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 :يشكهخ انجسث  ٔأعئهزّ

 و2018 – 2017نهؼبو انذساعٙ 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :انزبيل انشئٛغٙ انغؤال
 كًبل يذسعخ يف األعبعٙ انؼبشش انصف طالة نذٖ انفٛضٚبء يجسث رؼهى صؼٕثبد يب
 نهجُني؟ انثبَٕٚخ َبصش

 :انزبنٛخ األعئهخ انغبثك انشئٛغٙ انغؤال يٍ ٔٚزفشع
 انفٛضٚبء؟ يجسث رؼهى نصؼٕثبد انؼبشش انصف طهجخ يٍ انؼُٛخ أفشاد رمذٚش دسخخ يب -
 انفٛضٚبء؟ يجسث رؼهى صؼٕثبد نؼالج ادلمرتزخ انغجم يب -



 
 
 

 :أْذاف انجسث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 يششٔع َشش ثمبفخ انجسث انؼهًٙ يف انزؼهٛى انؼبو 

انزؼشف إىل صؼٕثبد رؼهى يجسث انفٛضٚبء يف يذسعخ كًبل َبصش انثبَٕٚةخ نهجُةني كًةب  -

 .ٚشاْب انطالة يٍ خالل اعزجبَخ رؼذ ذلزا انغشض

 .انزؼشف إىل أٔخّ االرفبق ٔاالخزالف ثني آساء طالة انؼُٛخ يف حتذٚذ ْزِ انصؼٕثبد -

 .رمذٚى ثؼط ادلمرتزبد ٔانزٕصٛبد نزاليف ْزِ انصؼٕثبد -



 
 

 :أًْٛخ انجسث
 ٔخبصخ انفهغطُٛٙ رلزًؼُب يف انذساعخ يٍ كبف   ثمذس حيظٗ مل أَّ انجسث ْزا أًْٛخ رُجغ-1

 .انفهغطُٛٛخ ادلُبْح حلذاثخ ٔرنك غضح لطبع يف

ب انزٙ انصؼٕثبد ػٍ انجسث ٚكشف-2
َ
ٓ
ُ
 .انفٛضٚبء يبدح رؼهى ػُذ انطهجخ ٕٚاخِٓ

 يجسث رؼهى رطٕٚش يف ٚغبػذ أٌ ممكٍ ٔرٕصٛبد يمرتزبد يٍ انجسث ْزا ٚمذيّ يب-3

 .انفٛضٚبء

 .أخشٖ ػهًٛخ يجبزث رطٕٚش يف ٚغبػذ لذ انجسث ْزا ٚمذيّ يب-4



 
 

 :يصطهسبد انجسث
 :صؼٕثخ رؼهى انفٛضٚبء

ْٙ انمصٕس يف لذسح أٔ أكثش يٍ انمذساد انؼمهٛخ ادلًٓخ يف حتصٛم يبدح انفٛضٚبء 

ٔزذح " نهصف انؼبشش األعبعٙ نهفصم انذساعٙ انثبَٙ يٍ انكزبة ادلذسعٙ 

 ".انذُٚبيٛكب احلشاسٚخ 



 
 

 :انذساعبد انغبثمخ
صؼٕثبد رؼهى انكًٛٛبء نذٖ طهجخ كهٛخ (: "  2000) انُبلخ، صالذ امحذ 1.

 "  انؼهٕو ثبجلبيؼخ االعاليٛخ
صؼٕثبد رؼهى ادلفبْٛى انفٛضٚبئٛخ (: "  2002) ػٛغٗ، زبصو صكٙ عبمل 2.

 "  نذٖ طهجخ انصف انؼبشش مبسبفظخ غضح
حتهٛم ادلفبْٛى انفٛضٚبئٛخ اخلبطئخ نذٖ (: "  1996) ، ػجذ اهلل انشٔثبٚخ3.

