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 انمجهس انتىفٍذي
 انخسعوٌو انشابعتانذوسة 

 2022 أكخوبش/حششٌٍ األول 25-23، انًكسٍك، كايبخشً

 يٍ جذول األعًال انًؤقج 2انبُذ 

 
 

 انبزوبمج األونً

 

تشزٌه األول/أكتىبز 32انثالثبء،   

ٍت إنى مىقغ انمبٌب األثزي إدسوب: سٌبرة تقى1انخٍبر   

 5445  يوقع انًاٌا األثشي إدصَا باحجاِ يغادسة انفُادق انشسًٍت

12,11-11,11 سٌبرة إنى مىقغ انمبٌب األثزي إدسوب بذػىة مه حكىمت والٌت كبمبتشً ووسارة انسٍبحت انمكسٍكٍت   

 23420   بخشًيٍ يوقع انًاٌا األثشي إدصَا إنى فُذق بوٌشحا كايانعودة يٍ 

إنى مذٌىت كبمبتشً تقىٍت : سٌبرة3انخٍبر   

ًذٌُتيغادسة انفُادق انشسًٍت باحجاِ وسط ان  20445 

حكىمت والٌت كبمبتشً بذػىة مهجىنت فً مذٌىت كبمبتشً،   11,11-12,34  

بوٌشحا كايبخشًإنى فُذق  اإلَخقال   23445 

 ٌت كبمبتشً ووسارة انسٍبحت انمكسٍكٍتغذاء فً فىذق بىٌزتب كبمبتشً، بذػىة مه حكىمت وال

 )نهمشبركٍه فً انشٌبرتٍه انتقىٍتٍه 1 و3(
13,11-14,21  

 25430 إنى قصش انًؤحًشاث  نهخسجٍم اإلَخقال 

 انتسجٍم )قصز انمؤتمزاث(

سجٍم دقٍقت بٍٍ انفُادق انشسًٍت وقصش انًؤحًشاث، يٍ أجم انقٍاو بانخ 20خذيت َقم يسخًشة، رهابا وإٌابا، كم   25400-20400  

 حفم افتتبح واستقببل تزحٍبً

 20425  نإلفخخاح انشسًً هاسٍٍُذا دي واٌايوٌ يغادسة انفُادق انشسًٍت باحجاِ

 حفم افتتبح واستقببل تزحٍبً فً هبسٍٍىذا دي واٌبمىن، بذػىة مه حكىمت والٌت كبمبتشً

   :افخخاحو حشحٍب كهًاث

  انًٍت()يُظًت انسٍاحت انع األيٍٍ انعاو  

 انسٍاحت )انًكسٍك( ةوصٌش 

 )حاكى والٌت كايبخشً )انًكسٍك 

13,21-31,21  

 22430  هاسٍٍُذا دي واٌايوٌ إنى انفُادق انشسًٍتانعودة يٍ 

 

تشزٌه األول/أكتىبز 33، ألربؼبءا  

 افتتبح رسمً مه قبم رئٍس جمهىرٌت انمكسٍك

 باحجاِ قصش انًؤحًشاث نهجًٍع دفعت واحذةًغادسة ان

إنى قصش انًؤحًشاث  ًٌُع انذخولانقاعت قبم انساعت انثايُت حًايا.  )ٌجب عهى جًٍع انًشاسكٍٍ أٌ ٌكوَوا فً
 (اعخباسا يٍ هزِ انساعت

5445 
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23400-0400 حسجٍم  

  جهست اإلفتتبح

 )كهًت افخخاحٍت نشئٍس انًجهس انخُفٍزي )كٍٍُا  

 )يقذيت نأليٍٍ انعاو )يُظًت انسٍاحت انعانًٍت  

 افخخاحٍت نوصٌشة انسٍاحت )انًكسٍك( كهًت  

 حاكى والٌت كايبخشً )انًكسٍك(ن كهًت  

 خطبة افتتبحً نزئٍس انمكسٍك 

  (بٍج /حُوسةوسشوال اءبٍض/بهوصة قًٍص ) انىفىدصىرة رسمٍت مغ انىسراء/رؤسبء  

3,11-11,11  

 جهست انصببح

3-2بُود جذول األعًال   

11,11-12,11  

 نًكسٍكٍتانسٍاحت افً قصش انًؤحًشاث، بضٍافت وصٌشة  غذاء

 غذاء ػمم نهجىت انىظز فً طهببث انؼضىٌت ببإلوتسبة

23400-25400  

12,11-14,11  

 جهست انؼصز

0-4بُود جذول األعًال   

14,11-10,11  

 20400 انعودة يٍ قصش انًؤحًشاث إنى انفُادق انشسًٍت

 حفم فً حصٍ ساٌ يٍغٍم

انشسًٍت باحجاِ حصٍ ساٌ يٍغٍم يغادسة انفُادق  20400 

حفم تىقٍغ انتشاو انقطبع انخبص انمكسٍكً ببنمذووت انؼبنمٍت َداة انسٍبحت انصبدرة ػه مىظمت 

هٍئت انسٍبحت انمكسٍكٍتانسٍبحت انؼبنمٍت، ٌهٍه ػشبء، بذػىة مه   
31,21 

 22430 انعودة يٍ حصٍ ساٌ يٍغٍم إنى انفُادق انشسًٍت

 

تشزٌه األول/أكتىبز 34، نخمٍسا  

 0430 يغادسة انفُادق انشسًٍت باحجاِ قصش انًؤحًشاث

 جهست انصببح

20-5بُذا جذول األعًال   

11,11-12,11  

25400-23400 غذاء فً قصش انًؤحًشاث، بضٍافت وصاسة انسٍاحت انًكسٍكٍت  

 25400 انعودة يٍ قصش انًؤحًشاث باحجاِ انفُادق انشسًٍت 

 ػزض ببألضىاء واألصىاث "ضىء اإلٌتشا": تقىٍتسٌبرة  2انخٍبر 

 25445 يغادسة انفُادق انشسًٍت باحجاِ يوقع انًاٌا األثشي إدصَا

ػزض ببألضىاء واألصىاث "ضىء اإلٌتشا" فً مىقغ انمبٌب األثزي إٌذسوب، بذػىة مه وسارة 

 انسٍبحت انمكسٍكٍت وحكىمت والٌت كبمبتشً
13,11-31,11  

ًاٌا األثشي إدصَا إنى انفُادق انشسًٍتانعودة يٍ يوقع ان  

 ال بشَايج يحذد نهعشاء 

20425 

 


