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 الرابع لقسم اللغة العربية الدولي المؤتمر

 8388نوفمبر  82-03

 ٌغٍؽبداثطٔبِظ 

 

 (8882نوفمبر  82الاثنين ) اليوم األول
 حسجيل اإلاشاركين والحضور  02322 – 03:2

 

 الافخخاحيتالجلست 
 )قاعت اإلاؤجمراث( 00354 -02322

 استراحت 08304 -00354
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 الجلست ألاولى

 )قاعت اإلاؤجمراث( 0354 – 08304

 (ومدًر مركز جحقيق التراث بجامعت مصر للعلوم والخكنولوجيا أسخاذ الدراساث العربيت والاسالميت) أ. د. أنس عطيت الفقيرئيس الجلست3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبِؼخ اٌمب٘طح -ا٤ؼزبش ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 ٚػضٛ ِغّغ اٌٍغخ اٌؼطث١خ

 

 ِٚؼغ١ّبرٙب اٌؼ١ٍّخ اٌؼطث١خ اٌٍغخ

 

 عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –و١ٍخ ا٤ٌؽٓ  –أؼزبش اٌٍغ٠ٛبد ثمؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 

 ٚػضٛ ِغّغ اٌٍغخ اٌؼطث١خ

 

 اٌٍغ٠ٛخ اٌّؼطفخ ٚأزبط اٌؼطث١خ اٌٍغخ ِغّغ

 
 عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –و١ٍخ ا٤ٌؽٓ  –أؼزبش اٌٍغ٠ٛبد ثمؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 

 ٚػضٛ ِغّغ اٌٍغخ اٌؼطث١خ

 ِؼبصطح اضبف١خ رطاو١ت فٟ «رَْحذَ » اٌظطف

 

 عبِؼخ طٕطب –أؼزبش اٌؼٍَٛ اٌٍغ٠ٛخ  ثى١ٍخ ا٢زاة 

 ٚاٌرج١ط ثّغّغ اٌٍغخ اٌؼطث١خ

 اٌؼطثٟ اٌّؼغُ فٟ االشزمبلٟ اٌسضغ

 

 اٌمب٘طح، عبِؼخ ٕٙسؼخا٤ؼزبش ثى١ٍخ اٌ

 ٚاٌزؼ١ٍُ... االصطٕبػٟ اٌصوبء

 اٌغٛزح ِٚؼب١٠ط ٚا٢فبق ٚاٌزحس٠بد اٌّغبالد



3 
 

 الجلست الثانيت
 (الترجمت الفوريت)قاعت  0354 – 08304

 العرب( )أمين عام اجحاد الكخاب عالء عبد الهاديد. رئيس الجلست3 

 

 

 

 

 

 

 

 استراحت 8322 -03:2
 

 تلثالجلست الثا
 (اإلاؤجمراث)قاعت  3:2: – 8322

ت ودداهااألا ) د. مصطفى رياضأ. رئيس الجلست3   (جامعت عين شمسكليت آلاداب، ،  سخاذ بقس  اللةت ؤلانجليًي

 

****** 

 

ِئؼػ ٚضئ١ػ  أؼزبش ظائط ثؤوبز١ّ٠خ ٔبصط اٌؼؽىط٠خ،

ِئؼؽخ ِشىبرٟ اٌس١ٌٚخ ٌٍز١ّٕخ

 ٚاٌؽٕساْ اٌّططلخ ث١ٓ اٌضمبفخ صٕبػخ

أؼزبش ِؽبػس ا٤زة ا٦ٔغ١ٍعٞ

عبِؼخ ا٤ظ٘ط -اٌغبِؼخ اٌجط٠طب١ٔخ فٟ ِصط 

 أّٔٛشعب اٌٙبزٞ ػجس ٌؼالء إٌش١سح اٌشؼط: ٚرطعّخ إٌص١خ اٌزؼس٠خ

 

 

أؼزبش ا٤زة اٌطٚؼٟ، و١ٍخ ا٤ٌؽٓ، عبِؼخ ػ١ٓ شّػ

 اٌزطعّخ عٛزح فٟ ٚأصطٖ ٥ٌٌفبظ اٌسالٌٟ اٌزطٛض

 زٚؼز٠ٛفؽىٟ ف١ٛزٚض اٌطٚؼٟ ٥ٌز٠ت "ا٢ذط" ضٚا٠خ رطعّخ فٟ ذبصخ رغطثخ

 

