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 ملؤجمز العلمي الخامس عشز للجمعُت العزبُت للبدىث الاكتطادًتا

 لتىمُت العزبُت بين التددًاث الزاهىت وآفاق الثىرة الطىاعُت الزابعت"ا"

 

 

 الشمنيالبرهامج 

 

 

 

 بالتعاون مع 

 

 

 

 

 2012دٌسمبر / كاهىن أول  14 – 13

 مبنى عدهان اللطار لالكتطاد العزبي –ملز اجداد الغزف العزبُت 

 الجمهىرٍت اللبىاهُت –بيروث 
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 2012دٌسمبر / كاهىن أول  13: الجمعت الُىم ألاول 

 2:30 – 2:00 التسجُل

 الجلست الافتتاخُت:

 ألامين العام الجداد الغزف العزبُت  –د. خالد خىفي 

 رئِس مجلس إدارة الجمعُت العزبُت للبدىث الاكتطادًت –د. مىير الحمش 

 مدًز عام املعهد العزبي للتخطُط  –د. بدر عثمان مال هللا 

 أمين عام الجمعُت العزبُت للبدىث الاكتطادًت وميسم عام املؤجمز  –د. أشزف العزبي 

2:30 – 10:00 

 الجلســــــت ألاولـــــى

 ألبر داغزرئِس الجلست: د. 

 "أهمُت الىظام اللائم على اكتطادًاث السعادة لتدلُم الثىرة الطىاعُت الزابعت": ألاولىالىركت 

   دكُلت( 20)بسِسى   يفؤاد خمد املتددث: د.

 دكائم(  10املعلب: د. هجالء ألاهىاوي )

 أهم جددًاث ألامً الغذائي العزبي"الىركت الثاهُت: "

      دكُلت( 20) املتددث: د. الغىث ولد الطالب جدو 

 دكائم( 10) عابد فضلُتد.  املعلب:

 دكُلت( 30) مىاكشـــت عامـــــــــت

10:00 – 11:30 

 12:00 – 11:30 استراخت

 الجلســــــت الثاهُت

 خير الدًً خسِب رئِس الجلست: د. 

ت املتعللت بالتجارة "الىركت الثالثت:  وشمىلُتها: خافش أم عائم لالبتكار والتىمُت عىملت هظام خماًت امللكُت الفكٍز

 "في الدول العزبُت

    دكُلت( 20)املتددث: د. علي همال 

 دكائم( 10) د. خالد واضف الىسوي املعلب:

 "دور سالسل العزض الطىاعُت في رفع الكفاءة إلاهتاجُت وجىافسُت الاكتطادًاث العزبُت"الىركت الزابعت: 

   دكُلت( 20)املتددث: د. رسالن خضىر  

ماملعلب: د.  مت كٍز  دكائم( 10) كٍز

 دكُلت( 30) مىاكشـــت عامـــــــــت

 "الاكتطاد الدائزي: املفهىم، وبعض التطبُلاث وامللترخاث، مع إشارة لتجزبت عزبُت": الخامستالىركت 

   دكُلت( 20)أخمد الكىاس   د. املتددث:

 دكائم( 10) رضا كىَعهد. املعلب: 

 دكُلت( 30عامـــــــــت )مىاكشـــت 

12:00 – 14:00 

 15:00 – 14:00 مأدبت غداء

 مائدة مستدًزة خىل "واكع وآفاق التىمُت العزبُت في ظل الثىرة الطىاعُت الزابعت" 

 د. مىير الحمش، د. جىدة عبدالخالم، د. عاطف كبرص ي، د. مدمىد مديي الدًً، د. خالد خىفياملتددجىن: 

 عبدالفتاح الجباليالحىار: أ. إدارة 

15:00 – 10:00  
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  2012دٌسمبر/ كاهىن أول  14: السبت الُىم الثاوي

 

 الثالثتالجلســــــت 

 د. لُلى الخىاجهرئِس الجلست: 

  "الطادراث التلاهُت وفجىة الدخل والثىرة الطىاعُت الزابعت": (1مداخلت )

 للتخطُط العزبياملعهد  –. ولُد عُد مىاله داملتددث: 

، بالتركيز على التكىىلىجُا ومعىكاث جىمُت اللطاع الخاص في املىطلت العزبُتجددًاث التشغُل ": (2مداخلت )

 العزبي"

 إلاسكىا –د. سلُم عزاجي  إسماعُل و . خالد أبى د: يناملتددج

 مىاكشـــت عامـــــــــت

2:30 – 11:00  

 11:30 – 11:00 استراخت

  14:30 – 11:30 فعالُاث اختفالُت العُد الثالجُني للجمعُت
 رئِس الجلست: د. جىدة عبدالخالم

هظزة هلدًت إلى الفكز الاكتطادي السائد وعزض وجلُُم لبعض  :مىاكشت كتاب "ججدًد الفكز الاكتطادي

 ملارباث جطىٍزه" 

 د. إبزاهُم العِسىي  املتددث:

 املعلبين: د. عاطف كبرص ي و  د. مدمىد مديى الدًً  

 مىاكشـــت عامـــــــــت

11:30 – 13:30 

م الاختفالُتعزض الفُلم التذكاري والكلماث   14:30 – 13:30 والتكٍز

  15:30 – 14:30 مأدبت غداء
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 10:00 – 15:30 جلست مغللت ألعضاء الجمعُت


