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 :ِشىٍخ اٌجحش  ٚأعئٍزٗ

 2018َ – 2017ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 رٙذد اٌزٟ اخلطريح ادلشىالد ِٓ اٌضب٠ٛٔخ ادلذاسط يف اٌزّٕش ِشىٍخ رؼذ
 ئشبػخ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٚٔفغ١ب   عغذ٠ب   اٌطٍجخ ٠إرٞ ألٔٗ ثأعشٖ ادلذسعٟ األِٓ

 وجري ا٘زّبَ ٠ٛعذ ال رٌه ِٓ ٚثبٌشغُ , اٌزؼ١ٍُ ػ١ٍّخ ٚػشلٍخ اٌفٛضٝ
 أٚ اٌزشخ١ص أدٚاد أٚ ٚأعجبثٙب ادلشىٍخ أزشبس ح١ش ِٓ ادلشىٍخ ثٙزٖ
 . اٌظب٘شح ٘زٖ ِٓ ٌٍحذ ادلٛاعٙخ عجً



 
 
 

 :أ٘ذاف اٌجحش
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 ِششٚع ٔشش صمبفخ اٌجحش اٌؼٍّٟ يف اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ 

اٌزؼشف ئىل أثشص ِظب٘ش اٌزّٕش ٌذٜ طٍجخ ادلشحٍخ اٌضب٠ٛٔخ ِٓ  ـ1
 .ٚعٙخ ٔظش ادلششذ٠ٓ اٌرتث٠ٛني

 .  اٌزؼشف ئىل األعجبة اٌزٟ رإدٜ ئىل اٌزّٕش ٌذٜ اٌطٍجخ  ـ2

رمذ٠ُ رٛص١بد ميىٓ أْ رغُٙ يف اٌزخٍص ِٓ ظب٘شح اٌزّٕش يف -3
 .   ادلذاسط



 
 

 :أ١ّ٘خ اٌجحش
 آ١ٌبد ٚ ادلذاسط يف اٌزّٕش ِظب٘ش حتذ٠ذ خالي ِٓ ثبدلذاسط ٚادلؼٍّني ادلذاسط ِذ٠شٞ•

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ يف ٚاٌطبٌت ادلؼٍُ ِٓ وً دٚس ٠غًٙ ممب ِؼٙب, اٌزؼبًِ

 ٚو١ف١خ ادلذاسط يف اٌزّٕش ظب٘شح ٌج١بْ سؤ٠خ رمذَ وٛٔٙب ادلذاسط يف اٌرتث٠ٛني ادلششذ٠ٓ•

 .اٌظب٘شح ٘زٖ ِٓ احلذ

 ِٓ ادلض٠ذ ئعشاء ٚ ف١ٙب  ٚاٌزٛعغ اٌجحٛس ِٓ إٌٛع ٘زا اعزىّبي يف ٌٍجبحضني اٌطش٠ك متٙذ•

 . اٌذساعبد



 
 

 :ِصطٍحبد اٌجحش
 :  ظب٘شح اٌزّٕش

أفؼبي عٍج١خ ِزؼّذح ِٓ عبٔت ر١ٍّز أٚ أوضش إلحلبق األرٜ ثز١ٍّز آخش, رزُ 
ثصٛسح ِزىشسح ٚطٛاي اٌٛلذ, ٚميىٓ أْ رىْٛ ٘زٖ األفؼبي اٌغٍج١خ ثبٌىٍّبد 

اٌزٙذ٠ذ, اٌزٛث١خ, اإلغبظخ ٚاٌشزبئُ, وّب ميىٓ أْ رىْٛ ثبالحزىبن : ِضً
 .اجلغذٞ وبٌضشة ٚاٌذفغ ٚاٌشوً 

 



 
 

 :اٌذساعبد اٌغبثمخ
 :  مت االػزّبد ػٍٝ دساعخ ا٢ر١خ 

ثؼٕٛاْ اٌزّٕش ادلذسعٟ ٚػاللزٗ ثبدلٙبساد االعزّبػ١خ ٌذٜ ( 2011 خٛط)دساعخ 1.

 .رال١ِز ادلشحٍخ االثزذائ١خ مبذ٠ٕخ عذٖ ثبدلٍّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

ثؼٕٛاْ اٌزّٕش ٚاٌغٍٛن اٌؼذٚأٟ ٚطبثبد ادلشحٍخ ( 2012اٌشش٠ف )دساعخ 2.

