دور التقنيبث الحذيثت في دعن البراهج التعليويت لفئت روي
االحتيبجبث الخبصت












 2ػجذ

 أ.د .ػجذ انًبنك ثٍ انغجتٍ /غ.د عبسح ثٍ انغجتٍ.خبيؼخ لغُؽُُخ
انسًُذ يهشٌ.انخذيبد انؼهًُخ وانتثمُفُخ نزوٌ االزتُبخبد انخبصخ:
ثبنًكتجبد انشئُغُخ نهًؽبنؼخ انؼًىيُخ )10.45-10.30(.عب.
 د.خبنذح هُبء عُذهى.خبيؼخ ثبتُخ /1غ.د لىخُم َىس انؼبثذٍَ .أعتبر ثدبيؼخ أو
انجىالًٍَ /ىرج ثشَبيح تؼهًٍُ زذَث نزوٌ االزتُبخبد انخبصخ " دول
ػشثُخ -دول أوسوثُخ")11.00-10.45(.عب.
 أ.د ثٍ فهُظ خذَدخ /غ.د.خبيؼخ ثبتُخ  01ػكغخ زهًُخ.دوس انتكُىنىخُب
-11.00
انسذَثخ فٍ تسغٍُ يهبساد االعتُؼبة نذي انؽفم ثؽئ انتؼهى( .
)11.15عب
 د.انغؼُذ ثىػبفُخ.خبيؼخ يسًذ خُعش-ثغكشح/تؽجُمبد انهىاتف انزكُخ نزوٌ
االزتُبخبد انخبصخ :أغشاظهب،اعتخذايبتهب ،أَىاػهب وآفبلهب انًغتمجهُخ.ثمغى
انؼهىو اإلَغبَُخ.خبيؼخ يسًذ خُعش-ثغكشح( )11.30-11.15عب
 د.شفُك إَكىفبٌ .خبيؼخ يىنىد يؼًشٌ تُضٌ وصو ".دوس تكُىنىخُب
اإلػالو واالتصبل فٍ ػًهُخ انتهمٍُ ػُذ روٌ االزتُبخبد انخبصخ :دساعخ زبنخ
(-11.30
األؼفبل انًصبثٍُ ثًتالصيخ داوٌ ثًذاسط والَخ ثىيشداط
)11.45عب
 د.عبيُخ شُُبس/غ.د آَخ ثىنسجبل.خبيؼخ ثبتُخ .1انتؼهُى االنكتشوٍَ ػٍ ثؼذ فٍ
تكىٍَ روٌ االزتُبخبد انخبصخ)12.00-11.45( .عب






د .غشاف َصش انذٍَ  /غ.د نخىَذس َىسح  .خبيؼخ يسًذ نًٍُ دثبغٍُ
_عؽُف ".2خبتى ركٍ َسم يشكالد فبلذٌ انجصش "Finger Reader
"()12.30-12.15عب
د .يهشٌ عهُهخ .أ .ثالل ثٍ خبيغ .خبيؼخ  20أو د  1955عكُكُذح -
خذيبد انًؼهىيبد نهًؼبلٍُ ثصشَب :انًكتجخ انُبؼمخ ًَىرخب (-12.30
)12.45عب
د .آزًبٌ نجًُ /غ.د ػجذ انصًذ صىسَخ.خبيؼخ ثبتُخ  ". 01دوس انسبعىة
كأعهىة تؼهًٍُ فٍ تسغٍُ اعتُؼبة انصى وانجكى)13.00-12.45( ".عب
غ.د هُبء ػبشىس .أعتبرح خبيؼخ انؼشثٍ ثٍ يهُذٌ أو انجىالٍ ".والغ
خذيبد"لغى انجشاٌ" نهؽهجخ انًكفىفٍُ خبيؼخ انؼشثٍ ثٍ يهُذٌ أو
انجىالٍ")13.15-13.00(.عب

ASSURE
 د.زذح َىعفٍ.خبيؼخ ثبتُخ  .01أهًُخ ًَىرج آشىس
) )MODELنهتؼهُى انًذػى ثبنتكُىنىخُب فٍ تؼهُى روٌ االزتُبخبد
انخبصخـ روٌ صؼىثبد انتؼهى ًَىرخب ـ()16.00-15.45عب
 غ.د اثتغبو زًذٍَُ .خبيؼخ انًغُهخ ".اعتخذاو انتكُىنىخُب انًغبػذح فٍ تؼهُى
فئخ انصى")16.30-16.15(.عب
 أ.إثشاهُى ثُط انمىل (كفُف) .خبيؼخ يسًذ ثٍ ازًذ ثىهشاٌ  .2يذي
ؼك انتٍ َغتخذيهب فئخ روٌ االزتُبخبد انخبصخ (
َدبػخ انجشايح انُب ح
انًكفىفٍُ) :دساعخ يُذاَُخ نذي ػُُخ يٍ انًكفىفٍُ وظؼبف
انجصش()16.45-16.30عب
هنبقشت عبهت

