
 

 
 

 

 

 

 امجـــدول امـسموـــٍ 

 (نعالخح الذحذًاخ ودىفٌر الحلىلنؤدهر / الضرًح ونشارلح الهعلىناخ فٍ الصحح الًفضٌح ) 

 14/10/2019دارًخ /  -الهىافق/ اإلثًٌٌ  

 حفـــه اإلفححـــاح

 الذضخٌل  08:50 – 08:00

 افذذاحٌح الهؤدهر 09:10 – 09:00

 وزارة امصحت امعامت 09:20 – 09:10

 هائب رئٌط مجنط اإلدارة  - الغايو ةٌ عتذ هللا  الضٌذ حضٌ 09:25 – 09:20

 دمرًو الرعاٍ   09:35 – 09:25

 

 

  10:30 – 09:35الخلضح األولى: 

 الهحىر األول : اإلصذرادٌخٌح الهذمانلح للحذ نٌ اإليذحار فٍ العالو العرةٍ الىاقع والهأنىل 

 رئٌط الخلضح : عرًف حفل اإلفذذاح 

 

 الضرًح ونشارلح الهعلىناخ: فٍ الههارصح الضرًرًح  05:05 – 53:90

 رئٌط اممؤجمر  –أ.د هاصر امموافٍ 

 

 األصئلح واألحىةح   05:95 – 05:05

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 11:30 – 10:30الخلضح الثايٌح: 

  حلضح حىارًح 

 رئٌط الخلضح : أحذ اإلعالنٌٌٌ 

 

 الضرًح ونشارلح الهعلىناخ فٍ نخال الصحح الًفضٌح واقع ودحذًاخ

 نٌ نًظىر نذًاولٍ الخذنح الصحٌح الًفضٌح  وروًهو ونًاصرًهو

 الهشارلىى

 فاطهح  ) نذلقى الخذنح (األيضح  -حهٌذ القحطايٍ  

 )نقذم رعاًح (    نهثل عًهو –نرلس الحهاًح والذأهٌل اإلحذهاعٍ ) أناى ( 

 نًاصرج( – نرشذ يفضٍ نخذهعٍ)   أ/ عائشح المىاري 

 
 

 

 

   

 

  حلضح حىارًح 

 رئٌط الخلضح : أحذ اإلعالنٌٌٌ 

 

 ونشارلح الهعلىناخ فٍ نخال الصحح الًفضٌح الىاقع والذحذًاخالضرًح 

 شرعٍ –إحذهاعٍ  –نٌ نًظىر أخالقٍ 

 الهشارلىى 
 

 (راةطح الهحانٌٌ فٍ قطر )نحانٌح اآليضح / صهى الههًذي 

 (ح األولٌح ٌرعاًح الصح)نؤصضح الالذلذىر إةراهٌو علٍ إةراهٌو 

  (حانعح قطر –اإلحذهاعٌح رئٌط قضو العلىم )د. فاطهح المتٌضٍ 

 (حانعح حهذ ةٌ خلٌفح –اصذار اإلصالم واخالقٌاخ الطث الحٌىي )د. نحهذ غالٍ 

 (إنام وخطٌث وزارج األوقاف والشؤوى اإلصالنٌح)د. عتذ هللا نحهذ الًعهه 

 

 الصالج واصذراحح القهىج والشاي 12:00 – 11:30

 11:30 – 10:30: لثح الخلضح الثا

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 14:15 – 13:00الخلضح الراةعح: 

 الًفضٌح فٍ قطر:دحذًاخ الضرًح ونشارلح الهعلىناخ فٍ نخال الصحح 

 الذخارب نٌ القطاع العام -نٌ نًظىر الههارش الههًٍ 

 نحهذ التًا  رئٌط الخلضح: 

 
 

