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طآحـرات واسـثة بثورة طمغـجة
 

 

   تظزط غرشئ الاةارة والخظاسئ لخفاصج طظ 8 إلى 11 طارس 2017 الثورة 14 لطخالعن الماعجطغ لطئظاء "طغثغئات 2017 

" بمآحرات وتعصسات تظئأ باتصغص دورة طمغجة جعاء شغ طساعى الةعاظإ الاظزغمغئ لعثا التثث العام الثي غتاض صمئ 

الازاعرات بفسالغاته البرغئ وغتعل طثغظئ خفاصج إلى وجعئ سالمغئ لقجابمار والحراضئ شغ صطاسات الئظاء وافحشال 

الساطئ أو طظ تغث المحارضئ الثولغئ الرشغسئ لطعشعد المعظغئ والرجمغئ المظازر صثوطعا.

 

   وتامغج الثورة الةثغثة ضثلك بارجغت المضاظئ الممغجة لطصارة ا�شرغصغئ شغ الخالعن واعامام طاجاغث بالثول المشاربغئ 

الصرار والمسآولغظ والمعظغغظ والمعظثجغظ  الحثخغات والعزراء وأختاب  لسثغث  ولغئغا وبمحارضئ ضئغرة  الةجائر  خاخئ 

والسارضغظ الثغظ جغفثون سطى خفاصج صادطغظ طظ ظتع 30 دولئ. ضما تامغج بتدعر دول ضئرى تةجت لعا أجظتئ ضاططئ 

بالخالعن سطى غرار الخغظ وترضغا.

 

  وغاعصع إظةاز 500 لصاء حراضئ شغ عثه الازاعرة المعظغئ المصاطئ طرة ضض جظاغظ وشغ طثاطش شسالغاتعا وتزاعراتعا 

المعازغئ الاغ تامبض شدق سظ السرض شغ بقبئ أغام حراضئ دولغئ خاخئ بضض طظ الةجائر ولغئغا وبعرضغظا شاجع وبقبئ 

طظاثغات ضئرى (طظاثى اصاخادي وطظاثى سطمغ وطظاثى لرغادة افسمال).

 

  تامغج الثورة الةثغثة لخالعن "طغثغئات" ضثلك بسرض جطسطئ طظ المحارغع الدثمئ الةاعجة لقظةاز شغ سثغث الئطثان 

ا�شرغصغئ وذلك بتدعر طآجسات تمعغض دولغئ وإصطغمغئ.

  

"طغثغئات 2017" شغ دورته الةثغثة غأتغ شغ طعسث اجابظائغ: وذظغا بسث اظسصاد المآتمر الثولغ لقجابمار وسالمغا شغ 

وصئ تاتفج شغه طآجسات الئظاء لطفعز باظفغث طحارغع ضثمئ شغ دول غظازر أن تظفخ سظعا غئار اقضطرابات والتروب 

وتعحك أن تاتعل إلى ورحات بظاء سطى غرار الصطر الطغئغ الحصغص الثي تةج جظاتا ضثما شغ الخالعن وصرر تظزغط غعم 

خاص به تتئ سظعان "إسادة إسمار لغئغا".
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طظ 8 إلى 11 طارس 2017 - خفاصج - تعظج

بطاصئ شظغئ لطثورة 14 

الثورة 14

30 دولئ طحارضئ 
الةجائر - ألماظغا - بظغظ - بطةغضا - الئعجظئ - بعرضغظا شاجع - الضاطغرون - جاتض الساج - الخغظ - اجئاظغا - شرظسا - الغعظان 

- الشابعن - غغظغا ضعظاضري - العظث اغطالغا - الغابان - لغئغا - طالغ - الظغةر - الئرتشال - جمععرغئ الضعظشع الثغمصراذغئ 

- الضعظشع - جعغسرا - تحاد - تاغعان - ترضغا - تعغع - ا�طارات السربغئ الماتثة - العقغات الماتثة افطرغضغئ

