

نبذة عن المؤتمر الّشبابي الخامس 

     «المستقبل العربّي في ضوء الحراك الّشبابّي»

محاور المؤتمر وموضوعات البحث

نموذج المشاركة في المؤتمر

معايير المشاركة في المؤتمر

برنامج أّولّي للمؤتمر

نبذة عن المؤتمرات الّشبابّية الّسابقة/ مرفق CD بهذا الشأن




 




P.O.Box: 1541
Amman 11941 Jordan

Tel: (+962-6) 5333261/5333617/5333715
Fax: (+962-6) 5331197

E-mail: atf@atf.org.jo
URL: www.atf.org.jo
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احتاد اجلامعات العربية

1

   



  

   
            
    
""   

 

  
  
     
       
 –             

     

      
 
 
  

   
            
          
   

  

   
             
"   "  



  

  

  

  

    

    –  

   

               
  
  


 

2



  

   



   –  –  
   –



   

   – – –
 –

 

     –       


  

.πª©dG ¢Uôah º«∏©àdG äÉLôfl -CG
.∫ƒ≤©dG Iôég ,¢UôØdG DƒaÉµJh IGhÉ°ùŸG -Ü

.ÖjQóàdGh q»LƒdƒæµàdG ÚµªàdG - ê
 ( q»Yƒ`£àdG  πª©dGh  áq«fhÉ``©àdG  äÉ`Ä«¡dGh  äÉHÉ≤ædG)  qÊóŸG  ™ªàéŸG  äÉª q¶æe  QhO  π«©ØJ  -O

 .áq«ªæàdG áeóÿ
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 .áq«YÉªàL’G ájÉYôdG ,ájöSoC’G º«≤dGh IöSC’G -CG
 .QGƒ◊G äÉ«bÓNCG , q»ª∏©dG ÒµØàdGh ≥£æŸG -Ü

. q»YÉªàL’G êÉeóf’G , q»©eÉ÷Gh q»©ªàéŸG ∞æ©dG ,ôNB’G ∫ƒÑbh q‘É≤ãdG ´ƒæàdG -ê
 .ôµØdGh áaÉ≤ãdG äÉ°ù°SDƒeh äÉ©eÉ÷G QhO -O
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