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غداء بدع�ة من رئي�س جامعة القّدي�س ي��سف 2-4 ب.ظ  

 اجلل�سة الثانية

اجتماعات اللجان الفرعّية ملناق�سة البن�د املحالة اليها 4 ب.ظ-6م 

حفل ع�ساء بدع�ة من جمل�س جامعة القّدي�س ي��سف 8 م  

 الي�م  الثاين اخلمي�س 26-3-2015 )فندق هيلت�ن مرتوب�ليتان – بريوت(

9.30-11.30 ق.ظ   جل�سة عامة جلميع اأع�ساء امل�ؤمتر العاّم لالحتّاد

   مناق�سة البن�د املحالة اىل امل�ؤمتر العام وت��سيات اللجان 

الفرعّية

ا�سرتاحة 11.30ق.ظ-12ظ  

متابعة مناق�سة ت��سيات اللجان الفرعّية 12-2 ب.ظ 

غداء بدع�ة من االأمني العاّم الحتّاد اجلامعات العربّية 2-4 ب.ظ  

اإقرار الت��سيات وت�قيع االتفاقّيات وت�سليم الدروع 4ب.ظ-6م    

حفل الع�ساء بدع�ة من رابطة جامعات لبنان 8 م   

 الي�م الثالث اجلمعة 2015-3-27 

مغادرة ال�ف�د امل�ساركة بيُمن الّله ورعايته

 الي�م االأول االربعاء 25-3-2015 )جامعة القدي�س ي��سف(

9.30-10 ق.ظ     ا�ستكمال الت�سجيل

10-11.30 ق.ظ     حفل افتتاح امل�ؤمتر

ّ
الن�سيد ال�طني

�سالة م�سرتكة

❖  كلمة الربوف�س�ر �سليم دّكا�س - رئي�س جامعة القّدي�س 

ي��سف )اجلامعة امل�سيفة(

جامعة  رئي�س   - �سليم  ماهر  الدكت�ر  االأ�ستاذ  ❖  كلمة 

ال�رشق االأو�سط - االأردن 

ورئي�س الدورة ال�سابعة واالأربعني )الدورة ال�سابقة(

اأب� عرابي العدوان -  ❖  كلمة االأ�ستاذ الدكت�ر �سلطان 

اأمني عام احتاد اجلامعات العربية

❖ كلمة راعي امل�ؤمتر

ت�سليم الَعلَم

حما�رضة معايل ال�زير االأ�سبق غ�سان �سالمة

ال�س�رة الر�سمّية، ا�سرتاحة 11.30 ق.ظ-12 ظ  

 اجلل�سة االأوىل

يف  امل�ساركة  والدولّية  العربّية  املنظمات  ممثلي  12-1 ب.ظ    كلمات 

االجتماع

اجلل�سة االإجرائّية 1-2 ب.ظ  

د من اكتمال الن�ساب القان�يّن لالجتماع واإقرار  اأ –  التاأكُّ

جدول اأعمال الدورة

 رئي�س الدورة
ْ
اختيار نائبَي ب – 

اختيار املقرِّر العام للدورة ج – 

د –  ت�سمية اللجان الفرعّية واختيار مقرِّريها وت�زيع بن�د 

جدول اأعمال امل�ؤمتر على هذه اللجان


