
 

 

 

  

  )ألاولي( ـــــــــــــــــــــــــــــج العــــــــــــــــملــــــــــــــــــــــــــــــبرهامـــــــــــ 

 

 العزبي وبمناسبة اعالن الكىيد عاصمة للضباب ثدد رعاًة وسارة صئىن الضباب

  ول ربي ألا ــــــــــــــــــــــــــالع – جيـــــــــــــــــالخلي الشبابي امللتقى
 ()دور الشباب في الحفاظ على املياه

 في مقز املعهذ العزبي للحخطيط - 4106ابزيل  44-42في الفترة من 

 دولة الكىيد

  32/4/3102 ًوم الاثىين وصول املشاركين 

 املسؤول اليشاط الوقت

وهقلهم الى سكن املعهذ العزبي  مطار الكىيد الذولياسحقبال الىفىد املضاركة في   طوال اليوم

 .للحخطيط في الضىيخ

 )اقامة جلسة جعارف بين الىفىد املضاركة )مساء ًىم الاثنين 

 ًرجى مً الوفود املشاركة القدوم ًوم الافتتاح باللباس التقليديمالخظة : 

العربي املعهد 

 للتخطيط

 

ــــالي    34/4/3102)الثالثاء(  وم ألاول ــــــــــــــــــــــ

 امليسر اليشاط الوقت

  خفل أفححاح 10:11-01:11

  وصىرة جماعية أستراخة 01:11-01:21

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالجلس 01:21-02:11 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ   (02:11-01:21ة الاولى )ـــــ

 د 01

 د 21

 )عزض لقطات فيذًى جعزيفي للمضاركين ثمزين كسز خىاجش )ثفاعلي 

 هقاش مفحىح 

 الفٍرق

  مبادرات ومضاريع صبابية في مجال املياه والطاقة 01عزض افضل   د 44

 الفٍرق الترفيهيةسابقة املصزح قىاهين   د 04

  استراخة وصالة 02:11-04:11



 

تية   info@kwa.org.kw، 1174377660542مىباًل8 ، 1174343534303ثلفىن8 ، 1174343534343فاكس8 ، جمعية املياه الكٍو

ـــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــالجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــة الثاهية )ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   (07:11-04:11ـــــــــــ

 الفٍرق ثمزين ثنضيط  د 01

 جمعية املياه الحىعية  وثصميم بزامج ثخطيط   د 01

 جمعية املياه مهارات الاثصال   د 01

 الفٍرق هقاش مفحىح  د 31

 الفٍرق ليال )اخحياري(  ثدذًذ سيارة الى اخذ الاماكن السياخية او الخسىيقية في الكىيد 04:11
 

ــــالي  34/4/3102الثاوي )الاربعاء( وم ــــــــــــــــــــــ
 امليسر   اليشاط الوقت

ــــالجلســــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــة الاولى )ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ   (00:21-10:11ــــ

   الفٍرق الحجارب واملبادرات واملضاريع الضبابية الناجحة في ثزصيذ املياه 

   ".الفٍرق ورصة "مسؤوليتي في خماًة البيئة البدزية 

   الفٍرق الاسحعذاد لزخلة امليذاهية صزح 

  استراخة وصالة 00811-04811

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ارة ميـــــــــــــــــــــــ ـــــــٍز ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــداهية )ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   (03:21ـــــ

  .الفٍرق جىلة بدزية في السفينة +غذاء 

  ) الفٍرق فن الحصىيز البدزي )ثجهيز معزض صغير داخل السفينة 

   الفٍرق أسعاف مصاب في رخلة بدزية ثطبيق 

  الفٍرق مسابقات ثزفيهيه في ثصىيز البيئة البدزية 
   

ــــالي     30/4/3102الثالث )الخميس( وم ــــــــــــــــــــــ

 امليسر   اليشاط الوقت

ــــــــــــــ  ــالجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــة الاولى )ـــــــــــــ   (00:21-10:11ــــ

 الفٍرق  8 اخصائي كفاءة مياه وطاقةللضبابوظيفة   د 21

  الفٍرق جلسة هقاش مع أصحاب مبادرات ثطىعية 

  الفٍرق  سكخط عزض مضهذ مسزحي 

  استراخة وصالة 00:21-03:21

ـــــــــــ  ــــــــالجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــة الختامية )ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ   (04:11-03:21ـ

  الفٍرق خفل خحام 

03:21 – 0:31   لم ًددد والذروع وثبادل الهذاًا الحذكاريةجسليم صهادات 

 الفٍرق تودٌع املشاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
 