ِصط - ا٤ِط٠ى١خ اٌغبِؼخ
 اٌطٚؼٟ ا٤زة ِٓ ِرزبضح ّٔبشط اٌّزطعُ: اٌصار١خ اٌؽ١طح أزة ِالِح

 اإلاخحدث3 

 أؼزبش ا٤زة اٌّمبضْ ٚاٌحضبضاد اٌّمبضٔخ ثغبِؼبد ِصط ٚأٌّب١ٔب
 اٌّؼبصطح اٌؼطث١خ اٌضمبفخ فٟ اٌّؼطفخ أزبط
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 (8882نوفمبر  80)الثالثاء  اليوم الثاني

 تبعار الجلست ال
 )قاعت اإلاؤجمراث( 003:2 – 02322

 القاهرة(كليت آلاداب، جامعت ،  ودداهاا العربيتسخاذ بقس  اللةت ألا ) خيري دومتأ. د. رئيس الجلست3 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

 

 لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ، و١ٍخ ا٤ٌؽٓ، عبِؼخ ػ١ٓ شّػ

 اٌّؼطفخ ٚأزبط ا٤ٚثئخ شؼط

 اٌغبضَ ٌؼٍٝ )اٌٛثبء( لص١سح ث١ٕخ فٟ لطاءح

 
أؼزبش إٌمس ا٤زثٝ ثغبِؼخ اٌؽ٠ٛػ

 أّٔٛشعب ؼالَ ضفؼذ اٌؽج١ؼ١ٕ١بد: ٚشؼط٠خ اٌج١ٕٟ( إٌّظِٛٝ )اٌزر١١ً

عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –و١ٍخ ا٤ٌؽٓ  –لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 
ٟ   س  مْ إٌ   أظِخ   ً   فٟ ِمبضثخ   :"١ط  ص  اٌجَ  س  مْ إٌ  "ٚ ،ا٤زث ٍَ  بد  َّ ٚاٌؽ   ،اٌؼ 

غبِؼخ ػ١ٓ شّػث اٌٍغخ اٌؼطث١خ و١ٍخ ا٤ٌؽٓ لؽُ

 ث١ٓ حطح" ٌـ"أٔب ٚاٌزؤ٠ًٚ اٌزٍمٟ أثغس٠خ فٟ فٍؽف١خ ضإ٠خ – ٚا٠ٌٛٙخ اٌحت عس١ٌخ

 اٌّحفٛظٟ ٚاٌؽ١ٕبض٠ٛ ا٦حؽبٟٔ اٌطٚائٟ إٌص

 

عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –و١ٍخ ا٤ٌؽٓ  –ِسضغ ثمؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 

 ٚؼ١ّب" شبثب أضحٝ اٌصٞ "اٌصجٟ ضٚا٠خ فٟ ا٤ة ِؽبءٌخ

 - صمبف١خ زضاؼخ - ؼبٌُ الثزٙبي

 

 اٌؼطث١خ اٌٍغخ ثمؽُ ِؼ١سح

شّػ ػ١ٓ عبِؼخ ـ ا٤ٌؽٓ و١ٍخ

 اٌٛعٛز ٚؼئاي ٌٍٕبلس ا٤وبز٠ّٟ إٌّٛشط

 ػٕبٟٔ: ٌّحّس اٌصار١خ اٌؽ١طح فٟ ػ١بز شىطٞ ٌصٛضح ِؼطف١خ لطاءح

 ِصط٠خ" ٚاحبد - اٌغطثخ ٚاحبد -اٌؼّط "ٚاحبد
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 تمساخالجلست ال
 (الترجمت الفوريت)قاعت  003:2 – 02322

 (اإلانياكليت آلاداب، جامعت ،  ودداهاا العربيتسخاذ بقس  اللةت ألا ) محمد نجيب الخالوي أ. د.  رئيس الجلست3 
 

 
 

 استراحت 08322 -003:2

 

 

