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 نكهٍت انمبَىٌ انعبشر انطُىي يُهبس انًؤحًر انعهًً 

األضخبر انذكخىر صبدق عبذ   عهى بركت اهلل وبرعبٌت انطٍذ رئٍص صبيعت أهم انبٍج 

 -انعبشر حذج عُىاٌ : انطُىي انًغهب انًىضىي حمٍى كهٍت انمبَىٌ يؤحًرهب انعهًً

 بَىًَ دور رئٍص فً حًٍُت انًجخًعنهبذذ انم

 

 انجهطت االفخخبدٍت 

ووفك  91/4/4194حبذأ فً حًبو انطبعت انخبضعت يٍ صببح ٌىو انطبج انًىافك  

 -انبرَبيش اَحً :

  حالوة يعغرة يٍ انمرآٌ انكرٌى ولراءة ضىرة انفبحذت عهى أرواح شهذاء انعراق  -

 افخخبح أعًبل انًؤحًر ببنُشٍذ انىعًُ  -

 ت االضخبر انذكخىر صبدق عبذ انًغهب انًىضىي انًذخرو كهًت انطٍذ رئٍص انجبيع -

      كهًت انطٍذ عًٍذ كهٍت انمبَىٌ انذكخىر دطٍٍ أدًذ دخٍم انطردبٌ -

 

 ( 94:11 – 1::1انجهطت األونى نهًؤحًر  )

األضخبر انًطبعذ انذكخىر كًبل عبذ دبيذ آل زٌبرة / رئٍص انمطى   -: رئٍص انجهطت

  صبيعت اهم انبٍج –كهٍت انمبَىٌ  –انخبص 

صبيعت  –كهٍت انمبَىٌ /صفبء اضًبعٍم وضًًانًذرش انًطبعذ انطٍذ   -: يمرر انجهطت

  أهم انبٍج

 

 -وحخضًٍ انجهطت يُبلشت انبذىد اَحٍت :

بٌت حذهٍهٍت فً لبَىٌ دً انذًبٌت انجُبئٍت نألعببء / دراضت حأصٍهٍت   -: انبذذ األول

  :419( نطُت 42االعببء رلى )

 صبيعت بببم  –نألضخبر انًطبعذ انذكخىر عهً دًسة عطم   / كهٍت انمبَىٌ 

 صبيعت كربالء –واالضخبر انًطبعذ انذكخىر ضٍبء عبذ اهلل انجببر أألضذي / كهٍت انمبَىٌ 



 منهاج المؤتمر

بر فً انعراق فً ضىء َصىص َذى صٍبغت حشرٌعٍت يخكبيهت نالضخزً  -: انبذذ انزبًَ

  4112نطُت  :9لبَىٌ االضخزًبر فً انعراق رلى 

 صبيعت انكىفت  –نألضخبر انًطبعذ انذكخىر أدًذ دطٍٍ انفخالوي  / كهٍت انمبَىٌ 

وانًذرش انذكخىر صىاد كبظى صىاد ضًٍطى / انكهٍت االضاليٍت انجبيعت / لطى انمبَىٌ 

 انُجف االشرف  –

-: انبذذ انزبنذ   انغبٍعت انمبَىٍَت نذم انبرنًبٌ 

 صبيعت كربالء . –نهًذرش انذكخىر عهً ضعذ عًراٌ/ كهٍت انمبَىٌ 

انبذذ انرابع :  انخعذٌالث انخً ٌُبغً ادخبنهب عهى ادكبو انخفرٌك فً انمبَىٌ انعرالً 

 كهٍت انمبَىٌ / صبيعت كربالء . –االضخبر انًطبعذ انذكخىر دٍذر دطٍٍ كبظى 

 صبيعت كربالء . –كهٍت انمبَىٌ  –انًذرش انًطبعذ ربير داود انشبفعً 

 انذمىلً / دٍذر يذًذ دطٍ  .

انخأنٍف وانًهكٍت فً انخأنٍف بًىصب لبَىٌ دك انًؤنف انعرالً   انبذذ انخبيص : 

 .وانًصري : دراضت يمبرَت

 صبيعت كربالء . –كهٍت انمبَىٌ  – نهًذرش انذكخىر عهً يذًذ خهف انفخالوي

انبذذ انطبدش :   انخعهذ بُمم يهكٍت انعمبر واررِ فً اَخمبل انًكٍت 

 كهٍت انمبَىٌ / صبيعت كربالء . -عهً شبكر عبذ انمبدر   نهًذرش انذكخىر  

 

 (1::: – 1::9انجهطت انزبٍَت : )

-:رئٍص انجهطت االحصبالث وكٍم وزارة /االضخبر انًطبعذ انذكخىر كرٌى يسعم شبً 

صبيعت أهم  –/ كهٍت انمبَىٌ صبنخ يهذي كذٍظانًذرش انًطبعذ   -:يمرر انجهطت

 انبٍج

 -وحخضًٍ انجهطت يُبلشت انبذىد اَحٍت :

أخخالش االيىال انعًىيٍت : دراضت يمبرَت بٍٍ لىاٍٍَ انعمىببث انهبُبًَ   -: انبذذ األول

   انًصري –االردًَ  –انعرالً  –

 صبيعت اهم انبٍج –انمبضً / صىاد كبظى عجٍم انُبصري / كهٍت انمبَىٌ 
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-: انبذذ انزبًَ  أَكبر انذالنت انسيبٍَت نهفعم 

 يذكًت أضخئُبف كربالء انًمذضت . –نهمبضً / عبدل بذر عهىاٌ 

: انبذذ انزبنذ ت يمبرَتيفهىو االدبنت بٍٍ انُطبٍت واالعالق وانذم انىظٍفً : دراض 

  صبيعت اهم انبٍج –نهًذرش انًطبعذ صبنخ يهذي كذٍظ / كهٍت انمبَىٌ  

انبذذ انرابع  : نخذكٍى فً عمىد االضخهالن انذونٍتا  

  صبيعت أهم انبٍج –/ كهٍت انمبَىٌ نهًذرش انًطبعذ صفبء أضًبعٍم وضًً

انبذذ انخبيص :  ًَ نعمذ حجهٍس خذيت انهبحف انُمبلانخكٍٍف انمبَى 

  كهٍت انمبَىٌ / صبيعت اهم انبٍج –نهًذرش انًطبعذ يذًذ عبذ انرزاق يذًذ 

انبذذ انطبدش :  شروط صذت حطبٍب انذكى انًذًَ 

  صبيعت اهم انبٍج –نهًذرش انًطبعذ عهً شًراٌ دًٍذ / كهٍت انمبَىٌ 

انبذذ انطببع :  نخساو ببنخبصٍر فً انعمذ انغبًاال 

  صبيعت اهم انبٍج –نهًذرش انًطبعذ َىر عمٍم عبهر كهٍت انمبَىٌ 

انبذذ انزبيٍ :  اشخبص دك انًرحهٍ بذبص انًرهىٌ 

صبيعت اهم /كهٍت انمبَىٌ –نهًذرش انًطبعذ يالن عبذ انهغٍف عبذ انذطٍٍ 

  انبٍج

 

 خخبو انًؤحًر

 حالوة انبٍبٌ انخخبيً نهًؤحًر يٍ لبم انطٍذ رئٍص انهجُت انعهًٍت نهًؤحًر  

 وٌخضًٍ أبرز انخىصٍبث وانًمخردبث انخً خرس بهب انًؤحًر.

 

 

 


