةً يجةال تُقةم األيةذي انعايهةة انعربيةة        –ة انذكتىر / عبذ انباسط عثايُ
 انًًهكة األردَية انهاشًية –

  

   ودونيت عزع حجارب قطزيت**  13.30 – 12.30

 تجربة جًهىرية ي ر انعربية -
 تجربة دونة قطر -
 جيبىتيجًهىرية تجربة  -
-  

   غــــذاء**  14.30

 

 
 



 

 

 

3 

 

 وسارة انخكىيٍ انًهًُ وانخشغيم

 

 انبزَايج انشيًُ نهُذوة انخاطت
 "انعزبيت نذعى فزص انخشغيم انعايهت االيذي"هجزة وحُقم 

 ((2014/  11/  21  –  11،  حىَس / انجًهىريت انخىَسيت ))

 
 يُظًت انعًم انعزبيت

 
 

 2014/ 11/  21نيىو انثانث : انجًعت ا

 انـًــىضــىع انيىو وانخىقيج

  

 جهست انعًم انثانثت : 

 انجهىريت انخىَسيت -انسيذ/ أحًذ انًسعىدي :رئيس انجهست

1.00 – 1.45 

 

عةةرض ويُاقشةةة وأثةةر انتغيةةرا  انعربيةةة فةةً دول انربيةة  انعربةةً عهةةً تيةةارا           -
 انهجرو وتُقم انقىي انعايهة انعربيةو

 .رئيس ي هحة بًكتب انهجرو وانيذ انعايهة األجُبية / تىَس – انسيذ / ونيذ بالل

1.45 – 10.30 

 
 
 

11.00- 12.00 

غيةر انشةرعية عهةً انبهةذاٌ     عرض ويُاقشة وتأثيرا  انتُقم غير انًةُظى وانهجةرو    -
 انعربيةو.

 يكتب تىَس – انًُظًة انذونية نههجروفيراسايً  األستارو / ألنيُا -

 عزع حجارب قطزيت** 

 تجربة انًًهكة األردَية انهاشًية    -
 تجربة انًًهكة انًغربية -

 ** اسخزاحت   11.00 – 10.30

 

11.00- 12.00 

 ** اجخًاع نجُت انظياغت

جًهىريلت يظلز    –رئليس انجهسلت : انسليذ/ طلالح عطيلاٌ       انخخاييلت : جهست انعًلم  
 انعزبيت

 انخقزيز انُهائً وانخىطياثعزع ** 

  

   غــــذاء**  13.30

 دقيقت 20يخظض نهخجارب انقطزيت  -

◘ ◘ ◘ 
 رباب 

 هذيط/ 


