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 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )
 :  ِشىٍخ اٌجذج 

 .ِب دسجخ اٌتؼظت اٌش٠بضٟ ٌذٜ عٍجخ اٌظف اٌؼبشش األسبسٟ -1
ب  ثني ِتٛسغٟ دسجبد اٌتؼظت اٌش٠بضٟ ٌذٜ عٍجخ اٌظف  -2

ً
ً٘ تٛجذ فشٚق داٌخ إدظبئ١

 ؟( روشـ أٔخٝ)اٌؼبشش تؼضٜ ملتغري إٌٛع 
 ِب ِمرتدبد احلذ ِٓ ظب٘شح اٌتؼظت اٌش٠بضٟ يف أٚسبط اٌغالة ؟ -3
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )
 :أ١ّ٘خ اٌجذج

 .تس١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ لض١خ اجتّبػ١خ تؼذ ِٓ أُ٘ اٌمضب٠ب يف اٌٛسظ اٌشجبثٟ يف اٌفرتح اٌشإ٘خ -

 .حتبٚي اٌذساسخ تمذ٠ُ تفسرياد ػ١ٍّخ دٛي ػٛاًِ اٌتؼظت اٌش٠بضٟ ِٚذٜ أتشبسٖ ثني اٌغٍجخ -

٠سؼٝ اٌجذج ٌتٛج١ٗ ا٘تّبَ اٌجبدخني ٌذساسخ اٌتؼظت اٌش٠بضٟ ِٓ جٛأت أخشٜ ٚفتخ اٌجبة -

 .  ٌٍّؤسسبد راد االختظبص اللرتاح ثشاِج ٌٍتذخً ملٛاجٙخ تٍه املشىٍخ 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )

 :دذٚد اٌجذج
 

 .ِذ٠ش٠خ اٌرتث١خ ٚ اٌتؼ١ٍُ ششق خب١ٔٛٔس : احلذ املىبٟٔ
 

 (.2018/2019َ)اٌفظً اٌذساسٟ اٌخبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌذساسٟ  : احلذ اٌضِبٟٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )
 :ِٕٙج اٌجذج 

استخذَ اٌجبدخْٛ املٕٙج اٌٛطفٟ، ٚرٌه جبّغ اٌج١بٔبد دٛي ِستٜٛ اٌتؼظت 

 .ٚٚطف أثؼبد ٘زٖ اٌظب٘شحاٌش٠بضٟ ٌذٜ عٍجخ اٌظف اٌؼبشش األسبسٟ 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )
 :أدٚاد اٌجذج

   
 :  ٌإلجبثخ ػٍٝ أسئٍخ اٌذساسخ استخذَ اٌجبدخْٛ   
 
 

 ثغبلخ املمبثٍخ. 
 

 االستجبٔخ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 :ٔتبئج اٌجذج (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )
 :ٌإلجبثخ ػٓ اٌسؤاي األٚي، ٚاٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ 

 ِب دسجخ اٌتؼظت اٌش٠بضٟ ٌذٜ عٍجخ اٌظف اٌؼبشش األسبسٟ؟"
 مت تغج١ك استجبٔخ ػٍٝ عٍجخ اٌظف اٌؼبشش األسبسٟ " 
 
 
 
 
 

 .تؼبٟٔ ِٓ اٌتؼظت اٌش٠بض٠ٟٚتضخ ِٓ خالي ٘زٖ إٌت١جخ ػٍٝ أْ اٌؼ١ٕخ                 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 :ٔتبئج اٌجذج (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )
 :ٌإلجبثخ ػٓ اٌسؤاي اٌخبٟٔ ، ٚاٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ 

ب  ثني ِتٛسغٟ دسجبد اٌتؼظت اٌش٠بضٟ ٌذٜ عٍجخ اٌظف 
ً
ً٘ تٛجذ فشٚق داٌخ إدظبئ١

 ؟( روشـ أٔخٝ)اٌؼبشش تؼضٜ ملتغري إٌٛع 
 
 
 
 

يف اٌتؼظت اٌش٠بضٟ ٌظبحل اٌزوٛس أٞ ٕ٘بن فشٚق ثني اٌزوٛس ٚاإلٔبث تشري ٔتبئج اٌذساسخ اىل أْ 
 .أْ اٌزوٛس أوخش تؼظجًب ِٓ اإلٔبث



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )
 :ٔتبئج اٌجذج

 :ٌإلجبثخ ػٓ اٌسؤاي اٌخبٌج، ٚاٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ 
 ِب ِمرتدبد احلذ ِٓ ظب٘شح اٌتؼظت اٌش٠بضٟ يف أٚسبط اٌغالة ؟

 . ٔشش اٌٛػٟ دٛي خغٛسح ظب٘شح اٌتؼظت اٌش٠بضٟ ثني اٌغٍجخ. 1

 .ػًّ الفتبد ٚشؼبساد ػٓ ِشىٍخ اٌتؼظت اٌش٠بضٟ. 2
 .تٕف١ز إراػبد ِذسس١خ حتزس ِٓ تأحري ظب٘شح اٌتؼظت اٌش٠بضٟ ػٍٝ اجملتّؼبد . 3
 .ػًّ فمشاد ٌٚمبءاد  يف إراػخ اٌرتث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ٌٍتٛػ١خ ثبٌظب٘شح ٚاٌتذز٠ش ِٕٙب. 4
 .ػًّ ٌمبءاد ِغ شخظ١بد س٠بض١خ ِؤحشح ٌٍتذز٠ش ِٓ ٘زٖ اٌظب٘شح. 5
 .سسُ ٌٛدبد ف١ٕخ ػٍٝ اجلذساْ ٌتٛط١ً سسبٌخ ػٓ خغٛسح ٘زٖ اٌظب٘شح. 6
 .اٌتٛػ١خ ثبملؼبٟٔ احلم١م١خ ٌٍتٕبفس اٌش٠بضٟ اٌشش٠ف ٚأْ اٌش٠بضخ فٛص ٚخسبسح. 7



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )
 :تٛط١بد اٌجذج

 :تٛطٟ اٌذساسخ مبب ٠ٍٟ
 .تظ١ُّ ثشاِج ٌٍذذ ِٓ ظب٘شح اٌتؼظت اٌش٠بضٟ يف أٚسبط اٌغٍجخ. 1
تشج١غ ِؤسسبد اجملتّغ املذٟٔ ٌؼًّ ِجبدساد شجبث١خ ٌتٛػ١خ ٚتخم١ف اجملتّغ دٛي ٘زٖ . 2

 .اٌظب٘شح
 .تشج١غ إٌٛادٞ اٌش٠بض١خ الستٙذاف ِشجؼ١ٙب ٌتّخً األخالق اٌش٠بض١خ يف اٌتشج١غ. 3
 .تس١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ أسجبة اٌتؼظت ٚػًّ ثشاِج مجبػ١خ ٌٍذذ ِٕٙب . 4
 



 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 املؤمتش اٌغالثٟ املذسسٟ اٌسٕٛٞ اٌشاثغ

 (4-حنٛ إػذاد ج١ً حبخٟ ٚاػذ  )

ا حلسٓ استّبػىُ
ً
 شىش