50000 زائر طعظغ طظازر 500 لصاء حراضئ 400 سارض 

3 أغام حراضئ 
الةجائر – لغئغا – بعرضغظا شاجع

3 طظاثغات:
اصاخادي – سطمغ – رغادة اقسمال والاةثغث

جظاتات سرض ضئرى
الخغظ/ ترضغا / وجظاح طحارك لطغئغا والةجائر

5 وزراء أشارصئ  
طظ غغظغا ضعظاضري وطالغ والضاطرون والضعظشع الثغمصراذغئ والةابعن 

3 وزراء تعظسغغظ
وزغر الاةعغج وا�جضان

وزغر الاحشغض والاضعغظ المعظغ
وزغر الخظاسئ والاةارة

والثاص  السمعطغ  الصطاسغظ  بغظ  الحراضئ  بظزام  إشرغصغا  شغ  لقظةاز  جاعجة  طحارغع ضثمئ 
تسرض شغ المظاثى اقصاخادي وتظزط بحأظعا لصاءات حراضئ

تدعر ضئغر لمآجسات الامعغض والئظعك الثولغئ وا�صطغمغئ



غعم اقربساء 8 طارس

الئرظاطب السام

الارابغئ  والاعغؤئ  وا�جضان  الاةعغج  وزغر  بتدعر  لقشاااح  الرجمغ  التفض 
السغث طتمث خالح السرشاوي 

جعلئ سئر أجظتئ السرض
 طعضإ تئادل الضطمات .. 

اظطقق لصاءات الحراضئ (500 لصاء طرتصإ).

طظاثى رغادة اقسمال والاةثغث: طتعره الاةثغث شغ الئظاء بتدعر وزغر الاحشغض 
والاضعغظ المعظغ السغث سماد التماطغ 

وافحشال  الئظاء  صطاع  شغ  والابمغظ  الاةثغث  طعضعسه   : السطمغ  المظاثى 
الساطئ

غعم الثمغج 9 طارس

السمعطغ  الصطاسغظ  بغظ  الحراضئ  "دسط  وطتعره  اقصاخادي  المظاثى 
والثاص شغ الئظاء والئظغئ الاتاغئ بإشرغصغا" بتدعر وزغر الخظاسئ والاةارة 

السغث زغاد السثاري
غعم لغئغا

غعم الةجائر

غعم الةمسئ 10 طارس

غعم السئئ 11 طارس

غعم لطسمعم

www.solon-medibat.com

خفاصج - تعظجطظ 8 إلى 11 طارس 2017



المظاثى اقصاخادي



الةمسئ 10 طارس 2017 

الئرظاطب

التخئ افولى  

المظاثى اقصاخادي
دسط الحراضئ بغظ الصطاسغظ السمعطغ والثاص

شغ الئظاء والئظغئ الاتاغئ بإشرغصغا

 غغظغا ضعظاضري
- إظحاء 20 الش وتثة جضظغئ جظعغا

KASSONYA (ضاجعظغا ) إظحاء المثغظئ الةثغثة -

10.40 - 9.00

التخئ الباظغئ    13.00 - 11.00

غصعم بالسرض ضض طظ :
   Lousény CAMARA (لعجغظغ ضاطارا ) وزغر المثغظئ والاعغؤئ الارابغئ السغث -

Kerfella TOURE (ضرشاق تعري ) المثغر السام �جاراتغةغئ الاظمغئ -
Boubacar KEITA (بعبضر ضاغاا ) المثغر السام لحرضئ الاعغؤئ والئسث السصاري -

- طخطفى جغطق Moustapha SYLLA المثغر العذظغ لئظاء المساضظ وإذار التغاة

  طالغ  
طحروع اظةاز طساضظ اجاماسغئ

تصثغط ضض طظ 
- السغث سخمان ضعظغ Ousmane Kone وزغر ا�جضان والاعغؤئ السمراظغئ   

السضرتغر السام لطعزارة

غعرضغظا شاجع
طحارغع ضئرى لقظةاز بظزام الحراضئ بغظ الصطاسغظ السمعطغ والثاص

غصثطعا ضض طظ :
- Yacouba SIKO ( غسصعبا جغضع) المثغر السام لطاعغؤئ السمراظغئ والخغاظئ والاعبعغراشغا

