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ٌمَقِذمت  
 

تؼذ يُطمخ انجتشاء ٔجٕاسْب ثًب تشتًم ػهّٛ يٍ يذٌ ٔثهذاد ئحذٖ انًُبطك 
انحٕٛٚخ التصبدًٚب ٔاجتًبػًٛب فٙ االسدٌ، كَٕٓب تضى انًشفك انسٛبحٙ انٕطُٙ األٔل 

يٍ حٛث انمًٛخ انتشاثٛخ ٔانتبسٚخٛخ ٔانٕطُٛخ، حٛث تؼتجش يذُٚخ انجتشاء دسح انسٛبحخ 

االسدَٛخ راد ئسٓبيبد ٔاضحخ فٙ االلتصبد انٕطُٙ االسدَٙ، انٗ جبَت كَٕٓب يهتمًب 
.  حضبسًٚب ٚؼكس صٕسح االسدٌ نهؼبنى

ٔنمذ شٓذد انًُبطك انًجبٔسح نًذُٚخ انجتشاء تحٕالد ٔاسؼخ خالل انؼمذ انًبضٙ 

أّثشد ثشكم يجبشش ػهٗ يستٕٖ انتغٛش االجتًبػٙ ٔالتصبدٚبد انًجتًغ، ٔػهٗ 
ٔػهٗ انشغى يٍ اإلسٓبو انكجٛش . يستٕٖ انتطٕس فٙ يختهف يُبحٙ انحٛبح انؼبيخ

انز٘ تمذيّ ْزِ انًُطمخ ناللتصبد انٕطُٙ االسدَٙ ٔنصٕسح االسدٌ انحضبسٚخ، ئال 

اٌ دساسخ أحٕال انًجتًؼبد انًحهٛخ ٔيشاحم تطٕسْب ٔػاللتٓب ثبنًٕالغ انتشاثٛخ 
انتٙ ٚحٛب فٙ ٔسطٓب انًٕاطٌُٕ يب تضال يتٕاضؼخ ٔدٌٔ انًستٕٖ انًطهٕة، ٔيٍ 

ْزا انًُطهك تأتٙ اًْٛخ دساسخ ْزِ انًُطمخ تبسٚخًٛب ٔاجتًبػًٛب ٔالتصبدًٚب نجهٕسح 

ْٕٔ األيش انز٘ -  انًبضٙ ٔانحبضش ٔآفبق انًستمجم–سؤٚخ تًُٕٚخ شبيهخ حٕل 
.  ًٚكٍ اٌ ٚتحمك يٍ خالل ػمذ ْزا انًإتًش انشبيم

 

   اهذاف المؤحمر

تٕفٛش دساسبد ػهًٛخ حٕل انتبسٚخ االجتًبػٙ انحذٚث ٔانًؼبصش نهًُطمخ،  -

.  يٍ خالل تٕثٛك يشاحم تكٍٕٚ انًجتًغ تطٕسِ
تٕفٛش يؼهٕيبد ٔثٛبَبد حذٚثخ ػٍ انًُطمخ ٔخصبئصٓب سكبًَٛب ٔالتصبدًٚب  -

 . ٔاجتًبػًٛب

انتؼشف ػهٗ َتبئج ثشايج انتًُٛخ انٕطُٛخ ٔانًحهٛخ فٙ ْزِ انًُطمخ ٔتمٛٛى  -
 . جٕٓد انتطٕٚش ٔانتحذٚث

 . انتؼشف ػهٗ اثش انسٛبحخ ٔانًشافك انتشاثٛخ فٙ تًُٛخ انًُطمخ ٔتطٕٚشْب -

 . انتؼشف ػهٗ أٔضبع انخذيبد األسبسٛخ ٔيذٖ تهجٛتٓب نحبجبد انسكبٌ -
 

   محبور المؤحمر الخفصٍلٍت

:  ، وٌشخمل على العنبصر الخبلٍتالخكىٌن الخبرٌخً والطبٍعً: أوال     

.  انجتشاء ٔٔاد٘ يٕسٗ ٔجٕاسْب فٙ انًصبدس انمذًٚخ .1
.  انجتشاء ٔٔاد٘ يٕسٗ ٔجٕاسْب فٙ انًصبدس انؼشثٛخ اإلساليٛخ .2

