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 تس'ر تاراوح
 ة;ددعتلا لوح ا.ق56فإ لامش تا.قتلم

 

 ع7ضوم لوح 2022 جاطرق تا*قتلم ةودن
 

45 ة2عامتجالا تا-,غتلا تا$دحت
 ة2>;علا نادل7لا 6

 
 2022 ة.لB6ج 8 ?إ 4 نم

 سPوت ،جاطرق – ةمHحلا تFب
 م'ظنت نم

 ة'كEFمألا ةدحتملا تا9الولا< تس.ر تاراوح ةسسؤمو ،ا'لاط89ب تاراضحلا راوحل تس.ر ةسسؤم
 عم نواعتب

 )سLوت ،جاطرق( "ةمWحلا تVب" نونفلاو بادآلاو مولعلل LMNوتلا عمجملا
 ةكراشم_و

 )س.را<( ناسLإلا مولع تVب ةسسؤم 
 )اسLرف عEف( نا'كناdلوك ةسسؤمو

 
 عBضوملا
lm ة'عامتجالا تاجاجتحالا تمهلأ دقل

N رعلا ملاعلاnoN أو ،لمألا
q

 ناهذأ wإ ة'طارقوم9دلا ةروtuسلل مsواقملا َعقاولا تداع
um lm}ثحاdلاو um}بقارملا

N ب يد'لقتلا ماسقنالا نأ ام� .جراخلاو لخادلا{um فلاEFق{um املَعلاnm
N يدلاو�mN lm

N دق ة'سا'سلا ةحاسلا 
 تامدخلا ِة'لاعفو راهدزالاو ءاخرلا نم ل� wإ ةجاحلاو ،د9اt�mملا �Nامتجالا ءا'�سالل ةهجاولا ا�رات ،راظنألا نع ىراوت
lm تقلطنا ��Nلا um}مسا'لا ةروث نإ .ةEFحو ة'كرح ��tأ ة'عامتجا ٍةا'حو ة'مومعلا

N وتLس lm
N مس�دto 2010 ل'تف تلعشأو 

ل ةقطنملا لج تمع ة'حالصإ تا�رح
q

�nانث�سا ٌثدح
N lm

N راتلاFا'سلا خــــ�N امتجالا�N ةد9دج اثاح<أ تزفح ذإ ،�اعملا lm
N 

 بارطضالا< مس�ي تا< tuخألا دقَعلا نأ الإ ،اهtuغو راWفألا خــــFراتو ةسا'سلاو ة'ع���Fلا ةEFظنلاو ةد'قعلاو ةفسلفلا تالاجم
أف ة'ملاعلا 19 د'فوك ةحئاجو .ةف'نعلا لعفلا دودرو

q
لقث

q
lm ةد9دج تا9دحتب عمتجملاو ةسا'سلاو داصتقالا لها� ت

N 
�lا_و ة'_Eعلا ةقطنملا

N ب رتوتلا دعاصت نأ ام� .ةرومعملا{um غلا ىوقلاE_'خألا ەذه ُوزغو ،ا'سورو ةtuكلذك تدأ ا'ناركوأل ة 
lm شVعلا فورظ روهدت w¬و ةم'خو ة'ملاع ة9داصتقا جئاتن تاذ ةق'مع ةمزأ بوشw Lإ

N >طسوألا ق��لا قطانم ضع 
 .ةق<اسلا ة'عامتجالا تاجاجتحالا نا<إ ه< اودعُو يذلا tuيغتلا< um}بلاطم عراوشلاو ةقزألل سانلا داع ث'ح ،ا'قEFفإ لامشو

ºإ الوأ 2022 جاطرق تا'قتلم «سw عسوتلا lm
N امتجالا ع¼نتلا ةسارد�N يدلاو�mN ا'سلاو�N lm