 و١ٍخ ا٤ٌؽٓ، عبِؼخ ػ١ٓ شّػ  ،اٌٍغخ ا٦ؼجب١ٔخ أؼزبش
 ٚأٚضٚثب اؼجب١ٔب فٟ ثغ١ط٘ب ٌٍٕبطم١ٓ اٌؼطث١خ رؼ١ٍُ

 

 عبِؼخ ا١ٌّٕب –و١ٍخ ا٢زاة  –أؼزبش ا٤زة ٚإٌمس 
 اٌٍغبد ثؤلؽبَ ٚاٌّمطضاد إٌّب٘ظ ٚضغ اؼزطار١غ١بد

 
ثآزاة اٌؽ٠ٛػأؼزبش ا٤زة اٌحس٠ش ثمؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 

 ٚاٌحٍٛي اٌظٛا٘ط ثغ١ط٘ب: ٌٍٕبطم١ٓ اٌؼطث١خ اٌٍغخ رؼ١ٍُ ِشىالد

 

 أؼزبشح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 عبِؼخ ثبعٟ ِرزبض ػٕبثخ اٌغعائط

 ٚاٌّمطضاد اٌجطاِظ ٚضغ ٚاؼزطار١غ١بد اٌّؼطف١خ اٌّمبضثخ

 

 ش اٌؼٍّٟحأؼزبش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌج

 عبِؼخ ثبعٟ ِرزبض ػٕبثخ اٌغعائط

 ٚاٌّمطضاد إٌّب٘ظ ٚضغ الؼزطار١غ١بد اٌج١ساغٛع١خ اٌّمبضثخ

 

 عبِؼخ غبظٞ ػٕزبة و١ٍخ اال١ٌٙبد رطو١ب

 ثغ١ط٘ب ٌٍٕبطم١ٓ اٌزؼ١ٍُ ِشىالد ٌحً اٌؼطث١خ اٌغٙٛز ٥ٌعبٔت: اٌؼطث١خ رؼ١ٍُ

 ٚإٌزبئظ" ٥ٌؼجبة ِؽح١خ "زضاؼخ
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 سادستالجلست ال

 )قاعت اإلاؤجمراث( 2:30 – 21:00

 القاهرة(كليت آلاداب، جامعت ، ودداهاا أسخاذ ورئيس قس  اللةت العربيت) سامي سليمانأ.د. رئيس الجلست3 

 

 

 

أؼزبش ِزفطؽ ػٍُ االعزّبع ٚا٤ٔضطٚثٌٛٛع١ب

عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –و١ٍخ اٌجٕبد ٣ٌزاة ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزطث١خ 

 اٌز١ّٕخ لضب٠ب ٌرسِخ االعزّبػ١خ ٚاٌؼٍَٛ ا٤زة ث١ٓ اٌزىبًِ

 

 كمية اآلداب جامعة حموان –قسم المغة العربية 

 اٌج١ٕ١خ اٌسضاؼبد فٟ اٌؼ١ٍّخ رغطثزٟ

 ّٔٛشعب   «ا٦شاػٟ ٚإٌمس اٌفٕٟ اٌزصٚق» ِمطض

 لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ، و١ٍخ ا٢زاة ٚاٌٍغبد

 

 لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ، و١ٍخ ا٢زاة ٚاٌٍغبد،

عبِؼخ اِحّس ثٛلطح ثِٛطزاغ اٌغعائط

 اٌطلّٟ اٌزحٛي ػصط اٌّزشظ١خ ٚا٠ٌٛٙخ ٚا٤ؼطح اٌطفً

 

، ٚػضٛ ٌغٕخ إٌّٛف١خس ٚاٌؼ١ّس ا٤ؼجك ٢زاة أؼزبش اٌجالغخ ٚإٌم

اٌزؼ١ٍُ ثّغٍػ اٌش١ٛخ

 ٚاؼزٙالوٙب اٌّؼطفخ أزبط ث١ٓ اٌجالغخ

 
 أؼزبش ا٤زة ٚإٌمس

 و١ٍخ ا٦ػالَ/ عبِؼخ أوزٛثط ٌٍؼٍَٛ اٌحس٠ضخ ٚا٢زاة

 ٚاٌزطج١ك اٌطإ٠خ اٌج١ئٟ: ا٤زثٟ إٌمس

 