 . انجتشاء ٔٔاد٘ يٕسٗ ٔجٕاسْب فٙ كتت انًستششلٍٛ ٔانشحبنخ .3

 . انجتشاء ٔٔاد٘ يٕسٗ ٔجٕاسْب فٙ انؼٓذ انؼثًبَٙ .4
 . انجتشاء ٔٔاد٘ يٕسٗ ٔجٕاسْب فٙ ػٓذ االَتذاة انجشٚطبَٙ .5

 . انجتشاء ٔٔاد٘ يٕسٗ ٔجٕاسْب فٙ ػٓذ انذٔنخ االسدَٛخ .6

 . انتكٍٕٚ انطجٛؼٙ ٔانجغشافٙ .7
 . انتُٕع انجٛئٙ ٔانحٕٛ٘ .8
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  :، وٌشخمل على العنبصر الخبلٍتالخكىٌن االجخمبعً: ثبنًٍب
.  حشكخ انٓجشح ٔاالستمشاس فٙ انمشٍَٛ انثبيٍ ػشش ٔانتبسغ ػشش .1

 . فٙ ٔاد٘ يٕسٗ ٔجٕاسْب (األسش٘ ٔانمجهٙ: انمشاثٙ )انتكٍٕٚ االجتًبػٙ  .2

انتطٕس االجتًبػٙ فٙ يُطمخ ٔاد٘ يٕسٗ ٔجٕاسْب خالل انُصف األٔل يٍ  .3
 . انمشٌ انؼششٍٚ

انتطٕس االجتًبػٙ فٙ يُطمخ ٔاد٘ يٕسٗ فٙ انُصف انثبَٙ يٍ انمشٌ  .4

 . انؼششٍٚ
 . انخصبئص انذًٚغشافٛخ ٔاالجتًبػٛخ نهسكبٌ .5

 . انتؼهٛى ٔتًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ .6

 

   :، وٌشخمل على العنبصر الخبلٍتالخنمٍت االقخصبدٌت: ثبلثًب
.  انخصبئص االلتصبدٚخ نهسكبٌ .1

 . انضساػخ ٔانثشٔح انحٕٛاَٛخ .2
 . انمٕٖ انؼبيهخ ٔانجطبنخ .3

 . تٕصٚغ انذخم ٔانفمش .4

 

  :، وٌشخمل على العنبصر الخبلٍتالسٍبحت والمىارد الخراثٍت: رابعًب
.  سؤٚخ انجٕاس التصبدًٚب ٔتًًُٕٚب: انجتشاء ٔٔاد٘ يٕسٗ .1

 . تطٕس انُظشح االجتًبػٛخ نهسٛبحخ .2
 . ٔالغ انخذيبد انسٛبحٛخ ٔتطٕسْب .3

 . اثش انسٛبحخ ػهٗ ثُٛخ انًجتًغ ٔخصبئصّ .4

 . سؤٚخ اَثشٔثٕنٕجٛخ أ اجتًبػٛخ: يإششاد انتغٛش .5
 

:  ، وٌشخمل على العنبصر الخبلٍتاإلدارة والخخطٍظ والخنظٍم المذنً: خبمسًب

.  انٕالغ ٔانتحذٚبد: انجهذٚبد ٔانًجبنس انًحهٛخ .1
 . انتُظٛى ٔانتخطٛط اناليشكض٘: تجشثخ ئلهٛى انجتشاء .2

 . انجُٛخ انتحتٛخ ٔلطبع انخذيبد انؼبيخ .3
 . انتُظٛى انًذَٙ ٔانؼًشاَٙ .4

 

  :، وٌشخمل على العنبصر الخبلٍتالخنمٍت الثقبفٍت والخحىالث االجخمبعٍت: سبدسًب
.  انتغٛش االجتًبػٙ ٔانتحذٚبد انتًُٕٚخ .1

 . انتًُٛخ انسٛبسٛخ ٔانًشبسكخ االَتخبثٛخ .2

 
 


