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 مضلااوو للالتحالاا نيیب لصافلاا ينوناقلاا دحلاا :يلوودد رمتؤم

 تيیززريیب ةعماج ٬،ققوقحلاا دهھعم قحلم
 2018 ربوتكأأ/للووألاا نيیرشت 3-4

 رمتؤملاا جمانرب

 )243 ةعاقلاا ٬،ققوقحلاا دهھعم قحلم( 2018 ربوتكأأ/للووألاا نيیرشت 3 ٬،ءاعبررألاا :للووألاا ممويیلاا

  
 رروضحلاا ليیجستوو للابقتساا 9:00-9:30

  

 ءاكرشلااوو ةمِّظنملاا تتاهھجلاا تتاملك :ةيیحاتتفالاا ةسلجلاا  9:30-10:00

 

 تيیززريیب ةعماج سيیئرر ٬،ةلجح وبأأ فيیطللاا دبع .دد

 قحلاا ةسسؤمل مماعلاا ريیدملاا ٬،نيیررابج ننااوعش ديیسلاا

 ]بيیاكس ربع[ نناسنإلاا ققوقحل ينيیطسلفلاا زكرملاا ريیدم ٬،يناارروصلاا يجاارر ديیسلاا

 نناسنإلاا ققوقحل ةيیلوودلاا ةيیلااررديیفلاا سيیئرر ٬،سسولوفوتسيیرك سيیرتميیدد ديیسلاا

 يسيیئرلاا ننااونعلاا ةسلج  10:00-11:00

 
 ربع[ ويیرراتنووأأ ٬،نندنل يف ننرتسيیوو ةعماج ٬،ننوناقلاا يف ككرراشملاا ذذاتسألاا ٬،كنيیل لكيیام ذذاتسألاا
  ]بيیاكس

  ةحاارتساا 11:00-11:30
  

11:30-1:00  
 ننوناقلاا ةيیمهھھھأأ :ةلتحملاا  ةيینيیطسلفلاا ضضررألل دمألاا ليیوطط يليیئاارسإلاا للالتحالاا :ىلووألاا ةسلجلاا
 نناسنإلاا ققوقحل يلوودلاا ننوناقلااوو يناسنإلاا

 

 ةسسؤم يف يناسنإلاا يلوودلاا ننوناقلاا رردداصم زكرم ةةريیدم ٬،ننامددرراهھھھ ايیددان :ةسلجلاا ةةرسيیم
  "ايینوكايیدد"

 ةفلتخملاا ةيینوناقلاا رططألاا نيیب مئاقلاا لعافتلاا ةساارردد :للالتحالاا ققايیس يف نيیيینيیطسلفلاا نناكسلاا ةيیامح"
 ققوقحل يماسلاا ضضوفملاا بتكمل ةيینوناقلاا ةةرراشتسملاا ٬،هھلوث كيیناج ةةديیسلاا – "ةيیلووؤسملاا يلماحوو
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 نيیطسلف يف نناسنإلاا

 ٬،يفريیم يياارر ذذاتسألاا – "؟ممويیلاا نيیطسلف يف اًّمهھم للالتحالل ينوناقلاا رراططإلاا للاازيی ام لهھھھ"
 ييولوغ ٬،ةيینططولاا اادنلريیإإ ةعماج ٬،نناسنإلاا ققوقحل ييدنلريیإلاا زكرملاا

 ةةدِعاسملاا ةةذذاتسألاا ٬،يتوواازنب ايیلوج .دد – "ةلصافلاا ددوودحلاا ميیسرت ؟فحاازز مض ممأأ يبرح للالتحاا"
 ننديیل يف ننوناقلاا ةيیلك ٬،ةيیلوودلاا ةيینوناقلاا تتاساارردلل سسويیتوورغ زكرم ٬،ةيیلوودلاا تتاقالعلاا ننوناق يف
 ]بيیاكس ربع[