N رعلا ملاعلاnoN، عto تاصنإلا 
 اوسرد um}يلود um}ثحا< كا�¿إ لالخ نم اذكو ،ةقطنملا اهدهش��N ºلا تالوحتلا نومّ'ق9ُ ف'كو um}يلحملا um}ثحاdلاو نEFكفملل
 um}ينهملاو باdشلا um}ثحاdلا نم مهم ددع um}ب لصولا wإ ا'ناث تا'قتلملا ەذه فدهتو .دوقع ذنم نولازي الو ةقطنملا

m«تÁتو .اهجراخ نمو ةقطنملا نم um}يمالعإلا um}طشانلاو um}يفحصلاو ةذتاسألاو
N خأtuطارخنالا ا lm

N سلف شاقنÄm
N يدو�mN 

lmاقثو º��F»Nو
N كراشملا عم قمعم{um lm

N احمو تا'قتلم�mلا ة'لاحلا ا9اضقلا لوح كلذو اهتاشروو ة'ف'صلا ةعماجلا تا��N 
 تا<اطخو ،tuبعتلا ةEFحو ة'سا'سلا تاEFحلاو ،ة'Æيدلاو ة'فاقثلا ة9ددعتلا Åع tumك�tلا عم ،ةtuغتملا ة'_Eعلا تاعمتجملا مهت

 باdشلاو ،ة'مقرلا تاصنملاو �Nامتجالا لصاوتلا لئاسو رودو ،ة'ملاعلا ة'ئÇبلاو ة'سا'سلا تا9دحتلاو ،ناسLإلا قوقح
nmدملا عمتجملاو

N lm
N راتلا تاظحللا ەذهFة'خ. 
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 ةودنلا جمانرب
 
 2022 ة.لB6ج 7 – لوألا مويلا
 

 ل'جس�لا – 9:00-9:30
 

 ة'حاتتفالا ةسلجلا – 9:30-10:00
 جاطرق ،"ةمWحلا تVب" ة'م9داÍأ ،]6Zرولا ة.جان

 نطسوب ة'ل� ؛ة'كEFمألا ةدحتملا تا9الولا< تاراوحلل تس.ر ةسسؤم ريدم ،سPرول ناثانوج
 امور ،س.¼ل ةعماج ؛ا'لاط89ب تاراضحلا راوح ةسسؤم ،ÏNلع قسÆملا ،صاحصح دمحم
 
 ةملسملا ة.5jعلا ةفقثملا ةgخنلاو ة.عامتجالا تاabغتلا – ?وألا ةصحلا
 

 wوألا ةسلجلا – 10:00-11:30
�N lmا'سلاو �Nامتجالا ،دادحلا دمحم

N جتلاE_وتلا ةLة'س. 
lm ة'عامتجالا تاtuغتلاو ة'م9داÍألا طاسوألا ،]lارق لامآ

N ؟للخلا نيأ :ةقطنملا 
�nادdلا tuكفتلا ،د.جملا دgع د.حو

N علا ة'عامتجالا ةمزألاوE_'ة. 
 ."ةمWحلا تVب" ة'م9داÍأ ؛رانملا سLوت ةعماج ،]6Zرولا ة.جان :ةسلجلا ةسVئر
 

 ةوهقلا لوانتل ةحا�tسا – 11:30-11:45
 

 ة'ناثلا ةسلجلا – 11:45-13:15
 �اعملا noNرعلا �Nا'سلا ركفلا ةلاح ةسارد :ة'عامتجالا تاtuغتلا ة�dاومل ةEFكفلا تا9دحتلا ،باسك نازوس ثFباabnلإ

tu lmيغتلا لجأ نم ،صاحصح دمحم
N رعلا ملاعلاnoN: راشم ةثالثFلا ةسردم نم عــــE_طا 

lm حالصإلا wإ N«سلا ،]vwماداu مثيم
N لوح نراقم ل'لحت :ة'مالسإلا تاقا'سلا H. Hanafi و H. Yousefi Eshkevari 