- Aimé Camille SOUBEIGA – اغمغ ضاطغض جعباغشا ) جضرتغر السغاجئ العذظغئ لقجضان

الظغةر
طحارغع شغ صطاع الظصض

الحراضئ بغظ الصطاسغظ السام والثاص شغ صطاع الئظغئ الاتاغئ
 لططرق شغ الظغةر

غصثطعا ضض طظ :
- SeYni KOABO DAOUDA ( جغظغ ضاوبا داوودا ) طثغر الئظغئ اقجاجغئ التثغثغئ 

والظعرغئ بعزارة الاةعغج
- Mahamadou Bachirou NAKOUBA ABBA ( طتمثو بحغرو ظاضعبا ابا ) طثغر الطرصات 

واقسمال الفظغئ بعزارة الاةعغج
- Zarami ABBA KIARI ( زاراطغ ابا خغاري ) المساحار الرئغج لطعزغر اقول.

ورحئ

اظحاء طساضظ اجاماسغئ

تصثطعا العزغرة المفعضئ لثى ظائإ رئغج العزراء وزغر الاعغؤئ السمراظغئ المضطفئ بالسضظ 
اقجاماسغ واقجضان.

تمعغض طحارغع الحراضئ شغ الئظاء والئظغئ الاتاغئ : سرض طظ الئظك الفرظسغ لطاظمغئ

الضاطرون
تةربئ الحراضئ بغظ السمعطغ والثاص

 شغ صطاع الئظاء واقجضان

-     وزغراقجضان والاظمغئ التدرغئ Jean Claude MBWENTCHOu ( جان ضطعد 
طعاظاحع)

-      الضاتإ السام لعزارة المظاذص والمسح والحآون السصارغئ ( اغئاظس طفغ ظعال )
EBANG MVE Urbain Noël  

Eimery Sieyoji ( اغمري جغاغعجغ ) المعظثس المسماري المساحار      -

جمععرغئ الضعظشع الثغمصراذغئ
اظحاء طساضظ اجاماسغئ بازام الحراضئ بغظ الصطاسغظ

 السمعطغ والثاص / ضظحاجا.
الاصثغط لضض طظ

- Joseph  KOKONYANGI  WITANENE ( جعزغش ضعضعظغاظشغ وغااظغظغ ) 
وزغر تعغؤئ الصطر والاظمغئ التدرغئ واقجضان

- LUBALA TOTO RUANANZA François  ( لعباق تعتع شراظسعا) طثغر دغعان 
وزغر الاعغؤئ السمراظغئ واقجضان

- MABULENA MASSAMBA Adolphe ( طابعلغظا طاجاطئا ادولش ) السضرتغر 
السام لعزارة الاعغؤئ السمراظغئ واقجضان

- السغثة LUTET MAYUKWA Bénie ( لعتات طاغعضعا بغظغ ) المثغرة رئغسئ 
طخطتئ الاخرف السصاري بعزارة الاعغؤئ السمراظغئ واقجضان

- SADIKI KOKONYANGI Joseph ( خادصغ ضعضعظغاظشغ جعزغش ) المضطش 
بمعمئ بعزارة الاةعغج واقجضان

 Essohouna "8.30 – 9.00 : اقشاااح بإحراف وزغر الخظاسئ والاةارة السغث زغاد السثاري والسغث " أجعععطا طغئا
MEBA   رئغج المآتمر الثائط لطشرف الصظخطغئ والاةارغئ لطثول ا�شرغصغئ والفراظضعشعظغئ CPCCAF ورئغج غرشئ 