  ءااذغ  1:00-2:30
  

 للالتحالاا ميیرحتل ةيیررايیعم  ةيیرظن وحن :مضلااوو للالتحالاا نيیب :ةيیناثلاا ةسلجلاا  2:30-4:00

 

 لمعلاا زكرم ريیدموو ٬،سسدقلاا ةعماج ٬،ققوقحلاا ةيیلك ٬،دعاسم ذذاتسأأ ٬،هھبيیسن ريینم .دد :ةسلجلاا رسيیم
 )سسدقلاا ةعماج( يعمتجملاا

 اًميیلقإإ اهھھھررابتعاب ةيیبرغلاا ةفضلاا فيیصوت للوح ةلئسأأ :مضلااوو دمألاا ليیوطلاا للالتحالاا نيیب"
 ةيیلوودلاا نيیيیقوقحلاا ةنجل ٬،ككرراشم ينوناق رراشتسم ٬،ينيیكسيیددوت وتيیف .دد – "مضلل اًعضاخ

 ٬،سيیسنرف رحس ةةديیسلاا – "مضلاا ةسايیس يف للالتحالاا ةلوودل ةعباتلاا ةيیركسعلاا مكاحملاا رروودد"
 نناسنإلاا ققوقحوو ريیسألاا ةيیاعرل ريیمضلاا ةسسؤمل ةماعلاا ةةريیدملاا

 ذذاتسألاا – "2018-1967 نيیطسلف ةلاح :دمألاا ليیوطط يبرحلاا للالتحالااوو يلوودلاا ننوناقلاا"
 ]بيیاكس ربع[ زنيیوك ةعماج ٬،ننوناقلاا ةيیلك ٬،ننوناقلاا يف دعاسملاا ذذاتسألاا ٬،سيیسمإإ يضررأأ

  ةحاارتساا  4:00-4:30
  

  ةثلاثلاا ففاارططألاا ةيیلووؤسم :ةلتحملاا ةيینيیطسلفلاا ضضررألاا مض :ةثلاثلاا ةسلجلاا  4:30-6:00

 

  نناسنإلاا ققوقحل نناازيیملاا زكرم ريیدم ٬،سنويی مماصع ديیسلاا :ةسلجلاا رسيیم

 ةةريیدم ٬،رروواب ننااززوس .دد – "نيیطسلف يف للالتحالاا ةيیاهھن وحن رراسم مسرر :مضلااوو للالتحالاا نيیب"
 ]بيیاكس ربع[ قحلاا ةسسؤم يف ةيیلوودلاا ةةرصانملااوو ينوناقلاا ثحبلاا ةةرئاادد

 تتايیلاكشإإ ققايیس يف اهھماارتحاا ننامضوو فيینج تتايیقافتاا مماارتحاب للوودلاا ىلع ةعقااولاا تتاماازتلالاا ققاطن"
 ةمظنم ٬،ةيینوناق ةكيیرش ٬،وكنيیتيیكيیم انآآ ةةديیسلاا – "ةلتحملاا ضضررألاا نناكس اهھهھجااويی يتلاا ةنطَطااوملاا
 ققوقحلل يملاعلاا للاثتمالاا

 ةلاح يف ةثلاثلاا ففاارططألاا  ةيیلووؤسم يف رظنلاا :مضلل ًانماض اهھفصوب ةةدحتملاا تتايیالولاا"
 ةيیرروتسدلاا ققوقحلاا زكرم ٬،نيیماحملاا ةةريیبك ٬،ريیهھھھالاغ نيیرثاك ةةديیسلاا – "سسدقلاا

 للووألاا ممويیلاا ةيیاهھن  6:00
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 2018 ربوتكأأ/للووألاا نيیرشت 4 ٬،سيیمخلاا :يناثلاا ممويیلاا

  
  للابقتساا 9:00-9:30

  