 ة'كEFمألا ةدحتملا تا9الولا< تس.ر تاراوح ةسسؤم ؛نطسوب ة'ل� ،سPارول ناثانوج :ةسلجلا سVئر
 

 ءادغلا ةحا�tسا – 13:15-14:30
 
n} تا.لقألاو يروتسدلا ماظنلا :ة.ناثلا ةصحلا

 ]w|رعلا ملاعلا ]
 

 ةثلاثلا ةسلجلا – 14:30-16:00
lm تا'لقألا لdقتسم ،]6Zرولا ة.جان

N رعلا ملاعلاnoN: ؟ةنطاوملا موهفمل رود يأ 
 ةق'قحلاو ةF¼هلاو ةEFحلا um}ب :noNرعلا يروتسدلا ماظنلا ،لوك ر{لوف

lm ة'ح'سملا سåانäلا ،]Zهف جروج
N فإ لامشو طسوألا ق��لا ةقطنمEFا'ق lm

N لا نمزE_رعلا عيnoN )عto نألاtتن�( 
 ونال'م ،تاراضحلا راوحل تس.ر ةسسؤم ؛امور ،س.¼ل ةعماج ،صاحصح دمحم :ةسلجلا سVئر
 

 ةوهقلا لوانتل ةحا�tسا – 16:00-16:30
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  ةع<ارلا ةسلجلا – 16:30-18:00
lm ة'عامتجالا مولعلا نع ،نسردنأ اabnل

N رعلا ملاعلاnoN )عto نألاtتن�( 
n|اد.عسلا abنم

 ؟ا'لاح �Nامتجا بلطم عامتجالا ملع )tuيغت( له ،]
�nنح يراس

�lالخألا لوحتلا �mNع9 اذام ،]
N ؟ة'عامتجالا مولعلل 

 ونال'م< تس.ر ةسسؤم ؛غارب ،زلراشº ةعماج ،لوك ر{لوف :ةسلجلا سVئر
 
n|اثلا مويلا

 2022 ة.لB6ج 8 – ]
 
 ةلودلا لاعفأ دودرو ة.ع.بطلا تامزألا ،ةرجهلا ،ة.فئاطلا :تا;دحتلا ]lانتو ة.عامتجالا تاabغتلا لشف :ةثلاثلا ةصحلا
 

 ةسماخلا ةسلجلا – 9:00-10:45
�N lmامتجالا tuغتلا ،طوحاu ف6زوج

N روسFنانبلو ا 
tu lmغتلا ل'لحت ،رو�اBjب لامأ

N ع( رئازجلاto نألاtتن�( 
lm تا<القنالا لوح ة'كEFمألا ةدحتملا تا9الولا لاعفأ دودر ،لاورك ناراش

N وتو نادوسلاLمو سé 
�nنح يراس:ةسلجلا سVئر

lm ة'كEFمألا ةعماجلا ،]
N بtuتو 

 
 ةوهقلا لوانتل ةحا�tسا – 10:45-11:00

 
 ةسداسلا ةسلجلا – 11:00-12:30

�n.يلأ وناف.�س
 �Nامتجالا tuغتلاو ة'فاقثلا تاعاtmmلاو ةرجهلا .ة9ددعتلا تاعمتجملاو ي��êلا لقنتلا ،]

lm هتا9دحتو ط'حملا تاtuغت ،]�لش�يب�ب اتان6ر
N رعلا ملاعلاnoN: وت ةلاح ةساردLس 

 برغملا ةلاح ةسارد :ا'طارقوtuب "ةلودلا مالسإ" لعج ،حاgصم دمحم
 ا'لعلا تاساردلل ةحودلا دهعم ،باسك نازوس ثFباabnلإ :ةسلجلا ةسVئر
 

12:30-13:15 
 ة.ف.صلا ةعماجلا تاشرو ضورع م;دقت – باgشلا �bnثحاgلا ءاضف
 

 ءادغلا ةحا�tسا – 13:15-14:30
 .2022 جاطرق تا'قتلم تا'لاعف ماتتخا


