
 

   

 
 
 
 

 جدٌو اعماٌ اجخماع هبار املسؤولين الخىفيذًين 

 8302ًىاًز  03 -82

 ) الدور الثاوي (كاعت الدًبل  –فىدق الفىرسيزون 

 الدوحت، كطز

 

 :امليسزيً

ً فيتزباجسيً  هيًر

 هيذ جسهسمان

 مىس ى محمىدي

 زوسالين هىهان 
 

 ٌ  اليىم ألاو

  8302ًىاًز  82 الاثىين
 

 الىكذ 
 

 الىصف 
 

 فخخاحيت الا يلمت ال 2:09 -2:33

 مسيم بيذ عبدهللا العطيت  السيدة / سعادة 

 اللجىت الىطىيت لحلىق الاوسان بدولت كطسألامين العام 

 زوسالين هىهان   –ملدمت حٌى الاحخماع  03:33 -2:09

 ملدماث امليسسيً  - 03:03 -03:33

 السياق جىضيح  -

 في عملهم هباز املسؤولين الخىفيرًيندعم   -

 ثالثت حٌى الاحخماع خالٌ ألاًام الهظسة عامت   -
 

 :دكيلت( 09جحدًث جدٌو ألاعماٌ )

وحعليلها الاحخماع ،  بها بعدفي الخسوج  أهم املخسحاث التي ًأمل ول منهمااشازهت اخخياز ثىائياث مل -

 الحضىز؛عسضهما على ل على لىحت

أي اذا وان هىان حدٌو ألاعماٌ وإحساءاث الاحخماعاث حيدة ، و  خحلم مع املاشازهين إذا وانال  -

 وضعها. ًسغبىن في كد بىىد إضافيت 

 استراحت شاي 00:33 -03:03

 الخطىراث التي طزأث مىذ الاجخماع ألاخير:  08:03 -00:33

 دكيلت( 45) حماعيتمىاكاشاث 



 ألاخير؟ حخماعالا مىر  مؤسسخىم الىطىيتالري حللخه و ما هى ألاثس إلاًجابي لحلىق إلاوسان  -

 ؟مما هي إهجاشاجى  -

 في العمل؟ مالتي جىاحهى املعىكاثما هي الخحدًاث أو   -

 مجمىعاث صغيرة ويعىدون إلى الغسفت في الجلست العامت إلىن ياملاشازه ًلسم

 ؟املجمىعاثهل هىان أي جحدًاث ماشترهت داخل  -

 غداءاستراحت  00:03 -08:03

 حشارن الخبراث: 09:33 -00:03

 ازب هباز املسؤولين الخىفيرًً:الخفىير في جج

 ؟جىليً مهامًماذا هىذ جىد أن حعسف كبل  -

 جسيد أن جحلم مً خالٌ مىصبً؟ ماذا  -

 استراحت شاي 09:03 -0933

 وإدارة املؤسساث:الدور الفزيد للمؤسساث الىطىيت  00:33 -09:03

حٌى ألادواز الفسيدة للمؤسساث الىطىيت لحلىق إلاوسان والخحدًاث والفسص  حماعيتمىاكاشت 

 .املخخلفت التي جياشأ في إدازة املؤسساث الىطىيت لحلىق إلاوسان بسبب ذلً

 ٌ  خخام اعماٌ اليىم ألاو

 جىلت ثلافيت حزة ) سىق واكف ( 02:33
 

 اليىم الثاوي

 8302ًىاًز  82الثالثاء  

2:33-2:03  ٌ  ملخص عً اليىم ألاو

 مىطىعاث جخعلم بمهام هبار املسؤولين الخىفيذًين:  03:03 -2:03

 الخىفيرًًفيها هباز املسئىلين  ًسشحاملىضىعاث" التي مىاكاشت امللهى العالمي أو "محطاث 

 .الحظاث والاسخيخاحاث للمجمىعتامل وضعومىاكاشتها مع البحث عً ألافياز  اثىاء، اثاملىضىع
 

 :مىضىعاث ملترحت

 العمل مع اللطاع الخاص وكطاع ألاعماٌ -1

 (والخعيينباملىظفين جحدًاث الخىظيف )أي كىاعد السلىن والاحخفاظ  -2

 ( الخعاون بين مىظماث املجخمع املدوي واملؤسساث الىطىيت3

 امياهياث املؤسساث الىطىيت لحلىق إلاوسانجلىيت  (4

 لحلىق إلاوسانملؤسساث الىطىيت داء ا( املساكبت والخلييم ل 5

 استراحت شاي 00:33 -03:03

 أسئلت وأجىبت ًدبعهافي مشارهتها  هبار املسؤولين الخىفيذًً ًزغباملىطىعاث التي حللت هلاشيت حٌى  08:03 -00:33

 استراحت غداء 00:03 -08:03

فىطيت املسخللت ملالعام لمين ألا  –عزض جلدًمي عً الخدكيم الجيساوي ًلدمه د. عمار الدويً  09:33 -00:03



 فلسطيندولت  –لحلىق إلاوسان 

 بدولت كطز على شزف الىفىد املشارهت  عشاء رسمي جىظمه اللجىت الىطىيت لحلىق إلاوسان 0:03

 اللؤلؤة  –مطعم كصز الياسمين 

 

 اليىم الثالث

 8302ًىاًز  03ألاربعاء 

 ملخص عً اليىم الثاوي 2:03 -2:33

 ؤولين الخىفيذًً والخعاون معهم دعم هبار املس 03:03 -2:03

 ألازدهيتاململىت  –م للمسهص الىطني لحلىق إلاوسان العااملفىض  –مىس ي بسيصاث  -د

 استراحت شاي 00:33 -03:03

ً فيزباجسن - الشزواء املشترهين حٌى اسخعزاض اخز املسخجداث 08:03 -00:33  هيًر

 دكيلت( 59دكيلت( مخبىعت بمىاكشت عامت ) 59حعليلاث وجىصياث)

 استراحت غداء 00:03 -08:03

  8383و 8302اخز املسخجداث حٌى عمل املىخدي خالٌ ألاعىام  05:09 -00:03

 هيذ جسهسمان

ً فيتزباجسيً  هيًر

 التربيت على حلىق إلاوسان والشزاهت بين املؤسساث الىطىيت ومىظمت اليىوسىى 05:59 -05:09

 الدهخىر عبدالباسط بً حسً 

 الجمهىزيت الخىوسيت  -  زئيس املعهد العسبي لحلىق إلاوسان

 عضى لجىت الخيسيم الدوليت للمىظماث غير الحيىميت لدي اليىوسيى ممثال للمىطلت العسبيتو 

 .جهىد اللجىت الىطىيت لحلىق إلاوسان بدولت كطز لحماًت حلىق العمالت املهاجزة  09:33–05:59

 اللجىت الىطىيت لحلىق إلاوسان. –دولي الخعاون كاهىوي بئدارة الخبير  –هال العلي  -أ 

 استراحت شاي 09:03 -09:33

 اسخىشاف مجاالث جدًدة: 01:33 -09:03

 حلهاأو ماشىالث لم ًخم مىاكاشت أي مىضىعاث معللت 

 ؛واملض ي كدماالاسخيخاحاث  01:03 -01:33

 هيف ًمىىىا دعم بعضىا البعض؟ -

 املىخدي  إعادة الخأهيد على الىطاق اليامل لخدماث -

 للجان الاسداشازيت؟في اأدلت العملياث واملخطىعين  بخصىصالخطىاث الخاليت  -

 جحدًد و الاجفاق على أولىياث للمىاكاشاث اللادمت -

 خخاميتمالحظاث  -
 


