
  
 

جهت الشاويت ورديغت أكاديميت  
سطاثنيابت إقليم   

الشؤون التزبىيت و تنشيط المؤسساث مصلحت  

ٍىباعى هللا انشحًاٌ انشح  

 

 إلى                  
 انغادة أعاحزة يادة انهغت انفشَغٍت                           

 على يد السيد مديز الثانىيت التأهيليت:                               

 : ندوة تزبىيتالموضوع

  0992دجنبز  02الصادرة بتاريخ  022: المذكزة المرجع

 عالو حاو بٕجٕد يٕالَا اإلياو, ٔبعذ                                              

  انخأٍْهً عاحزة بانثإَيحشبٌٕت نفائذة األ اث ٔنقاءاثعٍعقذ َذٔ ععٍذ حٍاٌ انفشَغٍت ر.خبشكى بأٌ يفخش يادة ٌششفًُ أٌ أ

 ٔرنك حغب انجذٔل انخانً:

 الفئة المستهدفة ينشطها موضوعها  النشاطمقر   التاريخ
 4172 ياسط 77 اإلثٍٍُ

 بعذ انضٔال

ثإٌَخا انقذط 

 ٔابٍ عباد
 صٌاساث حشقٍت

ر. ععٍذ حٍاٌ, 

 يفخش انًادة

ٔ رة. صْٔشة  (6-5) ر. انًغاسي

 (2-3) بٕصدٌٍ

 4172 ياسط 78 انثالثاء

 صباحا  انخاععت

سحال ثإٌَت 

 انًغكًٍُ,

 انبشٔج

انقشاءة انًُٓجٍت 

  ٔانخحهٍهٍت: أٌت عالقت؟

ر. ععٍذ حٍاٌ, 

 يفخش انًادة

 :عاحزةصٌاساث حأطٍشٌت نأل

ٔ  (11-10) عبذ انشحٍى انعغجادي

  (10-9) انٕسدي فخٍحت

 4172 ياسط 78 انثالثاء

 انثاٍَت بعذ انضٔال

انبشٔج, ثإٌَت 

 انبشٔج

انقشاءة انًُٓجٍت 

 ٔانخحهٍهٍت: أٌت عالقت؟ 

ر. ععٍذ حٍاٌ, 

 يفخش انًادة

:  انجذد صٌاساث حأطٍشٌت نألعاحزة

ٔ انشايً  (17-16) انشٍعم كٕثش

ٔ ٔعكٍظ (16-15)  َعًٍت

 . (15-14)يٍُت

 ياسط صباحا 41انخًٍظ 
ثإٌَخا ابٍ 

 عباد ٔ انشاصي

 صٌاساث حشقٍت ٔ حأطٍش
 ٔنقاء حشبٕي

ر. ععٍذ حٍاٌ, 

 يفخش انًادة

ٔ  (77-74) رة يظفش اإلدسٌغً

 (77-71) كُضة السجٍج

 4172 ياسط 42 اإلثٍٍُ

باجت, ثإٌَت  صباحا انخاععتانغاعت 

 ابٍ احًذ

صٌاساث حشقٍت ٔ حأطٍش 

 ٔنقاء حشبٕي

ر. ععٍذ حٍاٌ, 

 يفخش انًادة

, (10-9) األعاحزة: انخٕبً يحًذ

يجٍذي ,  (11-10) انحافظً نبُى

ع انهطٍف ٔ  (15-14)يصطفى

 (16-15) بُجهٌٕ

 4172ياسط  45 انثالثاء

 .صباحا انخاععت
 انعٌٍٕ, ثإٌَت 

نُشاط  صٌاساث يالحظت

 ٔنقاء حشبٕي شفٕي

ر. ععٍذ حٍاٌ, 

 يفخش انًادة

ٔ عبذ (10-9)  كضاس عادلاألعاحزة: 

 (11-10) انغٍالًَ انشحٍى

 4172ياسط  46األسبعاء 

 انثانثت بعذ انضٔال

ثإٌَت عٍذي 

 حجاج

صٌاساث يالحظت نُشاط 

 انقشاءة ٔنقاء حشبٕي

ر. ععٍذ حٍاٌ, 

 يفخش انًادة

 (16-15)   األعاحزة: انبٓهٕنً كشًٌت

 (17-16) ٔ ُْذ انفخٕحً

 4172 ياسط 47  انخًٍظ

 انخاععت صباحاانغاعت 

ثإٌَت 

انشاصي, 

 عطاث

: دسط انكفاءة انخشبٌٕت

فً انقشاءة ٔ آخش فً 

 األَشطت انشفٌٕت

ر. ععٍذ حٍاٌ, 

 يفخش انًادة

ٔأعخاراٌ يٍ 

 ٍَابت عطاث

 (74-9) رة. كُضة السجٍج

انهقاءاث انخشبٌٕت يٍ أًٍْت بانغت فً يجال انخكٌٍٕ, ٔيا ٌخشحب عُٓا يٍ ححغٍ فً انًشدٔدٌت انًٍُٓت, فانًشجٕ يٍ انغادة ّ ْزِ غٍٔ َظشا نًا حكخ

 .األعاحزة حضٕس أشغانٓا ٔانًغاًْت فً إغُاء يٕاضٍعٓا خذيت نألْذاف انخشبٌٕت انُبٍهت انخً َخٕخاْا جًٍعا
 ٔهللا ٔنً انخٕفٍق

 يٍ انغٍذ انُائب اإلقهًًٍ

 


