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82/9/8288 

 عذر لمجمعية العربية لمبحوث االقترادية دادسلمؤتمر العممي الا
 "تعزيز قدرة االقترادات العربية عمى الرمود في مواجهة األزمات"

 بالتعاون مع األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري والمعهد العربي لمتخطيط بالكويت
 جمهورية مرر العربية -مدينة العممين الجديدة

 8288أكتوبر/ تذرين أول  8 -1
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المؤتمر العلمي السادش عشر للجمعيت العربيت للبحىث 

 حىل  االقتصاديت

"تعسيس قدرة االقتصاداث العربيت على الصمىد في 

 مىاجهت األزماث"

مدينت العلمين – 2222أكتىبر /تشرين أول  2 – 1

 ج.م.ع الجديدة،

بًذَُت انعهًٍُ انجذَذة فٍ يمر األكادًَُت انعربُت نهعهىو وانتكُىنىجُا وانُمم انبحرٌ ُعمذ انًؤتًر ض 

 .جًهىرَت يصر انعربُت فٍ

https://aast.edu/ar/campuses/Elalamein/ 

 –ترتُباث خاصت فٍ انطفر واإللايت  يٍ نهىباضتثُاء  –تى انحجس نجًُع انًشاركٍُ فٍ انًؤتًر  

انفترة  خاللبًذَُت انعهًٍُ انجذَذة،  " )شايهت اإللايت ووجبتٍ اإلفطار وانعشاء(َجىو 4"راكتىش بفُذق

 كاِتٍ:  وعُىاٌ انفُذق ،2322أكتىبر/ تشرٍَ أول  0 -ضبتًبر/أَهىل  03

 كى يٍ يذَُت انعهًٍُ انجذَذة  7.6انطاحم انشًانٍ، يصر عهً بعذ  –انعهًٍُ 

https://www.rhactushotel.com/soon/ 

يٍ فُذق اإللايت  نالَتمالانًؤتًر  ٍانجهاث انًُظًت تىفُر وضائم يىاصالث يُاضبت نهًشاركٍُ ف نًضتتى 

 :االتصال بـ كىاإللايت، ًَكُترتُباث ونًسَذ يٍ انًعهىياث واالضتفطار بشؤٌ  انًؤتًر وانعكص. اَعمادنًكاٌ 

 األضتار/ َاضر انرشُذٌ

 ٌاألكادًَُت انعربُت نهعهىو وانتكُىنىجُا وانُمم انبحر

 332 3926337000       عٍ طرَك انىاتطآب

 األضتارة/ هذي حًىدِ

 انجًعُت انعربُت نهبحىث االلتصادَت

 332 39332290462       عٍ طرَك انىاتطآب
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نًمر انًؤتًر باألكادًَُت انًطار واالَتمال  ٍاالضتمبال فاإلجراءاث انخاصت بانجهاث انًُظًت كافت  ًضتتىن 

يٍ انًعهىياث  ونًسَذ انجذَذة.بًذَُت انعهًٍُ وفُذق اإللايت ، ٌانعربُت نهعهىو وانتكُىنىجُا وانُمم انبحر

 بـ :االتصال  كى، ًَكُبشؤٌ ترتُباث االضتمبال واالضتفطار

 األضتار/ يحًىد عبذ انًمصىد

 يعهذ انتخطُط انمىيٍ

 332 39302776999      عٍ طرَك انىاتطآب

 األضتارة/ هذي حًىدِ

 انجًعُت انعربُت نهبحىث االلتصادَت

 332 39332290462       عٍ طرَك انىاتطآب

نالَتمال  فاخرأتىبُص ، ضُتى تىفُر انعربُت يصرجًهىرَت هًشاركٍُ فٍ انًؤتًر يٍ داخم نبانُطبت  

انتخطُط  انعهًٍُ انجذَذة، عهً أٌ َكىٌ انتحرن يٍ يمر يعهذبًذَُت انماهرة إنً يمر انًؤتًر  يذَُت يٍ

تكىٌ و ،بعذ انظهر انىاحذةتًاو انطاعت  ٍف 2322ضبتًبر/ أَهىل  03بانماهرة َىو انجًعت انًىافك  ٍانمىي

تًاو فٍ  2322أول  تشرٍَأكتىبر/  0َىو اإلثٍُُ انًىافك اإللايت بًذَُت انعهًٍُ انجذَذة  يمر انًغادرة يٍ

 انعاشرة صباًحا. انطاعت

 ، يرفك انروابط انخاصت بانًؤتًر : zoomنهًشاركٍُ عبر تطبُك بانُطبت  

 نهبحىث انعربُت نهجًعُت عشر انعهًً انطادش  انًؤتًر

هعهىو انعربُت ن األكادًَُت يع بانتعاوٌ االلتصادَت

 وانتكُىنىجُا وانُمم انبحري، وانًعهذ انعربً نهتخطُط 

 عشر انطادش نهًؤتًر(  ب) انًىازَت انجهطاث

 االلتصادَت نهبحىث انعربُت نهجًعُت

Time: Oct 1, 2022 10:00 AM Cairo, Every day, 

until Oct 2, 2022, 2 occurrence(s) 
Please download and import the following iCalendar 

(.ics) files to your calendar system daily: 

https://zoom.us/meeting/tJ0uduqsqjIuE9b1MtZ-

yBF4eMLrZ0gleyvd/ics?icsToken=98tyKuChrTopHtC

ctBCFRox5A4j4b-

jwiFhbj_pfzTLxOW1KQCWiM89uIIgvF9TV 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/99313449492 

Meeting ID: 993 1344 9492 

Time: Oct 1, 2022 01:00 PM Cairo 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/97625856435  

Meeting ID: 976 2585 6435 

 

 

 يذَُت انعهًٍُ انجذَذة ،،،، ٍوإنً انهماء ف

 

 انهجُت انتُظًُُت نهًؤتًر
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