ثساض اٌىزت اٌّصط٠خضئ١ػ لبػخ اٌسٚض٠بد 

 اٌّصط٠خ اٌىزت زاض ٚاٌّؤِٛي: اٌٛالغ ث١ٓ اٌسٚض٠بد ٟف ٟاٌطلّ اٌزحٛي

 ّٔٛشعب
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 سابعتالجلست ال

 (الترجمت الفوريت)قاعت  2:30 – 21:00

 اللةت العربيت، كليت ألالسن، جامعت عين شمس(سخاذ بقس  ألا ) عبد اإلاعطي صالحأ. د. رئيس الجلست3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراحت 8322 -03:2

 ػ١ٓ عبِؼخ ا٤ٌؽٓ ثى١ٍخ اٌزش١ى١خ اٌٍغخ لؽُ ٚضئ١ػ ِؽبػس أؼزبش

شّػ

 ٟإٌؽبئ ا٤زة فٟ اٌؽطز ر١ّبد

 ٚاٌؽٍٛفبوٟ ٚاٌزش١ىٟ، ،اٌؼطثٟ إٌؽبئٟ ا٤زة فٟ ٔمس٠خ ِمبضثبد

 عبِؼخ ا٤ٌؽٓ و١ٍخ -ا٤ٌّب١ٔخ  اٌٍغخ ثمؽُ ٚاٌزطعّخ ا٤زة ِؽبػس أؼزبش

شّػ ػ١ٓ

 اٌؼطثٟ اٌطث١غ غّبض فٟ ا٤ٚضٚثٟ اٌصارٟ اٌضمبفٟ ٌٍّٕزظ ِزؼٛحً رصس٠ط اػبزح

 ِسٟٔ" "ػٍّبٟٔ/ وٍّخ ػٍٝ ثبٌزطج١ك

 

 أؼزبش ِؽبػس ثمؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ

و١ٍخ ا٤ٌؽٓ ـ عبِؼخ ا٤لصط

 إٌؽك ٌؽٍطخ رسا١ٌٚخ زضاؼخ إٌّٛشط: ١ّٕ٘خ

 

 ِسضغ ِؽبػس ثمؽُ اٌٍغخ ا٠٦طب١ٌخ

 

ِسضغ ِؽبػس ثمؽُ اٌٍغخ ا٠٦طب١ٌخ

  اٌّزطَعُ: اٌطٚائٟ إٌص أزبط فٟ ٚأصطٖ اٌطٚا٠خ ٌّفَٙٛ اٌّؼطفٟ إٌّٛشط

ب اٌؼطث١خ اٌٝ ٚرطعّزٙب suo il ciascuno A ضٚا٠خ   ّٔٛشع 

 
 اٌؼطث١خ، و١ٍخ ا٤ٌؽٓ، عبِؼخ ػ١ٓ شّػلؽُ اٌٍغخ 

 
لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ، و١ٍخ ا٤ٌؽٓ، عبِؼخ ػ١ٓ شّػ

 اٌََٙسف" "إٌ ص  

 اٌمسَ ٚوطح اٌزطعّخ ث١ٓ اٌّفب١ّ١٘خ ٌالؼزؼبضح ِؼطف١خ زضاؼخ
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 تمناثالجلست ال

 )قاعت اإلاؤجمراث( 3:30 – 1:00

 عين شمس(كليت آلاداب، جامعت ،  ودداهاا العربيتسخاذ بقس  اللةت ألا ) محمد ًونس عبد العالد. أ.  رئيس الجلست3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –و١ٍخ ا٤ٌؽٓ  –لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 
 اٌؼطثٟ اٌشؼط ِٛؼ١مٝ زضاؼخ فٟ اٌطائسح ٚعٙٛزٖ «اٌطءٚف ػجس ػٟٛٔ»

 

 عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –و١ٍخ ا٤ٌؽٓ  –لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 

 اٌجطٞ ذٛضش١س هللا ػجس

 اٌؼطثٟ ا٤زة ٌزطٛض اٌح١ٛٞ ٚرفؽ١طٖ

 

ثمؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ ثى١ٍخ ا٤ٌؽٓ، عبِؼخ ػ١ٓ شّػ
 اٌحساص١خ اٌزؤ٠ًٚ ضإٞ ضٛء فٝ اٌس٠ٕٝ إٌص رؤ٠ًٚ ِفَٙٛ