هنبقشت عبهت









د.يشاد كشَى/ا.كًبل ػًُشح.خبيؼخ لغُؽُُخ  2ػجذ انسًُذ يهشٌ/خبيؼخ
يسًذ انصذَك ثٍ َسٍ-خُدم" اعتخذاو انىعبئم انتكُىنىخُخ فٍ تؼهُى روٌ
االزتُبخبد انخبصخ"()14.45-14.30عب.
د .عؼُذ يشاذ .خبيؼخ ثبتُخ " .01والغ اعتخذاو انسبعىة فٍ تؼهُى روٌ
االزتُبخبد انخبصخ – يذسعخ صغبس انصى انجكى تهًغبٌ ًَىرخب –
"()14.45.15.00عب
د.يُُش انسًضح.خبيؼخ تجغخ.انًكتجبد ويؤعغبد انًؼهىيبد فٍ انؼصش
انشلًٍ وروٌ االزتُبخبد انخبصخ()15.15-15.00عب.
أ.وسدح عىكسبل .سئُظ يسبفظٍ انًكتجبد اندبيؼُخ كهُخ انؼهىو اإلَغبَُخ
واالختًبػُخ خبيؼخ ثبتُخ  " .1دوس انتكُىنىخُب فٍ تسغٍُ انؼًهُخ انتؼهًُُخ
نزوٌ االزتُبخبد انخبصخ"()15.30-15.15عب
د.يختبس خهىنٍ.خبيؼخ ثبتُخ  ".01آنُبد اعتخذاو األَظًخ انزكُخ نفئخ روٌ
االزتُبخبد انخبصخ فٍ انؼًهُخ انتؼهًُُخ :تؽجُمبد انهبتف انزكٍ
أًَىرخب)15.45-15.30(".عب







أ.د يضوص ثشكى.غ.د دسَبط نُهً .خبيؼخ ثبتُخ  ". 01انًمبسثخ انشلًُخ َسى
اعتثًبس أيثم نهًىهجخ ")08.45-08.30(.عب
د .انىَضح عهؽبٍَ.خبيؼخ ثبتُخ  . 1ثشَبيح ثىستُح"  " Portageانًُضنٍ
نهتذخم انًجكش نتثمُف أيهبد األؼفبل انًؼىلٍُ ـ انصىسح انؼشثُخـ انًفهىو ـ
انخهفُخ واألثؼبدـ انًىاصفبد وانتمُُى)09.00-08.45(".عب
د .ؼجُت ششَفخ.خبيؼخ لغُؽُُخ  " .03تكُىنىخُبد اإلػالو واالتصبل
وتًُُخ انًغتىي انتؼهًٍُ نفئخ روٌ االزتُبخبد انخبصخ - :يذسعخ أيم
ثؼُبثخ ًَىرخب –"()09.15-09.00عب
د.خبنذٌ ػجذ انكبيم/غ.د لبشٍ يسًذ.خبيؼخ ثبتُخ  .01يذي فؼبنُخ انجشايح
انتؼهًُُخ انجُذاغىخُخ()09.30-09.15عب
د.ثٍ عبهم نخعش .خبيؼخ ثبتُخ  .01د /كسىل شفُمخ.خب يغح ثغكشح  .ؼجُؼخ
انخذيبد انتٍ تىفشهب ثشايح انتأهُم األكبدًَُخ نزوٌ االزتُبخبد انخبصخ
انًشاكض انؽجُخ انجُذاغىخُخ أًَىرخب)09.45-09.30(-عب
أ.عؼبد ثٍ شؼُشح.خبيؼخ لغُؽُُخ  .02والغ انتمُُبد انسذَثخ نهًكفىفٍُ
ثًكتجبد خبيؼبد انششق اندضائشٌ :لغُؽُُخ– ثبتُخ–أو انجىالٍ وثغكشح
ًَىرخب)10.00-09.45(.عب

 أ.عُىد ػًش .خبيؼخ يسًذ خُعش ــ ثغكشح اتدبهبد ثُبء انمذساد وتًُُخ
انىالغ
انًهبساد نزوٌ االزتُبخبد انخبصخ فٍ ظم انتمُُبد انسذَثخ
وانًبيؤل " دساعخ يُذاَُخ ثبنًشكض اندهىٌ نهتأهُم انجُذاغىخٍ نزوٌ
االزتُبخبد انخبصخ ثجغكشح ًَىرخب")10.15-10.00(.عب
 غ.د نؼبثُُخ سخبء .يؼهذ ػهى انًكتجبد وانتىثُك – لغُؽُُخ " .-02يشبسَغ
إتبزخ انكتت انُبؼمخ نزوٌ االزتُبخبد انجصشَخDaisy consortium :
ًَىرخب)10.30-10.15(".عب
 غ.د .ثذسح ثٍ انتىيٍ.خبيؼخ انًغُهخ .يؼُمبد اعتخذاو انتمُُبد انسذَثخ
نجؼط فئبد روٌ االزتُبخبد انخبصخ كًب َذسكهب يؼهًىهى – دساعخ
يُذاَُخ()10.45-10.30عب
 غ.د َىس انذٍَ صذّاس  .لغى ػهى انًكتجبد وانؼهىو انىثبئمُخ خبيؼخ ػُبثخ" .
-10.45( " .
انتؽجُمبد اإلنكتشوَُخ انتؼهًُُخ نألؼفبل يشظً انتىزّذ
)11.00عب
 غ.د.سصَمخ ثٍ لغًُخ.خبيؼخ ثبتُخ  ".01دوس انتهفضَىٌ فٍ دػى ثشايح روٌ
االزتُبخبد انخبصخ)11.15-11.00( ".عب

