جاهعت فٍالدلفٍا
هشكز الذساصاث الوضخمبلٍت

بشعاٌت
هعالً الضٍذة لٍلى ششف
سئٍش هجلش األهناء
ٌضش هشكز الذساصاث الوضخمبلٍت فً جاهعت فٍالدلفٍا
دعىحكن للحضىس والوشاسكت

فً نذوة
" اَفاق الوضخمبلٍت لألحزاب والحٍاة الحزبٍت فً األسدى "
ورلك ٌـــىم الضبج الوىافك  2014/2/22الضاعت ( )10.30صباحا ً
فً فنذق الشٌجنضً ( لاعت العاللً)
( هشفك بشناهج النذوة )
لالعخزاس :يرجى االتصال على رقم
 40-0099444فرعي ()1992

يرجى الحضور قبل الموعد بنصف ساعة

جاهعت فٍالدلفٍا
هشكز الذساصاث الوضخمبلٍت

بشناهج
نـذوة
" اَفاق الوضخمبلٍت لألحزاب والحٍاة الحزبٍت فً األسدى "
الضبج 2014/2/22
هكاى االنعماد – فنذق الشٌجنضً ( لاعت العاللً )
10.40 – 10.30

كلوت سئٍش جاهعت فٍالدلفٍا

11.05 – 10.40
11.30 – 11.05
11.55 – 11.30

هعالً الذكخىس خالذ الكاللذة – الذولت واألحزاب
اصخشاحت شاي
هعالً الوهنذس هىصى الوعاٌطت – الخغٍشاث
الوضخمبلٍت على األحزاب

12.20 – 11.55

عطىفت الذكخىس هىصى بشٌزاث – هعٍماث العول
الحزبً
صعادة الذكخىس أحوذ الشناق – األحزاب ولانىى
االنخخاباث
نماط عام
األصخار الذكخىس صالن صاسي – األحزاب والوجخوع

13.40 – 13.15

الذكخىس هنٍش حواسنت – فلضفت واشكالٍت البشاهج

14.05 – 13.40

الضٍذة عبلت أبى علبت – حجاسب حزبٍت

15.05 -14.05
15.30 – 15.05
15.55 – 15.30
16.25 – 15.55
16.25

اصخشاحت غذاء
الذكخىس ظاهش عوش -حجشبخً الحزبٍت
الذكخىس أهجذ الوجالً -انطاللت جذٌذة
نماط عام
خخام النذوة

12.50 – 12.20
13.15 – 12.50

بخُظيى يٍ يركس انذراضاث ادلطخقبهيت

فيالدنفيا حقيى َذوة
"اآلفاق ادلطخقبهيت نألحساب واحلياة احلسبيت يف األردٌ"
حتج رعايت يعايل انطيذة نيهى شرف رئيطت جمهص أيُاء جايعت فيالدنفيا يقيى يركس انذراضاث
ادلطخقبهيت يف اجلايعت َذوحه انخاضعت انيت حتًم عُىاٌ "اآلفاق ادلطخقبهيت نألحساب واحلياة احلسبيت يف
األردٌ" يف متاو انعاشرة وانُصف يٍ صباح يىو انطبج

/ /

يف فُذق انرجيُطي (قاعت انعاليل)

وحطخضيف فيها خنبت يٍ انطياضيني احلسبيني وانباحثني األردَيني يٍ أهم اخلربة واالخخصاص.
وضيخحذد انذكخىر خانذ انكالنذة وزير انخًُيت انطياضيت وانشؤوٌ انربدلاَيت عٍ انذونت واألحساب،
وادلهُذش يىضى ادلعايطت عٍ انخغرياث ادلطخقبهيت عهى األحساب ،أيا انذكخىر أمحذ انشُاق فطيخُاول
احلذيذ عٍ األحساب وقاَىٌ االَخخاباث ،وضيطهط انذكخىر يىضى بريساث انضىء عهى يعيقاث انعًم
احلسيب.
ويف اجلهطت انثاَيت ضيخُاول األضخار انذكخىر ضا م ضار يىوى األحساب واتجمخً ،،وضيبني انذكخىر يُري
محارَت يف ورقخه فهطفت واشكانيت انربايج احلسبيت ،أيا انطيذة عبهت أبى عهبت فطخطخعرض جتارب
حسبيت .ويف خخاو انُذوة ضيطخعرض انذكخىر ظاهر عًرو جتربخه احلسبيت ،وضيهقي انذكخىر أجمذ اتجمايل
ورقت بعُىاٌ "اَطالقت جذيذة".