الاةارة والخظاسئ بالطعغع والسغث رضا الفراتغ رئغج غرشئ الاةارة والخظاسئ بخفاصج 

www.solon-medibat.com

خفاصج - تعظجطظ 8 إلى 11 طارس 2017



المظاثى السطمغ



الثمغج 09 طارس 2017 
الاةثغث والابمغظ شغ صطاع الئظاء وافحشال الساطئ

9.00 – 10.40 : التخئ افولى بإحراف طظخش الجاغري اقجااذ بالمثرجئ

العذظغئ لطمعظثجغظ وطظغر بظ جثغثغئ اقجااذ المتاضر بالمثرجئ ظفسعا

المظاثى السطمغ
رئغج المظاثى : السغث التئغإ التماطغ ، غرشئ الاةارة والخظاسئ بخفاصج

ENIS طظغر بظ جثغثغئ، أجااذ طتاضر

8.30 – 9.00 : اقشاااح

لتساب طظحأة  الةثغثة  المعاخفات   : أولى  : طتاضرة   9.30 -9.00
 M.Nguyen (QUENG "خرجاظغئ طسطتئ / السغث " ظشعغان ضظس ععي

HUY  اقجااذ بمسعث INSA بمثغظئ ران الفرظسغئ

 / الثرجاظئ  شغ  الثرجاظئ  رجضطئ   : باظغئ  طتاضرة   :  10.00 -9.30
PN RECY-   طثغر  M.Horacio COLINA)) السغث ععراجغع ضعلغظا

BETON شرظسا    

10.00 – 10.20 : طتاضرة بالبئ : الاةثغث شغ تخمغط المسمار لاظمغئ 
طساثاطئ  المعظثجئ عاجر الئةاوي والمعظثس خالث بعزغث 

10.20- 10.40 : طتاضرة رابسئ : أبر الظةاسئ الطاصغئ سطى شاتعرة 
ا�جاعقك شغ الئظاءات السضظغئ   

( اتمث الفرغثئ) 

التخئ افولى  

التخئ الباظغئ بإحراف طظخش طصظغ اقجااذ بالمسعث السالغ لطثراجات

 الاضظعلعجغئ ( اغجات) وساذش داود اقجااذ المتاضر بالمثرجئ العذظغئ

 لطمعظثجغظ بخفاصج

11.00 – 11.30 : طتاضرة خاطسئ : تبمغظ الفعجفعجغئج شغ خظاسئ 
الةئج وطعاد ذئصات الرخش (طظخش الجاغري وطظغر بظ جثغثغئ)

11.30- 11.50 : طتاضرة جادجئ : تبمغظ شعاضض السةقت المطاذغئ 
شغ الثرجاظئ      

 (اتمث الصرصعري اقجااذ بالمسعث السالغ لطثراجات الاضظعلعجغئ / اغجات )

الاراث  سطى  المتاشزئ  إحضالغئ   : جابسئ  طتاضرة   :  12.10  -11.50
السعغسغ  اجااذ وجفغان   / الثراط  (شاخر  لطصرظغظ 19 و20-  المسماري 

طعظثس طسماري رئغج)

لتساب طظحأة  الةثغثة  المعاخفات  باطظئ  : طتاضرة   12.40 – 12.10
ععي"  ضظس  ظشعغان   " السغث   /   «  Eurocodes 2 طسطتئ  خرجاظغئ 
ران  بمثغظئ   INSA بمسعث  اقجااذ    M.Nguyen (QUENG HUY

الفرظسغئ 

12.40 – 13.00 : طتاضرة تاجسئ لطسغثة إغمان بظ جعغح طظ المرضج 
الثولغ لاضظعلعجغات الئغؤغئ باعظج (CITET) تعل" بطاصئ اقسقم الئغؤغئ 

 ( FDES) والختغئ فلعاح الةئج

التخئ الباظغئ   
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طظاثى رغادة
اقسمال والاةثغث