 .االثزذائ١خ
 



 
 

 :ِٕٙغ١خ اٌجحش

ٌمذ ارجغ اٌفش٠ك اٌجحضٟ ادلٕٙظ اٌٛصفٟ اٌزح١ٍٍٟ يف ئعشائٗ ذلزا 
 .اٌجحش دلالئّزٗ ِضً ٘زا إٌٛع ِٓ األحببس 



 
 

 :حذٚد اٌجحش 
ظب٘شح اٌزّٕش ادلذسعٟ ٌذٜ طٍجخ ادلشحٍخ اٌضب٠ٛٔخ يف زلبفظخ خبْ ٠ٛٔظ / احلذ ادلٛضٛع 

 .ٚعجً ادلٛاعٙخ

 .   ادلذساط اٌضب٠ٛٔخ مبحبفظخ خبْ ٠ٛٔظ/ احلذ ادلىبٟٔ 

  .ادلششذ٠ٓ اٌرتث٠ٛني يف ِذاسط زلبفظخ خبْ ٠ٛٔظ/ احلذ اٌجششٞ 

 .َ 2017/2018مت رطج١ك اٌجحش يف اٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ / احلذ اٌضِٕٟ



 
 

 :رلزّغ ٚ ػ١ٕخ  اٌجحش 

 ادلشحٍخ اعُ ادلذسعخ َ

 صب٠ٛٔخ ِذسعخ اإلعشاء اٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕني  1

 صب٠ٛٔخ ِذسعخ ٘بسْٚ اٌشش١ذ اٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕني 2

 صب٠ٛٔخ ِذسعخ خبٌذ احلغٓ اٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕني  3

 صب٠ٛٔخ ِذسعخ اجلٕبْ اٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕني 4

 صب٠ٛٔخ ِذسعخ وّبي ٔبصش اٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕني 5

 صب٠ٛٔخ ِذسعخ عشاس اٌمذٚح اٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕني 6

 صب٠ٛٔخ ِذسعخ احلبط زلّذ إٌغبس 7

اعزجبٔبد ٌؼشش  10ثٍغ ػذد ادلذاسط احلى١ِٛخ اٌزٟ مت رطج١ك االعزجبٔخ  ف١ٙب 
 :ِششذ٠ٓ ِٛصػني ػٍٝ ادلذاسط وبٌزبيل

 ٠ٛضح ادلذاسط اٌزٟ مت رطج١ك اٌذساعخ ف١ٙب( 1)عذٚي سلُ 



 
 

 :أدٚاد اٌجحش 

 :  األعب١ٌت اإلحصبئ١خ 

اعزخذَ اٌفش٠ك اٌجحضٟ ثشٔبِظ اٌشصَ االحصبئ١خ, ٚاٌزىشاساد, ٚثشٔبِظ 
 .   Excelادلؼبدالد اإلحصبئ١خ



 
 

 :ٔزبئظ اٌجحش 
   اٌزّٕش ظب٘شح ٌم١بط االعزجبٔخ فمشاد ضّٓ ِٓ األػٍٝ اٌرتر١ت ػٍٝ اٌزب١ٌخ اٌفمشاد حصٍذ

 ادلزّٕش اٌطبٌت ػٕذ اٌؼذٚأٟ اٌغٍٛن ص٠بدح يف وجري دٚس ٌٗ األعشٞ اٌزفىه  -2

 . اٌطالة ػٕذ اٌزّٕش يف دٚس ٌٗ ٌألث٠ٛٓ ٚاٌضمبيف اٌزؼ١ٍّٟ ادلغزٜٛ  -3

 . اٌغٍٛن ٘زا ظٙٛس يف دٚس ٌٗ ادلزّٕش اٌطبٌت رٕشئخ أعٍٛة  -4

ميبسط اٌطٍجخ عٍٛو١بد ػذٚا١ٔخ , أالحظ رغٍط اٌطٍجخ ػٍٝ صِالئُٙ  -1
 .لبع١خ ػٍٝ ثؼضُٙ 



 
 

 :رٛص١بد اٌجحش 
 ػًّ ثشاِظ رذس٠ج١خ ٌٍحذ ِٓ اٌزّٕش ادلذسعٟ ٌذٜ طالة ادلذاسط اٌضب٠ٛٔخ•
 .ػًّ ثشاِظ رذس٠ج١خ ٌزٛػ١خ ِؼٍّٟ ادلذاسط اٌضب٠ٛٔخ ثبٌزّٕش ادلذسعٟ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٗ •
ل١بَ ٚصاسح اٌرتث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثزؼ١ُّ ثشٔبِظ اٌٛعبطخ اٌطالث١خ ٚرطج١مهٗ ػٍهٝ ٔطهبق أٚعهغ يف •

 . مج١غ ادلشاحً اٌذساع١خ ٚصٛال  ٌٍغبِؼبد
 .ثٕبء ثشاِظ رشث٠ٛخ ٚ اسشبد٠خ دلغبػذح اٌطٍجخ يف ِٛاعٙخ ادلشىالد اٌغٍٛو١خ اٌزٟ ٠ؼ١شٛٔٙب•