 " طالة انثبَٕٚخ يف يذاسط انغؼٕدٚخ



 
 

 :يُٓدٛخ انجسث

 .ارجبع ادلُٓح انٕصفٙ ٔانزسهٛهٙ كَّٕ ادلُبعت إلخشاءاد ٔأْذاف انجسث
 



 
 

 :زذٔد انجسث 
 رطجٛك اعزجبَخ ػهٗ رلًٕػخ يٍ طهجخ انصف انؼبشةش األعبعةٙ يف يذسعةخ كًةبل َبصةش

 .خبََٕٛظ –انثبَٕٚخ نهجُني 
 
َزبئح انجسث زلذٔدح ثبجملًٕػخ انزٙ طجمذ ػهٛٓب أدٔاد انجسث ٔثطشٔفٓب. 



 
 

 :رلزًغ ٔ ػُٛخ  انجسث 
 ركَٕذ ػُٛخ انجسث يٍ طهجخ انصف انؼبشش األعبعٙ يٍ يذسعخ كًبل َبصش انثبَٕٚخ

 .خبََٕٛظ –يذٚشٚخ انرتثٛخ ٔانزؼهٛى  –نهجُني 

 طجك انجبزثٌٕ إخشاءاد انجسث ػهٗ ػُٛخ ػشٕائٛخ يٍ طهجخ انصف انؼبشش يف ادلذسعخ

 .طبنت( 130) ٔانجبنغ ػذدْى  



 
 

 :أدٔاد انجسث 
 .رجىن انجبزثٌٕ يمٛبط االعزجبَخ ادلغهمخ 



 
 

 :َزبئح انجسث 

 .صؼٕثخ يف طجٛؼخ ػهى انفٛضٚبء يٍ ٔخٓخ َظش انطهجخ  -1
 .صؼٕثخ يف طجٛؼخ انكزبة ادلذسعٙ  -2
صؼٕثخ يف ادلخزرباد يٍ خالل ػذو انغًبذ نهطهجخ ثبعزخذاو ادلٕاد األدٔاد يٍ  -3

 .لجم انطهجخ 
 .صؼٕثخ يف الزصبس خبَت انزمٕٚى ػهٗ خبَت انُظش٘ فمط دٌٔ اجلبَت انؼًهٙ  -4
 .  صؼٕثخ يف لهخ اعزخذاو ادلؼهى نهٕعبئم انزؼهًٛٛخ  -5



 
 

 :رٕصٛبد انجسث 

 .رجغٛط انمٕاَني انفٛضٚبئٛخ ٔسثط يٕظٕػبد ادلُٓبج ثجٛئخ انطالة ٔاْزًبيبرٓى.1
ٔانؼًم ػهةٗ ػةشض ادلؼهٕيةبد ٔادلفةبْٛى انفٛضٚبئٛةخ ثصةٕسح شةٛمخ ، رٕظٛر أًْٛخ انفٛضٚبء يف زٛبرُب.2

 .ٔرمذٚى أَشطخ رطجٛمٛخ كبفٛخ نزٕظٛر ادلفبْٛى األعبعٛخ، ثبعزخذاو األنٕاٌ انشعٕو انزٕظٛسٛخ
 .االْزًبو ثزذسٚظ ادلٓبساد احلغبثٛخ ادلشرجطخ مبُٓح انفٛضٚبء يٍ خالل يُبْح انشٚبظٛبد ٔانؼهٕو.3



 
 

 :رٕصٛبد انجسث 
 .رشدٛغ ادلزؼهى ػهٗ انجسث ٔاالعزمصبء ٔزثّ ػهٗ لشاءح انكزت ادلزؼهمخ مبٕظٕػبد ادلُٓبج.4
ٔخؼم ادلزؼهًٌٕ ٚمٕيٌٕ ثزُفٛز انزدبسة انؼًهٛخ ادلمشسح يف يمشساد ، رٕفري انٕعبئم انزؼهًٛٛخ نهفٛضٚبء.5

 .يٍ أخم انزٕصم إىل يؼهٕيبد ٔنٛظ رأكٛذ صسزٓب، انفٛضٚبء ثأَفغٓى
ٔختصةٛ  ، صٚبدح االْزًبو ثبجلبَت انؼًهٙ يف رذسٚظ انفٛضٚبء ٔختصةٛ  زصةخ اعةجٕػٛبذ ذلةزا انغةشض.6

 .َغجخ يٍ دسخبد يبدح انفٛضٚبء نهدبَت انؼًهٙ


