
تالتوقي التارخي املوضوع الصفة  الضيوف  احللقات

21:30

السبت

ماي30

2020

التطوع الكشفي

قائببا المببار الاكتببا المببار بلةااطببة الكشببفية امللةايببة  ال

.اجلوالملنظمة الكشاف 

القائا المار

درموك ديع 
الأ ىل 

ائا المبار عميبة القائا المار بلةااطة الكشفية امللةاية  الق

.كشافة امللةب

المارلقائا ا

صالح مرب ر

21:30

السبت

ويوني06

2020

التااعيات  ادلر س

حئة املس تخلصة من جا

كور ان يف اجملال 

الاقتصادي

.مللببةبرئيسببة اعميببة امل نيببة بلمقببا ئت ال سببائية ا

. املقا ةلاكتبة عامة لش بكة ملةب مبادرات 

رش ياة املةنييس.ذة

اوزيت
الثانية

لبةا اعضو الةفبة التابارة  الصبناعة  اابامات جل بة 

.القنيطةةسال
حسن أأكةموش.ذ

21:30

الأراماء

ويوني10

2020

ية التااعيات النفس  

 الاجامتعية ا ان 

جاحئة كور ان

 ب عضو القيبادة المامبة ملنظمبة الكشباف اجلبوال  منبا

.طناةالتما ن الوطين الفحص أأجنةة عامةل 

:القائا

جنيا خةاوش
الثالثة

بلتمنيببة املم ببا املتوسببطي ادلطقةاطببيرئببي    همنبباس 

 التكوين 
ايسني الةيش.ذ

21:30

السبت

و يوني13

2020

تمنية القيادات

يبادات يف عضو مجمية كشبافة امللبةب م بت اةمنيبة الق 

.الكشفية امللةايةالةااطة
زالقائا سميا ممز 

. جلوالمفوض  طين لتكوين القادة ملنظمة الكشاف االةاامة  االقائا ابةاهمي لش 

قافبببة رئبببي  مصبببلنة الأاشبببطة  البببتاك ين  ابببوزارة الث

. الش باب  الةايضة
حكمي قيقي.ذ
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21:30
الأراماء

ويوني17
2020

احلةكة الكشفية 
 ائ رتقاء احلياة
املارس ية

ة الوطنيببة رئببي  مصببلنة احليبباة املارسبب ية اببوزارة ال ايبب
.  عضو القيادة المامة ملنظمة الكشاف اجلوال 

امبارك مزين.د

ااامسة
ل اويببة لاكتببا الببوطين  بلنقااببة الوطنيببة لأطببة ائ دارة ا

ن املببار   رئببي  الفببةع ائ قلعببي عميببة تمنيببة التمببا  
دا تنان . مبايةية أأاكدية ا 

حسن ا مةيبط.د

ئ شب اكية  عضبو انئا بةملاين اجملموعة النيااية بلتقبار  ا
جلنة التملمي 

جامل كةطي .ذ
ا شقة ن

21:30
السبت

و يوني20
2020

نظار التقار اذلايت

.ةاملاية التنفيذي بلةااطة الكشفية امللةاي
. الةايضةرئي  مصلنة اعميات سااقا اوزارة الش باب

غايالقائا شكيا الة 

السادسة
يبببة قائبببا تببباريا د   لعضبببو ابلينبببة الوطنيبببة لتمن 

.ل  عضو ابلينة الوطنية لقسم الأش باالقياداتل
القائا رضا ماطغ

21:30
الأراماء

ويوني24
2020

الممل الاجامتعي 
ت اجملمتمي  املنظام
الكشفية

منيببة همنبباس  مببارب مممتببا دلس املدلسسببة ادل ليببة بلت 
.البرشية

عزيز  الضمريي.ذ

الساامة
ب عضو القيبادة المامبة ملنظمبة الكشباف اجلبوال  منبا  

. التما ن الوطين الفحص أأجنةة عامةل طناة
جنيا خةاوش.د

21:30
السبت

و يوني27
2020

ادماج الأشخاص يف
حلياة  ضمية اعاقة يف ا

المامة انطالقا من 
تفاقية الأمنية ائ 
كول ادل لية  الرب تو
.هباائ ختياري امللحق

مبوريتانيا سةشار القائا المار  حلةكة الكشافة  املةشاات
. قائا مجموعة الصم  ائ رشادية

القائا محما الأمني
جا 

الثامنة
امل سبق   رئي  مجمية الوئار ذل ي ائ حتياجبات اااصبة
.عاقةالوطين بدلفاع عن حقوق أأشخاص يف  ضمية ا  

يموئي عيل امللار .ذ

ن موقع منا ب الكشاف الأطليس القنيطةة  مسدل ل ع
.كشافة فقط

القائا نورادلين 
المطار
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21:30

الأراماء

زيوليو 01

2020

انون قةاءة يف قانون ق

اعميات

ر هبيباة عضو القيادة المامة ملنظمة الكشاف اجلوال حمبا

.فاس
خادل البقا االقائ

.ة الثانيةار هبيةأة تزنيت  انئا بةملاين اللةفحمالتاسمة ا معو عبا ابلطيت.ذ

.حمار هبيئة الةا  ويتمحما ائ درييس احل.ذ

21:30

الأراماء

زيوليو 08

2020

ية فامياخملاميت الصيف 

اما  ف ة احلية

الصحي

افبة  الشب باب رئي  اجلاممة الوطنية بلتخمي اوزارة الثق

. الةايضة
محما قةطيطي.ذ

المارشة
باب ئبببي  مصبببلنة اخملببباميت ابببوزارة الثقافبببة  الشببب  ر 

 الةايضة
يعبا الةحامن أأجبار .د

21:30

السبت

زيوليو 11

2020

د ر التنظاميت 

اب املوازية يف الأحز 

الس ياس ية

ة  رئببي  ضببو املكتببا السبب يا  بلتقببار  ائ شبب اكيع

بلفةيبق  رئبي  سبااقمنظمة الطالئع أأطفال امللةبل

.النوابالنيايب حلزب التقار  ائ ش اكية مبال 

رش يا ر كبان.د

احلادية

عرشة
بلينببة لاكتببا الببوطين بلشبب بيبة املارسبب ية  عضببو اا

طين املةكزيببة حلببزب ائ سبب تقالل  عضببو املكتببا الببو 

.بلش بيبة ائ س تقاللية 

مصطفى التاج.ذ

رئببي  سلبب  ماينببة الببةا   عضببو حببزب المببااةل
. التمنية

محما صايقي.ذ
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