الثمغج 09 طارس 2017  طظاثى رغادة افسمال
9.00 : اقشاااحشغ صطاع الئظاء 

ضطمئ السغثة إضرام طصظغ، المثغرة الساطئ  : 9.20
الاحشغض  وزغر   ) التماطغ  سماد  السغث  ضطمئ   

والاضعغظ المعظغ)  9.30- 10.00التخئ افولى 

براطب و آلغات الاضعغظ والاثرغإ المااتئ لطئاسبغظ الحئان شغ صطاع الئظاء
( تظحغط السغث طظغر الئتري المثغر السام لطمرضج الفظغ لمعاد الئظاء والثجف والئطعر)

10.10- 11.20التخئ الباظغئ   

تصثغط المحارغع
( تظحغط السغثة سطغاء ادرغج طظ المرضج الفظغ لمعاد الئظاء والثجف والئطعر)

11.30- 12.00التخئ البالبئ

آلغات تمعغض المحارغع
( تظحغط السغث غاجغظ الثمغري طظ المرضج الفظغ لمعاد الئظاء والثجف والئطعر)( تظحغط السغث تمثي صخغسئ طظ بظك تمعغض المآجسات الخشرى والماعجطئ)

9.30 : السغثة سطغاء ادرغج : تصثغط لطمرضج الفظغ لمعاد الئظاء والثجف والئطعر
BIT9.40 : السغث طتمث بظ سبمان : تصثغط لمضاإ السمض الثولغ

( IDEE GIZ الاةثغث والاظمغئ المساثاطئ وبسث المحارغع والاحشغض ) تصثغط لطئرظاطب افلماظغ :  Christina Rosendahl9.50 : السغثة ضرغساغظا روزظثال
10.00 : العضالئ العذظغئ لطاحشغض والسمض المساصض : تصثغط لئراطب ا�دطاج شغ التغاة المعظغئ

10.10 :تصثغط لمضاإ السمض الثولغBIT،طظ صئض السغث طتمث حئحعب
Gérard Duval طظ صئض  السغث  ،SIPS 10.20 :  تصثغط لمآجسئ

10.30 :تصثغط لمآجسئ KNAUF طظ صئض طثغرعا السام السغث جفغان بظ خالح
10.45 :تصثغط لمآجسئ  ECOLOPLAQUEطظ صئض طثغرعا السام السغث شآاد الئصطعذغ

10.50 :تصثغط لمآجسئ Wintech طظ صئض طثغرعا السام السغث جطغط الةعغظغ
11.00 :تصثغط لمآجسئ SLPI طظ صئض المثغرة الساطئ السغثة لغطى السغادي

11.10 :تصثغط لمآجسئ الاضعغظ الماظصطئ بعزصظثة إخعان طظ صئض الرئغج المثغر السام السغث اتمث بعزصظثة
11.20 : تصثغط لمآجسئ  SODEP طظ صئض السغث سمر بظ الحغت اتمث

11.30 : تصثغط لئظك تمعغض المآجسات الخشرى والماعجطئ طظ صئض السغث 
تمثي صخغسئ 

11.40 : تصثغط لئظك الاداطظ
11.50 : تصثغط لطجغاعظئ تمضغظ، طظ صئض السغث ظئغض الصخراوي

12.00 : تصثغط لئرظاطب الصروض الخشرى  طظ صئض السغث جعض زرصعظغ

12.00- 12.20التخئ الرابسئ 

حعادات
12.10 : صخئ ظةاح

12.30- 13.30التخئ الثاطسئ 

اشاااح العرحات
العرحئ 1 : أشضار طحارغع شغ صطاع الئظاء

العرحئ2  : براطب  وآلغات الاضعغظ المعجعئ لطئاسبغظ الحئان ( طراضج الاضعغظ 
(.…,SIPS, CTMCCV , Knauf.., Bouzguenda Frères(

العرحئ 3 : آلغات الامعغض
العرحئ 4 : الفراظحغج

www.solon-medibat.com
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أغام حراضئ 
غعم بعرضغظا شاجع