9:30-11:00  
 ةيیدداصتقالاا زفااوحلااوو تتاكرشلاا ؤططااوتوو بهھنلاا :ةيیعيیبطلاا ددررااوملاا مض :ةعباارلاا ةسلجلاا
  )243 ةعاقلاا( يليیئاارسإلاا للالتحالاا دمأأ ليیُطت يتلاا

 

 ةيیدداصتقالاا تتاسايیسلاا ثثاحباا دهھعم ٬،ثثاحبألاا قسنم ٬،ييدلاخ اجرر ديیسلاا :ةسلجلاا رسيیم
 )سسام( ةيینيیطسلفلاا

 – "نيیطسلف يف نناسنإلاا ققوقحوو ةيیرراجتلاا للامعألاا رروودد :ؤططااوتلااوو ععاازنلااوو ٬،تتاكرشلاا"
 اادنلريیإإ ةعماج ٬،نناسنإلاا ققوقحل ييدنلريیإلاا زكرملاا ٬،يسيیئرلاا رضاحملاا ٬،يسرراادد نيیش .دد
 ييولوغ ٬،ةيینططولاا

 "‘للالتحالاا’وو نيیطسلف نيیب ةةرراجتلاا ممامأأ تتايیدحتلااوو ققافآلاا ةساارردد :سيیرراب للوكوتوورب"
 ربع[ ةيیلوودلاا ننووؤشلااوو ننوناقلل ةيیدنهھلاا ةلجملاا ٬،رررحملاا بئان ٬،قح ريیبزز يشنوم ديیسلاا –
 ]بيیاكس

 ففاارتعالاا نع ععانتمالاب ةثلاثلاا  ففاارططألاا مماازتلاا :ةعوورشملاا ريیغ ةيیلاملاا تتاقفدتلاا"
 انيیتنلاف .دد – "ةلتحملاا ضضررألاا يف ةنيیعم ةيیدداصتقاا ةطشنأأ نم ةلِّصحتملاا تتاادئاعلاب
 ةةرراشتسموو ٬،رتسشنام ةعماج ٬،يلوودلاا ننوناقلل رتسشنام زكرم ٬،ةةرئاازز ةيیميیدداكأأ ٬،افووررااززأأ
 ينوناقلاا لمعلل ةيیملاعلاا ةكبشلاا ٬،ةيینوناق

11:00-
  ةحاارتساا  11:30

  

11:30-1:00  
 نيیئجالل ةةددوعلاا قحوو ريیصملاا ريیرقت ققافآآ :ينيیطسلفلاا بعشلاا مض :ةسماخلاا ةسلجلاا
  )243 ةعاقلاا( نيیيینيیطسلفلاا

 

 ةنططااوملاا ققوقح رردداصمل ينيیطسلفلاا زكرملاا – ليیدب ٬،يلموشلاا ىنبل ةةديیسلاا :ةسلجلاا ةةرسيیم
 نيیئجاللااوو

 ريیدموو سسؤم ٬،نيیررابج نسح ديیسلاا – "مضلاا ةلأسموو ةيیددوهھيیلاا ةيیموقلاا ةلوودلاا ننوناق"
 ةيیبرعلاا ةيیلقألاا ققوقح ةيیامحل ينوناقلاا زكرملاا – ةلاادع مماع

 يف نيیيینيیطسلفلاا نيیئجاللاا ننأشب رظن تتاهھجوو :سسانلاا ةةايیحب مكحتلااوو يضااررألاا مض"
 ةةرجهھلاا ةساارردد دهھعم ٬،ةكرراشم ةثحاب ٬،ههزيینابلأأ اكسيیشتناارف ةةديیسلاا  – "ةيیبرغلاا ةفضلاا



 2018 ربوتكأأ/للووألاا نيیرشت 4-3 مضلااوو للالتحالاا نيیب لصافلاا ينوناقلاا دحلاا :يلوودد رمتؤم

   4  

 

