
 

 

 يؤتًز انعًم انعزتً
 األرتـعــىٌذورج ــان

 انجزائزيحجًهىريح ان/  انجزائز
 ((  2013  َيضاٌ/  أتزيم  22  -  15))  

 حًذي

 يحًذط/ 

 

 

 

 

 نهًؤتًز انجهضح االفتتاحيحتزَايج 

 

 * آياخ يٍ انذكز انحكيى 

 انطية نىح/  تزحيثيح نًعانً انضيذ كهًح -

 وزير انعمم وانتشغيم وانضمبن االجتمبعى

 َاصز انًيز/  صعادج انًهُذس كهًح -

 مىظمخ انعمم انعرثيخ رئيس مجهس إدارح

 أحًذ يحًذ نمًاٌ /يعانً انضيذكهًح  -

 مىظمخ انعمم انعرثيخن انمذير انعبو

 يعانً انضيذ / َثيم انعزتًكهًح  -

 انعبو نجبمعخ انذول انعرثيخ األميه

 عثذ انعزيز تىتفهيمح/  فخايح انزئيش كهًح -

 راعً انًؤتًز  -  رئيس انجمهىريخ انجسائريخ انذيمقراطيخ انشعجيخ
 

◙ ◙ ◙ 

10.00  -  11.00 

 حح االفـتتاحيـانجهضـ



 

 

 يؤتًز انعًم انعزتً
 األرتـعــىٌذورج ــان

 انجزائزيحجًهىريح ان/  انجزائز
 ((  2013  َيضاٌ/  أتزيم  22  -  15))  

 حًذي

 يحًذط/ 

 
 
 
 

 تزَايج عًم انيىو األول نهًؤتًز

 2013 / 4 / 15  االثُيٍيىو 

 

 انـفـتـزج انصثاحيح

 ( األوراصـً/ فُذق  انًـىالـفلاعح ) 
 

 إجراءاد انتسجيم واستالو انىثبئق 9.30  -  8.30

 (Eطاتك  –انًىالف لاعح ) انتىاجذ فى انقبعخ انرئيسيخ نهمؤتمر 9.55  -  9.30

 نهًؤتًز جهضح  االفتتاح  انزصًيح 11.00  -  10.00

 تتاحيح (ثزَايج انجهضح االفوفما ن) 

 اصتزاحــــح  12.00  -  11.00

12.00  -  1.00 
 اجتًاعاخ انفزق انثالثح :

  (Eطاتك  –انًىالف )لاعح  -            فزيك انحكىياخ -1

 (Aطاتك  – Aأنفا )لاعح  -     فزيك أصحاب األعًال -2

  (Bطاتك  –أنىاٌ )لاعح  -                فزيك انعًال -3

 جزائيح انجهضح اإل - 2.00  -  1.00

 (الجتًاع األول نهجُح انتُظيًيح )إلعذاد تمزيزها األولا - ظهرا  2.00

  (Bيضار طاتك )لاعح 

 ....................................................... غذاء 3.00

 

*  *  * 



 

 

 يؤتًز انعًم انعزتً
 األرتـعــىٌذورج ــان

 انجزائزيحجًهىريح ان/  انجزائز
 ((  2013  َيضاٌ/  أتزيم  22  -  15))  

 حًذي

 يحًذط/ 

 

 يهاو انفزق فً االجتًاع األول

 

 مقرر ( . -يس وبئت نهرئ -يىتخت كم فريق هيئخ رئبسته مه ) رئيس  -أ 

 اوتخبة وبئت رئيس انمؤتمر عه انفريق . -ة 

 تسميخ أعضبء كم فريق فى انهجبن انتبنيخ : -ج 

 عه انعمبل ( 1عه أصحبة األعمبل +   1عه انحكىمبد +  2) انهجُح انتُظيًيح : -

 عه انعمبل ( 1عه أصحبة األعمبل  +  1عه انحكىمبد +  2)  نجُح اعتًاد انعضىيح : -

 عه انعمبل ( . 1عه أصحبة األعمبل  +  1عه انحكىمبد +  1)  نجُح انصياغح  : -

يسمممى مممماال واعممذا عممه كممم عكىمممخ مشممبركخ فممى     انفزيةةك انحكةةىيً: )    انهجُةةح انًانيةةح -

 انمؤتمر ( .

يسمى مماال واعذا عه انفريق نهمشمبركخ فمى انهجىمخ     فزيك أصحاب انعًم)

 انمبنيخ ( .

 ريق نهمشبركخ فى انهجىخ انمبنيخ(ى مماال واعذا عه انفيسم فزيك انعًال)

 

* * * 

 

 

 



 

 

 يؤتًز انعًم انعزتً
 األرتـعــىٌذورج ــان

 انجزائزيحجًهىريح ان/  انجزائز
 ((  2013  َيضاٌ/  أتزيم  22  -  15))  

 حًذي

 يحًذط/ 

 

 انًضائـيـحانـفـتـزج 

 اجتًاعاخ انفزق : مسبء 6.00 - 5.00

  (Eطاتك  –انًىالف )لاعح  -            فزيك انحكىياخ -4

 (Aطاتك  – Aأنفا )لاعح  -     فزيك أصحاب األعًال -5
 ( Bطاتك  –نىاٌ )لاعح أ -                فزيك انعًال -6

 ) نًُالشح انتمزيز األول نهجُح انتُظيًيح (

 انجهضح انعايح األونً نهًؤتًز : 7.30  -  6.00

 ( 1) يضثطح يؤلتح رلى انتقرير األول نهجىخ انتىظيميخ  -1

 تقرير انمذير انعبو ثشأن انسبدح أعضبء وضيىف انمؤتمركهمبد  -2

  )انماعح انزئيضيح نهًؤتًز(حفم تكزيى رواد انعًم انعزب  - 9.00  -  7.30

 اجتًاعاخ انهجاٌ : 

 (Bيضار طاتك )لاعح انهجىخ انتىظيميخ  مسبء  7.30

  ) إلعذاد تمزيزها انثاًَ (

 (1أوراصً )لاعح نجىخ اعتمبد انعضىيخ  مسبء  7.30

 ) إلعذاد تمزيزها األول (

 (Aطاتك  Bأنفا )لاعح انهجىخ انمبنيخ  مسبء  7.30

 

 ........................................تذعىج كزيًح يٍ  عشاء 9.00

*  *  * 

 