الةمسئ 10 طارس 2017 الةمسئ 10 طارس 2017  الثمغج 09 طارس 2017 

غعم الةجائرغعم لغئغا
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ورحئ تارضج سطى :

- تظمغئ المئادقت الاةارغئ

- شرص الاساون واقجابمار

- الطاصات الةجائرغئ الماعشرة لقجابمار شغ الاةارة والخظاسئ

- سرض طحارغع ضئرى لقظةاز شغ الةجائر طظ ذرف الشرف الاةارغئ والعضالئ الةجائرغئ لاظمغئ 

.ALGEX والعضالئ الةجائرغئ لاطعغر الخادرات ANDI اقجابمار

ورحئ تارضج سطى إسادة إسمار لغئغا شغ طثاطش الصطاسات والمظاذص بمحارضئ طمبطغظ لعغاضض 

لغئغئ وتعظسغئ طعامئ بمةاقت اقجابمار والمئادقت الاةارغئ . وجاضعن تاضرة 40 بطثغئ 

لغئغئ وأختاب صرار غمبطعن أعط المآجسات والعغاضض الطغئغئ المعامئ بالحان اقصاخادي.

الفرص  اجاضحاف  المحارضئ وضثلك  المحارغع  وإظةاز  المئادقت  تطعغر  سطى  تارضج  ورحئ 

المااتئ شغ السعق الئعرضغظغئ

أغام حراضئ 

غعم بعرضغظا شاجع

الةمسئ 10 طارس 2017 

الةمسئ 10 طارس 2017 

الثمغج 09 طارس 2017 

غعم لغئغا

غعم الةجائر
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الةمسئ 10 طارس 2017 

الئرظاطب

غـــعم لغئغا

: 09.00

اجاصئال وتسةغض المحارضغظ

:09.30

اقشاااح الرجمغ

: 09.45

ضطمئ السغث سطغ ظخغر، رئغج اتتاد الخظاسات الطغئغئ

: 10.00

ضطمئ طمبض وزارة الاةعغج واقجضان الطغئغئ

: 10.20

لعتثات  السام  المثغر  جالط  طتمث  السغث  طثاخطئ 

الارشغه والسغاتئ الطغئغئ

: 11.00

طثاخطئ رئغج غرشئ الاةارة والخظاسئ بئظشازي

: 11.15

طثاخطئ رئغج عغؤئ المظطصئ الترة / لغئغا

 : 11.45

طثاخطئ رئغج طةطج تظمغئ اقجابمارات الطغئغ

 : 12.00

الئظك  سام  طثغر  رئغج  السسعد،  أبع  جالط  السغث  طثاخطئ 

الاعظسغ الطغئغ

: 12.15

 طثاخطئ السغث ظعر الثغظ زضري، المثغر السام لطمخرف المشاربغ 

لقجابمار والاةارة الثارجغئ  BMICE تعل دور " المخرف شغ 

الظععض بالائادل الاةاري واقجابمار بئطثان المشرب السربغ"

: 12.30

باقجابمار  الظععض  وضالئ  العاظغ،  وجام  السغث  طثاخطئ 

الثارجغ FIPA تعل طجاغا اقجابمار شغ تعظج

13.00 : تعار

لغئغا

 : 11.30

طثاخطئ رئغج عغؤئ تظمغئ اقجابمارات الطغئغئ
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الةمسئ 10 طارس 2017 

الئرظاطب
غـــعم الةجائر

: 14.00

اجاصئال وتسةغض المحارضغظ

: 14.15

اقشاااح الرجمغ 

: 14.30

تةارة  غرشئ  رئغج  الةعادي،  الثغظ  سج  السغث  ضطمئ 

وخظاسئ سظابئ 

: 14.40

تةارة  غرشئ  رئغج  راجح  بطععاري  السغث  ضطمئ 

وخظاسئ برج بعسرغرج

: 14.50

لطعضالئ  السام  المثغر  حغاغ،  حفغص  السغث  طثاخطئ 

ALGEX الةجائرغئ لطظععض بالاةارة الثارجغئ

         