 
لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ، و١ٍخ ا٤ٌؽٓ، عبِؼخ ػ١ٓ شّػ

 ٚاثساع ربض٠د – اٌّمبضْ ا٤زة فٟ اٌؼطث١خ إٌظط٠خ
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 خاسعتالجلست ال

 (الترجمت الفوريت)قاعت  3:30 – 1:00

 حلوان(كليت آلاداب، جامعت ، ودداهاا العربيتسخاذ بقس  اللةت ألا ) أ. د. فخح هللا سليمان 3  رئيس الجلست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

 

عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –و١ٍخ ا٤ٌؽٓ  –لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 

زضاؼخ ٌغ٠ٛخ  اٌّرزصطاد اٌٍغ٠ٛخ اٌؼطث١خ ٚا٤عٕج١خ فٟ اٌؼطث١خ اٌّؼبصطح

 رطج١م١خ

 
عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –أؼزبش اٌسضاؼبد اٌٍغ٠ٛخ اٌّؽبػس ثى١ٍخ ا٤ٌؽٓ 

 2َٕٔٓ ٠ٕب٠ط (8ٔٔ) اٌؼسز:  اٌؼصط ٌغخ ِٚغٍخ اٌؼطث١خ اٌٍغخ

 

 اٌش١د وفط عبِؼخ – ا٤ٌؽٓ و١ٍخ
 اٌؼطث١خ اٌٍغخ ٌزؼ١ٍُ ٌؽبٟٔ رصٛض ٔحٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ: اٌٍؽب١ٔبد

 

غعح -ا٤لصٝ ثغبِؼخ اٌّؽبػس اٌٍغ٠ٛخ اٌؼٍَٛ أؼزبش
 اٌٍغ٠ٛخ ا٤صٛاد ػٍُ فٟ اٌج١ٕ١خ اٌسضاؼبد

 

و١ٍخ ا٤ٌؽٓ -ثبحش ِبعؽز١ط ثمؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 

 إٌظط٠خ ث١ٓ ٥ٌعبٔت اٌؼطث١خ رؼ١ٍُ ِٕب٘ظ فٟ اٌؼطثٟ إٌّحٛ رؼ١ٍُ أ ؼػ

ب «٠س٠ه ث١ٓ اٌؼطث١خ» وزبة ٚاٌزطج١ك،  ّٔٛشع 
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 (8882نوفمبر 2:ألاربعاء ) اليوم الثالث

 ةشر اعالجلست ال
 )قاعت اإلاؤجمراث( 003:2 – 02322

تأسخاذ ورئيس قس  اللةت ) صدًق الواحي أحمدأ. د. رئيس الجلست3           كليت ألالسن، جامعت عين شمس(، ؤلانجليًي

 

 

 

 استراحت 21:00 -22:30

 

 عبِؼخ ػ١ٓ شّػ ،و١ٍخ اٌزطث١خ، ا٤زة ا٦ٔغ١ٍعٞأؼزبش 
 اٌزطعّخ فٟ ػطث١خ ٔظط٠خ ٔحٛ االؼزطزاز:

 

 ثبحش ِٚزطعُ

 اٌضمبف١خ اٌسالالد اٌّؽزشطل١ٓ: رطعّبد فٟ ٚاٌؼٕف االؼزطزاز" "رطعّخ

 إٌظط٠خ ٚاالفزطاضبد

 

و١ٍخ ا٤ٌؽٓ، عبِؼخ ػ١ٓ شّػ ،أؼزبش ٚضئ١ػ لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ
 إٌمس ٔمس فٟ لطاءح اٌصوٛض٠خ: اٌغٕسض٠خ

اٌغعائط –أؼزبش ِحبضط ثغبِؼخ ثِٛطزاغ 

 ٌٍغخ اٌغعائطٞ اٌّغّغ ضئ١ػ صبٌح اٌحبط اٌطحّٓ ػجس أػّبي فٟ اٌٍغخ ٔظط٠خ

 اٌؽبثك اٌؼطث١خ
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 حادًت عشرةالجلست ال

