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انرهذَذاخ األيُُح 

 انالذًاثهُح فٍ انًرىسظ

 2016 ياٌ 03انثالثاء 
صانر . د.أ: سئُس انُىو، يذَش انًخثش

 صَاٍَ

ال ضك أٌ ذُايٍ يسرىَاخ انرعاوٌ 

انذونٍ وانرُسُك يرعذد األعشاف ساهى 

فٍ ذشاخع زذج انُضاعاخ تٍُ انذول، سًُا 

يع انذوس انًرعاظى  نهًُظًاخ انذونُح 

واإللهًُُح وإعالق يساساخ ضشاكح 

الرصادَح وسُاسُح وثمافُح، إر أٌ هزِ 

انعىايم يدرًعح اسرغاعد يساصشج 

انًخاعش انخاسخُح انرٍ ذهذد دول 

انًرىسظ عهً سثُم انًثال، نكٍ رنك نى 

ًَُع يٍ اسرفسال ظاهشج انرهذَذاخ 

وانًخاعش انًرأذُح يٍ فىاعم غُش 

وضثكاخ  دوالذُح، كاندًاعاخ اإلسهاتُح

يا َشافمها يٍ َطاعاخ يُظًح والخشًَح ال

إخشايُح وغُش لاَىَُح ذعًم عهً ذغزَح 

: يخاعش كثُشج ذهذد دول انًُغمح

هدشج كانرهشَة، ذثُُض األيىل، ال

وانًراخشج تانثطش، انًراخشج فٍ سشَح ال

انًخذساخ، ذهىَث انًصائذ وانًُاِ 

هزِ انرهذَذاخ َصعة . انخ... انًرىسغُح

يىاخهرها تاألدواخ انرمهُذَح كىَها غُش 

ذًاثهُح لُاسا تئيكاَُاخ انذول غُش أٌ 

ذأثُشها عهً اسرمشاس انًُغمح كثُش خذا 

عهً انًذي انغىَم، فهٍ ذعًم عهً َخش 

انًُظىيح االخرًاعُح وانثمافُح انًؤَذج 

نهرعاَص وانسهى نصانر خغاب ذسشَضٍ 

َساول هزا انُىو . َذفع تاذداِ انفىضً

  :اإلضكانُح انرانُحانذساسٍ، اإلخاتح عٍ 

يا هٍ اِنُاخ يرعذدج األعشاف انرٍ 

َرىخة ذفعهُها نًساصشج انرهذَذاخ 

 انالذًاثهُح؟ 

َذخم هزا انُطاط ضًٍ َطاعاخ 

يخثش انثسث األيٍ فٍ يُغمح انًرىسظ 

انًىخهح نغهثح انذكرىساِ انزٍَ َهرضو 

انًخثش تًشافمرهى عهًُا ، ورنك تسضىس 

عذد يٍ األساذزج وانثازثٍُ يٍ داخم 

 .وخاسج اندايعح

  :يساوس انُىو انذساسٍ

اإلعاس انُظشٌ : انًسىس األول -

نهرهذَذاخ انالذًاثهُح وخهفرُها 

انًفاهًُُح فٍ سُاق انًُغمح 

 .انًرىسغُح

يمىياخ انًشكة : انًسىس انثاٍَ -

 .األيٍُ فٍ انًرىسظ

أهى انرهذَذاخ : انًسىس انثانث -

انالذًاثهُح فٍ يُغمح انًرىسظ 

 .وسثم يىاخهرها

انذوس اندضائشٌ : انًسىس انشاتع -

فٍ يىاخهح انرهذَذاخ انالذًاثهُح 

 .فٍ انًُغمح انًرىسغُح

 :انهدُح انعهًُح نهُىو انذساسٍ

 .صانح زٌاًَ، رئٍسا. د.أ

 عثذ انحق زغذار. د

 عثذ اهلل راقذي. د

 عادل زقاغ. د

 يراد تٍ سعٍذ. د

 :انهدُح انرُظًُُح نهُىو انذساسٍ

 طالل نًىشً، رئٍسا. د

 سايً تخىش. أ



 

 زٌذاٌ زٌاًَ. د

 نسهر وَاسً. د

 :تشَايح انًذاخالخ

عًُذ : افرراذ أضغال انُىو انذساسٍ يٍ عشف انسُذ

 كهُح انسمىق وانعهىو انسُاسُح

  اندهسح األونً،

خايعح تاذُح ) صغذاس عثذ انسك. د: سئُس اندهسح

1) 

 3جايعح قسُطٍُح عثذ انهغُف تىسوتٍ، . أ

انًفهىو : انتهذٌذاخ انالتًاثهٍح فً يُطقح انًتىسط

وانًقارتاخ انتفسٍرٌح 

09:30 - 09:40 

 1جايعح تاتُح ذمٍ انذٍَ تههىل، . أ

دراسح فً األطر : انتهذٌذاخ األيٍُح انالتًاثهٍح 

 انًفاهًٍٍح وانُظرٌح

09:40 -09:50 

 1جايعح تاتُح آيال تهغانى، . أ

 انًذرسح انعهٍا ع شهذي يعًاش، .أ

األيٍ اإلَساًَ و انتهذٌذاخ األيٍُح تٍٍ انًذرسح 

 .يعاٌٍر انتًٍٍس انثُائٍح: UNDPانكُذٌح و 

09:50 -10:00 

 جايعح سطٍفعثذ انشزُى خالف، . أ

 3جايعح انجسائر سًشج تىسغُهح، . أ

تٍٍ : إجراءاخ تُاء انثقح فً غرب انًتىسط

 .اإلَكشاف وانًصاحثح األيٍُح

10:00 -10:10 

 1جايعح تاتُح سًُش انثر، . أ

يأسسح انحذود : انًركة األيًُ فً غرب انًتىسط 

انجغرافٍح نإلتحاد األوروتً و انحىكًح انخارجٍح 

 .نهتهذٌذاخ األيٍُح

10:10 -10:20 

 1جايعح تاتُح َثُم عاضىسٌ، . أ

 انهجرج كتهذٌذ أيًُ أو كعايم تًٍُح

10:20 -10:30 

 (10:50-10:30)َماش عاو 

خايعح )تىسوتٍ عثذ انهغُف . داندهسح انثاَُح، 

 (3لسُغُُح 

 1جايعح تاتُح عثذ انشزًاٌ عكسح، . أ

 .تفكٍك انظاهرج اإلرهاتٍح فً انًُطقح انعرتٍح

10:50 -11:00 

 1جايعح تاتُح يهُكح تٍ صاَذ، . أ

 تُظٍى انذونح –تأثٍر انظاهرج اإلرهاتٍح انجذٌذج 

 عهى األيٍ فً انًتىسط- اإلساليٍح

11:00 -11:10 

 1جايعح تاتُح عُاش تىضشَف، . أ

اإلرهاب انذونً فً : تحذٌاخ انذونح انفاشهح 

 انًتىسط

11:10 -11:20 

 1جايعح تاتُح ساسج لىساسٌ، . أ

إستراتٍجٍح اإلتحاد األوروتً فً يىاجهح انهجرج 

 غٍر انشرعٍح

11:20 -11:30 

 2جايعح سطٍف انسايذٌ عُذوٌ، . أ

 إشكاالخ وقضاٌا أيٍ انحذود فً انًُطقح انًغارتٍح

11:30 -11:40 

 1جايعح تاتُح َسشٍَ لشاتسٍ، . أ

فعانٍح انذور انجسائري فً يكافحح انتهذٌذاخ األيٍُح 

 اإلقهًٍٍح

11:40 -11:50 

 12-11:50)َماش عاو 