 دحذًاخ الضرًح ونشارلح الهعلىناخ فٍ خذناخ الصحح الًفضٌح للتالغٌٌ 0:301 – 0:31

 د. محمد عبدامعنٌم، اصحشاري فٍ امطب اموفضٍ، مؤصضت حمد امطبٌت

الضرًح ونشارلح الهعلىناخ فٍ خذناخ الصحح الًفضٌح لألطفال دحذًاخ  09:95 – 09:00

 والهراهقٌٌ

د. محمد آثر، اصحشاري فٍ قضم امصحت اموفضٌت مألطفال واممراهقٌى، 

 مضحشفى امضدرة، قطر

دحذًاخ الضرًح ونشارلح الهعلىناخ فٍ خذناخ الصحح الًفضٌح للرعاًح  09:30 – 09:95

 األولٌح

 ي فٍ طب األصرة، مركس امعبٌب امصحٍ، قطرد. مرًم امهحمٍ، اصحشار

 دحذًاخ الضرًح ونشارلح الهعلىناخ فٍ خذناخ اإلدناى 03:55 – 09:30

 د. رًحان صدًقٍ، اصحشاري امطب اموفضٍ، مضحشفى هوفر، قطر

 

 األصئلح واألحىةح 03:00 – 03:55

 

 الصالج واصذراحح الغذاء 00:50 – 03:00

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 16:00 – 15:00الخلضح الخانضح: 

 

 دحذًاخ الضرًح ونشارلح الهعلىناخ فٍ نخال الصحح العقلٌح فٍ قطر:

 الذخارب نٌ القطاعاخ األخري -نٌ نًظىر الههارش الههًٍ 

 د. نأنىى الهتٌض رئٌط الخلضح: 

 

 الضرًح ونشارلح الهعلىناخ: دخرةح نٌ القطاع الخاص 00:00 – 00:50

 اموفضٍ فٍ مضحشفى األهنٍ، قطرد. رضوان عبدامعال، اصحشاري امطب 

 الضرًح ونشارلح الهعلىناخ: دخرةح ووحهح يظر شرطح الهخذهع 00:50 – 00:00

 امخنٌفٍ، إدارة شرطت اممجحمع، وزارة امداخنٌت، قطر اد. بو

 الضرًح ونشارلح الهعلىناخ: دخرةح نٌ القىاخ الهضلحح القطرًح 00:90 – 00:50

 امقواث اممضنحت امقطرًت، قطر -أصماء أمٌى د. 

 الضرًح ونشارلح الهعلىناخ فٍ القطاع الثالث: دخرةح وًاك 00:30 – 00:90

 امضٌدة ظبٌت اممقبامٍ، جمعٌت أصدقاء امصحت اموفضٌت، قطر

 األصئلح واألحىةح 01:50 – 00:30

 

 19:30 – 16:00لخلضح الضادصح: ا

 اإلقلٌهٌح والذولٌح والذخطٌط لخذناخ الصحح الًفضٌح فٍ قطر دحذًاخ الضرًح ونشارلح الهعلىناخ: الختراخ

 أ.د هاصر امموافٍ رئٌط امجنضت3

 الترًطايٍ الضرًح ونشارلح الهعلىناخ: الًهىرج    16:30 – 16:05

 اصحشاري امطب اموفضٍ مألطفال واممراهقٌى ومدًر امحعنٌم امطبٍ فٍ جٌط ,اًضك ووًرفامٌس - د. جٌم 

 بمؤصضت أماهت امخدمت امصحٌت اموطوٌت 

 الضرًح ونشارلح الهعلىناخ: الًهىرج اإلصذىيٍ 17:00 – 16:30

أ.د بٌى راًخ، اممدًر امطبٍ اممضاعد منمعنوماث امضرًرًت فٍ مؤصضت أماهت امخدمت امصحٌت اموطوٌت فٍ شرق مودن 

 واصحاذ زائر فٍ جامعت مشبوهت

 

 إصذراحح صالج الهغرب  17:30 – 17:00



 

 
 

 

 

  

 

 

 

  الضرًح ونشارلح الهعلىناخ : دخرةح نٌ عهاى    00:11 – 03:71

 جامعت امضنطان قابوش  وأصحاذ مشارك فٍ امطب اموفضٍ إصحشاري امطب اموفضٍ  –د. حمد امضٌواوي                       

 

  19:00 – 18:30 حلقح يقاشٌح ) نارا ةعذ(

 د. عتذ الحهٌذ عفايحرئٌط الخلضح 

 
 
 

 مجموعت مخحصٌى فٍ اممجال امصحٍ وامقاهوهٍ

 
 

 