 )قاعت اإلاؤجمراث( 2:30 – 21:00
 ، كليت ألالسن، جامعت عين شمس(ألاإلاانيتاللةت سخاذ بقس  ألا ) الجوهري باهر أ. د. رئيس الجلست3 

 

 

 

 

 

 

 

ِحبضط ثبٌغبِؼبد اٌفطٔؽ١خ

ٚػضٛ اٌّغّغ اٌؼٍّٟ اٌّصطٞ

 رطعّخ ّٔٛشط .اٌزبض٠د ٤ثطبي اٌىٍّخ ٦ػطبء وٛؼ١ٍخ اٌّطاؼالد رطعّخ

 ِصط فٟ ثٛٔبثطد ِطاؼالد

ثؤوبز١ّ٠خ ٔبصط اٌؼؽىط٠خ اٌؼ١ٍب اٌؼبَ أؼزبش اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ
 اٌمب١ٔٛٔخ اٌزطعّخ فٟ اٌّصطٍحبد رٛح١س أ١ّ٘خ

شّػ ػ١ٓ عبِؼخ - اٌج١ئ١خ اٌسضاؼبد ٚاٌجحٛس و١ٍخ

 ػٍُ ِٕٙغ١خ فٝ زضاؼخ اٌؼطث١خ: اٌٍغخ اٌٝ اٌؼ١ٍّخ اٌّصطٍحبد رطعّخ اشىب١ٌخ

 اٌّصطٍح

١خٌّبٔا٤ؼزبش ثى١ٍخ ا٤ٌؽٓ، عبِؼخ ػ١ٓ شّػ، لؽُ اٌٍغخ ا٤
 ٚاٌؼطث١خ ا٤ٌّب١ٔخ ث١ٓ ِزطعُ ٚصب٠ب ِٓ
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 ثانيت عشرةالجلست ال

 (الترجمت الفوريت)قاعت  2:30 – 21:00

 ، جامعت عين شمس(التربيتاللةت العربيت، كليت سخاذ بقس  ألا ) أ. د. أشرف نجارئيس الجلست3 
 

 

 

 

 

 

 

 استراحت 1:00 -2:30

 خخاميتالجلست ال

 

 ؼبثمب اٌمطٜ أَ ثغبِؼخ اٌّشبضن اٌٍغخ فمٗ أؼزبش

 اٌؽؼٛز٠خ اٌؼطث١خ اٌٍّّىخ

ّ   خ  ٕبػاٌص    اٌؽؼٛز٠خ   اٌؼطث١خ اٌٍّّىخ   فٟ س٠ضخ  اٌح ١ّخ  ؼغَ اٌ

  ّ ٟ   ُ  ؼغَ )اٌ ب (ٌٍطالة   اٌؼطث  أّٔٛشع 

 
عبِؼخ ػ١ٓ شّػ –و١ٍخ ا٤ٌؽٓ  –لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ 

 ا١ٌّؽط اٌّسضؼٟ اٌّؼغُ رؤ١ٌف فٟ رغطثزٟ

 

عبِؼخ ٔغطاْ/ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚا٢زاة  ٌّؽبػسااٌصطف ٚأؼزبش إٌحٛ 

 ثشطٚضح

٘ س  اٌش ؼطٞ ب بالد  إٌ ح٠ٛ خ  ٌٍش  َّ ١طافٟ االْحز  ٓ  اٌؽ  َٕس اث  ػ 

 

 ٥ٌؼبرصح اٌؼ١ٍب اٌّسضؼخ - اٌؼطث١خ اٌٍغخ لؽُ
ٖ لؽٕط١ٕخ ثٛث١ٕسض صبٌح عبِؼخ

 اٌؼطث١خ اٌٍغخ حٛؼجخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌغٙٛز

 غبِؼخ ػ١ٓ شّػث ِؼ١سح ثمؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ و١ٍخ ا٤ٌؽٓ

 اٌزطو١ت اٌصطفٟ ٚاٌؽ١بق إٌحٛٞ فٟ ثطاِظ اٌصوبء االصطٕبػٟ اٌحٛاض٠خ

ب  ِؽبػس عٛعً ّٔٛشع 
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 )قاعت اإلاؤجمراث( 3:30 – 1:00

****** 
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