انهقاء انحىىيزي نهمسحجديه
انفصم اندراسي األول 7102/7102
انمىعد:
ٌىو األرثؼبء انًىافك  2017/9/6فً رًبو انسبػخ  12:30ثؼد انظهز.

انمكان:
 )1لبػخ ( :)132Fيمبثم انكبفزٍزٌب؛
 )2يدخم انكهٍخ؛
 )3يخزجز انكًجٍىرز :اندور األول ،انًكزجخ.

انهدف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

شزح انهىائخ و األَظًخ و اإلجزاءاد انخبصخ ثبنطهجخ.
شزح أهًٍخ االنزشاو ثذضىر انًذبضزاد.
رؼزف انطهجخ ػهى انًسؤونٍٍ فً انكهٍخ يًٍ ٌزؼبيهىٌ يؼهى فً انفززح األونى.
رسهٍى يطجىػبد ،هدٌخ انطبنت ،انجدول اندراسً وانهىٌخ.
اربدخ فزصخ شزاء انكزت نهفصم اندراسً األول.
انزؼزف ػهى انشيالء فً اندفؼخ وكذنك ػهى انزؼزف ػهى يزافك انكهٍخ.

االسحعدادات:
)1
)2

)3
)4

اعالن :ػجز انصذبفخ ووسبئم انزىاصم االجزًبػً وانًىق االنكززوًَ.
رسانة جذكيز :لجم انهمبء انزُىٌزي ثأسجىع ٌزى إرسبل  SMSنهًسزجدٌٍ نزذكٍزهى ثًىػد ويكابٌ
انهمبء ،وأهًٍاخ انذضاىر لجام انًىػاد ثُصاا سابػخٌُ(.اشو لساى انمجاىل كام ياٍ :ا ارح انؼاللابد
انؼبيخ وانزسىٌك  /إ ارح َظى انًؼهىيبد لبئًخ ثأسًبء انطهجخ وأرلبو هىارفهى).
االسحقبالٌ :زى االسزؼبَخ ثًىظفً األيٍ وانساليخ إلرشب انطهجخ انًسزجدٌٍ نًكبٌ انهمبء.
جحضيز انكهمات:
ٌ كىٌ نهمبء ػزٌا نالفززبح وا ارح انهمبء (أ .سهزح ػجدهللا).
 رذضٍز جًٍغ انكهًبد وفك انجزَبيج ،نهؼزض ثبورثىٌُذ.
 رخصٍص كزاسً وطبونخ نجًٍغ انًزذدثٍٍ فً يمديخ انمبػخ.
 انزذدس ٌكىٌ ولىفب أيبو انًُصخ انًخصصخ نذنك.
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انحىظيم:
 )1جأكيددد انحضددىر :ػهااى جًٍااغ انطهجااخ انذضااىر انزىلٍااغ ػهااى انكلااا انًخصااص نااذنك ،فااً لبػااخ
.132F
 )2قاعة ( :)132Fوضغ شبشخ نؼزض صىر وفٍدٌى نفؼبنٍبد انكهٍخ ،أثُبء اندخىل ولجم االفززبح.
 )3مدخم انكهية :وضغ طبوالد كأجُذخ ،نكم يٍ:
 .1جُبح (اإل ارح انًبنٍخ)؛
 .2جُبح (إ ارح َظى انًؼهىيبد)؛
 .3جُبح (ا ارح انزطىٌز انطالثً وانًسبثمبد)؛
 .4جُبح (إ ارح انؼاللبد انؼبيخ وانزسىٌك)؛
 .5جُبح (لسى انزىجٍه واالرشب )؛
 .6جُبح (لسى انمجىل)؛
 .7جُبح (لسى انزسجٍم)؛
 .8جُبح (لسى األيٍ وانساليخ)؛
 .9جُبح (انًكزجخ)؛
 .10جُبح (يكزت األَلطخ انطالثٍخ)؛
 .11جُبح (يكزت انخديخ االجزًبػٍخ)؛
انضٍبفخ  /وججخ خفٍفخ يغ انؼصبئز وانمهىح.

جىنة في انكهية:
أخذ انطهجخ فً جىنخ نًزافك انكهٍخ نهزؼازف ػهاى أهاى األلسابو انزاً ٌذزاب يؼزفاخ يكبَهاب يثام:
انًكزجخ ،لسى انزىجٍه واإلرشب  ،لسى انمجىل ،لسى انزسجٍم ،أيٍٍ انصُدوق ،يكزت األَلطخ انطالثٍاخ،
يكزت انخديخ االجزًبػٍخ ،يماز راثطاخ انطهجاخ ،يكابٌ خدياخ انزصاىٌز ،يكزات انخازٌجٍٍ ،ساكزربرٌخ
انهٍئخ انزدرٌسٍخ وانؼٍب ح انطجٍخ.
)1
)2
)3
)4

أثُبء انجىنخ فً انكهٍخ ٌزى رىسٌغ انطهجخ انًسزجدٌٍ ػهى يجًىػزٍٍ :يجًىػخ انطبنجبد وٌزافمهاب
يىظفخ وطبنجخ ،ويجًىػخ انطالة وٌزافمهب يىظا وطبنت.
كم يسؤول يجًىػخ ٌزىنى انمٍبو فً جىنخ دىل يزافك انكهٍخ ،ورىصٍم انًجًىػخ إنى اإل اراد
وانًكبرت واأللسبو انًجٍُخ فً انجزَبيج انًزفك.
ٌزى سٌبرح يخزجز انكًجٍىرز السزالو انًغها انخبص ثكم طبنت اناذي ٌذزاىي ػهاى اساى انًسازخدو
ورلًه انسزي.
رزىنى إ ارح َظى انًؼهىيبد يسبػدح انطهجخ ػهى رهٍئخ هىارفهى انذكٍخ و رذًٍم انجزٌد االنكززوَاً
دزى ٌسهم يٍ ػًهٍخ انزىاصم ثٍُهى وثٍٍ انكهٍخ.
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انبزوامج
األرثؼبء  2017/9/6انسبػخ  12:30ثؼد انظهز
انىقث

انمححدثىن
 .صبنخ انؼزٍجً
انؼًٍد انًسبػد نهلؤوٌ انطالثٍخ
أ.فىسٌخ انلهبة
رئٍسخ لسى انمجىل
أ.ػجدهللا انلًزي
يدٌز األيٍ وانساليخ

انقاعة

 10لٍمخ
 10لٍمخ

لبػخ ()132F

 10لٍمخ

إ ارح َظى انًؼهىيبد

 30لٍمخ

يخزجز انكًجٍىرز

جىنخ فً يزافك انكهٍخ

 15لٍمخ

يجُى انكهٍخ

 نمااابء يجبشاااز ياااغ يساااؤونٍٍ ياااٍ إ اراد
ويكبرت وألسبو نهز ػهى االسزفسبراد؛
يفزىح

 اسزالو انًطجىػبد وانهداٌب؛
 ثىفٍه انضٍبفخ.
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