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 و2019 – 2018نهعاو انذراطٍ 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 

 
 يا صىرج انعزوض انرفاعهُح نرًُُح االجتاِ حنى يادج انكًُُاء؟. 1

 يا عالقح انعزوض انرفاعهُح ترًُُح االجتاِ حنى يادج انكًُُاء نذي طالب انصف. 2

 انعاشز األطاطٍ مبذرطح َافا انثاَىَح؟     



 
 
 

 و2019 – 2018نهعاو انذراطٍ 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 .قذ ذفُذ ادلعهًني تعالقح انعزوض انرفاعهُح ترًُُح االجتاِ حنى يادج انكًُُاء. 1

 .قذ ذفُذ ادلعهًني يف ذىظُف ذقُُاخ انرعهى يف ذذرَض ادلىاد انعهًُح. 2

 .قذ ذفُذ ادلعهًني يف ذُىَع طزق ووطائم انرذرَض يف  احلصح انصفُح. 3
 
 



 
 
 

 و2019 – 2018نهعاو انذراطٍ 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 
 :ذرحذد انذراطح مبا َهٍ

 .انعزوض انرفاعهُح وعالقرها تاالجتاِ حنى يادج انكًُُاء: احلذ ادلىضىعٍ
 .طالب يذرطح َافا انثاَىَح: احلذ انثشزٌ
 .و 2019 – 2018انفصم انذراطٍ انثاٍَ يٍ انعاو : احلذ انشياٍَ
 .يذرطح َافا انثاَىَح: احلذ ادلكاٍَ



 
 
 

 و2019 – 2018نهعاو انذراطٍ 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 
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 اطرخذو انثاحثىٌ ادلُهج انرجزَثٍ
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 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 

 
 يقُاص اجتاِ



 
 
 

 و2019 – 2018نهعاو انذراطٍ 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

  

عثارج عٍ عزوض ذقذميُح َرى عزضها عهً شاشح انكرتوَُةح حظاطةح : انعزوض انرفاعهُح  

وَةرى ( تإصةثع انُةذ  و  قةالو ةاصةح  و  ٌ  داج ذ شةر)َرى انرعايم يعها تاطةرخذاو حاطةح انهًةض 

ذىصُهها تاحلاطة اِيل، حُث ذعزض وذرفاعم يع ذطثُقاخ احلاطة ادلخرهفح ادلخشَح عهً احلاطة،  و 

 ادلىجىدج عهً االَرتَد طىاء تشكم يثاشز،  و يٍ تعذ
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َظثح ادلعذل انعاو نذرجح ارذثاط انعزوض انرفاعهُح تاالجتاِ حنى يادج انكًُُاء نةذي طةالب  

 ٌ تذرجح كثةرج حظةة يقُةاص %( 77)تىسٌ َظثٍ ( 3.85)انصف انعاشز مبذرطح َافا انثاَىَح َظاوٌ 

ووسٌ َظةثٍ َةرتاوح تةني ( 4.54 – 2.96)اخلًاطٍ حُث ذزاوح يرىطة  فقةزاخ ادلقُةاص تةني  نُكزخ

 ، وهذا َذل عهً  ٌ ادلعذل انعاو نالرذثاط كثر %( 91.00 -% 59.00)



 
 
 

 و2019 – 2018نهعاو انذراطٍ 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

  (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 

ضزورج ذىظُف ذقُُاخ انرعهُى يف ذذرَض يادج انكًُُاء نطالب انصف انعاشز   وكافح ادلزاحم . 1
 .انذراطُح

 .ضزورج ذىظُف انظثىرج انرفاعهُح يف ذًُُح االجتاِ حنى ادلىاد انعهًُح. 2
 .ضزورج عقذ دوراخ ذذرَة نهًعهًني يف ذىظُف انظثىرج انرفاعهُح وذصًُى انعزوض انرفاعهُح. 3
ضزورج ذىفر غزف وطائ  يرعذدج جمهشج ت جهشج عزض ذفاعهُح يف مجُع يذارص وسارج انرتتُح . 4

 .وانرعهُى