 ننووات ججرروج ةعماج ٬،ةيیلوودلاا

 ققوقح رراشتسم ٬،غغريیبرماهھھھ سساموت ديیسلاا – "نيیيینيیطسلفلاا نيیئجاللاا ةلاح :ةلاادعلاا ليیجأت"
 ]بيیاكس ربع[ ابووررووأأ سلجم يف قباسلاا نناسنإلاا ققوقح ضضوفموو نناسنإلاا

 ءااذغ  1:00-2:30
  

2:30-4:00  
 ةعاقلاا( نيیطسلف يف ةيیلايینولوكلااوو ييرصنعلاا لصفلاا :للالتحالاا دعب ام :ةسدداسلاا ةسلجلاا

317(  

 

 نناسنإلاا ققوقحل ةيیبرعلاا ةسسؤملل مماعلاا ريیدملاا ٬،ننااديیزز دمحم ديیسلاا :ةسلجلاا رسيیم

 نناسنإلاا ققوقح ننوناق  لَّضفيی ااذذامل :للالتحالاا ننوناقل ييدصتلاا للالخ نم للالتحالاا ييدحت"
 ةيیعماجلاا نندنل ةيیلك ٬،ننوناقلاا ةيیلك ٬،رضاحم ٬،دليیااوو فلاارر .دد – "للالتحالاا ننوناق ىلع

 ننأشب يلوودلاا ينوناقلاا بباطخلاا يف ييرصنعلاا لصفلاا ةيیمهھھھأأ :مضلااوو للالتحالاا دعب ام"
 ثثونيیام ٬،ةيینططولاا اادنلريیإإ ةعماج ٬،ززدلونيیرر ننوج .دد – "نيیطسلف

 ةلاادعلاا يف اهھتيیمهھھھأأ للوح ةيیلمعلااوو ةيیرظنلاا ةلددألاا :ةيیلايینولوكلااوو للالتحالاا نيیب ةقالعلاا"
 فعضلاا ةةررددابم ٬،ةةرئاازز ةليیمزز ٬،ةنافع انوميیرر .دد – "ليیئاارسإإ/نيیطسلف يف ةيیلاقتنالاا
 ةعماج ٬،ننوناقلاا ةيیلك ٬،)Vulnerability  and  the  Human  Condition( ةيیناسنإلاا ةلاحلااوو
 اتنالتأأ ٬،ييرروميیإإ

  ةحاارتساا  4:00-4:30
  

4:30-6:00  
 ليیوطط يليیئاارسإلاا للالتحالل دح عضوو – ةةريیدتسملاا ةلوواطلاا ششاقنوو ةيیماتخلاا ةسلجلاا
  )317 ةعاقلاا( ققافآلااوو تتايیدحتلاا :ةلتحملاا ةيینيیطسلفلاا ضضررألل دمألاا

 

 تيیززريیب ةعماج ٬،ققوقحلاا دهھعم ريیدم ٬،ليیلخ مصاع .دد :ةسلجلاا رسيیم

 ريیغ للالتحالاا دَُعيی ٬،‘ةيین نسحب’ ضضووافتلاا نع للالتحالاب ةمئاقلاا ةةوقلاا تتزجع ااذذإإ"
 ةعماج ٬،نيیاتشلكنيیف ننامررون .دد – "نيیطسلفوو ايیبيیمان اهھلّكشت يتلاا ةقباسلاا :ينوناق
 ]بيیاكس ربع[ ةيیسايیسلاا ممولعلاا ةةرئاادد ٬،ننوتسنرب

 وليیميیإإ .دد – "ةلوودلاا ةماقإإ يف ‘ةبغرلاا’وو ريیرحتلاا نيیب :ينيیطسلفلاا ينوناقلاا ككاارحلاا"
 ةيینططولاا ححاجنلاا ةعماج ٬،ننوناقلاا ةيیلك ٬،ككرراشم ثحاب ٬،ديیباادد

  يناثلاا ممويیلاا ةيیاهھن 6:00
  