-02

انسمىق–خبيؼخ ثشج ثىػشَشَح-خبيؼخ ع انسًُذ يهشٌ –لغُؽُُخ
()12.30-12.15عب
 غ.د .ثبهُخ فبنك  /غ.د دنُهخ خًخبو  .خبيؼخ ثبتُخ .01خؽخ ػالخُخ يمتشزخ
فٍ إؼبس َظشَخ انتًكٍُ انُفغٍ نهتكفم ثفئخ روٌ االزتُبخبد
انخبصخ(()12.45-12.30عب






هنبقشت عبهت
استراحت قهىة






 ".01أثش انىعبئػ

غ.د أعًبء صَُُخ.لغى انؼهىو انغُبعُخ.خبيؼخ ثبتُخ
انتكُىنىخُخ ػهً انؼًهُخ انتؼهًُُخ :لشاءح فٍ انتسذَبد
وانًتؽهجبد)11.45-11.30(".عب
أ.يىفك ػجذ انًبنك.سئُظ انًكتت انىالئٍ ثبنًغُهخ خًؼُخ انًكتجبد
وانًؼهىيبد اندضائشَخ " .انتمُُبد انسذَثخ انخبصخ ثزوٌ االزتُبخبد
انخبصخ :دساعخ نًُبرج وإيكبَُخ اػتًبدهب ثبنًكتجبد اندبيؼُخ ندبيؼخ
ثىظُبف انًغُهخ)12.00-11.45(".عب
غ.د ثىلبعى يسًذ /غ.د انغبَر فبسط.خبيؼخ اندضائش  02اثى انمبعى عؼذ
اهلل ".والغ انتمُُبد انسذَثخ ثفعبء انًكفىفٍُ فٍ انًكتجخ انىؼُُخ اندضائشَخ:
ودوسِ فٍ دػى انجشايح انتؼهًُُخ " ()12.15-12.00عب
غ.د ثٍ زشَشح َدبح .انغهىكُبد األخاللُخ نهًكتجٍُُ تدبِ فئخ انًكفىفٍُ فٍ
ظم اعتخذايبد انتمُُبد انسذَثخ ثبنًكتجبد اندبيؼُخ ًَ :ىرج يكتجخ كهُخ

غ.د نُهً يذوس  /غ.د ًَُُخ يذوس .والغ اعتخذاو انىعبئػ انتؼهًُُخ نهتخفُف
يٍ صؼىثبد انتؼهى األكبدًَُخ يٍ وخهخ َظش انًؼهًٍُ -دساعخ يُذاَُخ
ثجؼط انًذاسط االثتذائُخ انتبثؼخ نىالَخ ثبتُخ)13.00-12.45(.عب
Hello
غ.د .عُف انذٍَ ثهُهخ .خبيؼخ ثبخٍ يختبس ػُبثخ .دوس تؽجُك "
 "Englishنههىاتف انزكُخ فٍ ػالج ظبهشح انتأخش انًذسعٍ فٍ يبدح انهغخ
اإلَدهُضَخ نذي تاليُز انًشزهخ انثبَىَخ()13.15-13.00عب
غ.و عؼُذ زشثىػ(كفُف) /غ.و عُف انذٍَ زدُشِ  .دوس انًغتسذثبد
انتكُىنىخُخ فٍ زم يشبكم روٌ االزتُبخبد انخبصخ:دساعخ زبنخ انؽبنت
.1لغى اإلػالو واالتصبل وػهى
انكفُف ثبنًكتجخ انًشكضَخ ندبيؼخ ثبتُخ
انًكتجبد .خبيؼخ ثبتُخ)13.30-13.15( .01عب
أ.نؼشاثخ صىسَخ .خبيؼخ ثبتُخ  .1دوس وعبئم اإلػالو فٍ ػشض لعبَب
األشخبص يٍ روٌ االزتُبخبد انخبصخ  -لشاءح يتأَُخ فٍ انًعبيٍُ
اإلػاليُخ -

 غ.د عؽسبوٌ يًُ  /غ.د عالد آيبل .خبيؼخ ثبتُخ  ".01يمتشذ ثشَبيح
تذسَجٍ لبئى ػهً إعتشاتُدُخ انتؼهى ثبنًششوػبد نتًُُخ اإلثذاع نذي تاليُز
انًشزهخ انثبَىَخ انًىهىثٍُ وانًتفىلٍُ ")13.45-13.30(.عب
 التكريوبث
 التىصيبث
 تقذين الشهبداث
 االختتبم.