 : 15.00

بالعضالئ  طثغر  الئراظضغ  جطغط  السغث  طثاخطئ 

الةجائرغئ لاطعغر اقجابمار ANDI تعل طجاغا اقجابمار 

ذراع  الةثغثة  المثغظئ  وطحروع  بالةجائر 

الرغح-سظابئ-

: 15.30

طثاخطئ السغث ظعر الثغظ زضري، المثغر السام لطمخرف 

المشاربغ لقجابمار والاةارة الثارجغئ  BMICE تعل 

الاةاري  بالائادل  الظععض  شغ  المخرف   " دور 

واقجابمار بئطثان المشرب السربغ".

: 15.45

طثاخطئ طمبض وزارة الخظاسئ والاةارة الاعظسغئ تعل 

الائادل الاةاري بغظ تعظج والةجائر وآشاق تطعغره

: 16.00

السام  المثغر  المظخعري  الضرغط  سئث  السغث  طثاخطئ 

ANDI لطعضالئ العذظغئ الةجائرغئ لاظمغئ اقجابمار

: 16.15

الظععض  وضالئ  العاظغ،  وجام  السغث  طثاخطئ 

شغ  اقجابمار  طجاغا  تعل   FIPA الثارجغ  باقجابمار 

تعظج

16.30 : تعار

: 17.00

والخظاسئ  الاةارة  غرشئ  بغظ  تساون  اتفاصغات  تعصغع 

لخفاصج وضض طظ غرشئ الاةارة والخظاسئ بئعسرغرغب 

غرشئ  و  الئعاغغ  بأم  والخظاسئ  الاةارة  غرشئ  و 

الاةارة والخظاسئ بالطارف .

الةجائر
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الثمغج 09 طارس 2017 

الئرظاطب

غعم بعرضغظا شاجع

: 14.10 – 14.00

 اقشاااح

: 14.20 – 14.10

ضرغط"   الئعدو   "  ILBOUDO KARIM السغث  ضطمئ   

طثغر دغعان وزغراقجضان والاعغؤئ السمراظغئ/ بعرضغظا 

شاجع

  

: 14.30 – 14.20

ضطمئ السغث  ZOUGOURI Bernard  ( زوغعري برظار ) 

المضطش بمعمئ طمبض وزغر الاةارة والخظاسئ والخظاسات 

الاصطغثغئ   

: 14.45 – 14.30

 Aimé  ( جعبغشا  ضاطغض  اغمغ   ) السغث  طثاخطئ 

لسغاجئ  الثائط  السضرتغر   Camille SOUBEIGA

اقجضان الئعرضغظغئ

: 15.00 – 14.45

طثاخطئ طمبض وزارة الاةارة والخظاسئ الاعظسغئ

: 15.15 – 15.00

 Yacouba SIKO جغضع)  غسصعبا   ) السغث  طثاخطئ 

المثغر السام لطاعغؤئ السمراظغئ وخغاظئ الاعبعغراشغا

:15.30 – 15.15

 SANOU شالغري)  شابغان   جاظع   ) السغثة  طثاخطئ 

لطعظثجئ  الساطئ  المثغرة    Fabienne Valérie

المسمارغئ واقجضان والئظاء 

: 15.45 -15.30

طثاخطئ السغثة Alice YAMEOGO ( الغج غاطغعغع ) 

طسآولئ الاسعغص بعضالئ تظمغئ الخادرات 

: 16.30 – 16.15

الظععض  وضالئ  طظ  العاظغ   وجام  السغث  طثاخطئ 

« FIPA» باقجابمار الثارجغ

: 16.45 – 16.30

باري   )  Barry MADANI HAMADO السغث  طثاخطئ 

الاةارة  بعزارة  المآجسئ  تظمغئ  طثظغ تمادو) طثغر 

والخظاسئ والخظاسات الاصطغثغئ

16.45 – 17.30 : تعار 

بعرضغظا شاجع








