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 وحذة ضٌاْ ادتودة  

    وصاسة اهتعويٍ اهعاىل 
  باملِضهة املعٔذ اهعاىل هؤِذطة واهتلِوهوجيا               

 (7وسػة عٌى سقٍ )

 "َ  0202خطة عٌى اهوحذة فى ػٔش أغظطع بعِواْ " 

اهواحذة واهِضف فى متاَ اهظاعة             0202َ/ 27 / 12  -بتاسيخ :       ورهم يوَ / اهظبت 

 ظٔشًا.

 احملاضش 

ة عبذاهػِى اهلاتب . ًذيش وحذة ضٌاْ ادتودة باملعٔذ اهعاىل هؤِذطد / سًضاْ 

 .  بذًياط ادتذيذة واهتلِوهوجيا 
 -: ثٍ مت ًِاقؼة املوضوعات اآلتية بذأ احملاضش باهرتحيب باذتضوس ،

 : عشض زتٌوعة وسش اهعٌى هوحذة ضٌاْ ادتودة خالي ػٔش أغظطع املوضوع األوي

0202  َ:- 
 حيح قاَ اهظيذ احملاضش بتوجية اهظادة اذتضوس باألعٌاي املظِذة إهئٍ فى خالي اهفرتة اهكادًة 

  -املفرتض إقاًتٍٔ اهفرتة اهكادًة وحتٌى اهعِاويّ اهتاهية :وقاَ بزكش وسش اهعٌى 

 طشق اهتذسيع واهتعوٍ واهتكويٍ .   - 1  

 توصيف اهرباًج واملكشسات .  -  2  

 كيفية إعذاد اهبخح .   - 3   

 املؼاسكة اجملتٌعية .  - 4   

 : اهوجاْ اهذاخوية بوحذة ضٌاْ ادتودة عشض  املوضوع اهجاُي– 
 اتيجى إطرت/ دتِة اهتخطيط اإل 1

فى خالي اهفرتة هتوم اهوجِة  ألعضاء توم اهوجِة وأوصى بضشوسة إقاًة إجتٌاع تؼليىوقاَ طيادتٕ بظشد    

 اهكادًة .

 / دتِة تكويٍ األداء  2

  -وقاَ طيادتٕ بظشد تؼليى توم اهوجِة وتوضيح دوسٓا وكاْ كآلتى :  

 تكييٍ اهكذسة املؤطظية .  -

 تكييٍ اهفاعوية اهتعويٌية . -

 / دتِة اهِؼش واهذعاية واإلطتبياُات   3         

 -اُت كاهتاىل :وقاَ طيادتٕ بظشد تؼليى توم اهوجِة وإهضاَ أعضائٔا ببعض املٔاَ وك      

 .ُؼشة داخوية هوحذة ضٌاْ ادتودة   1 حتضري عذد -

 حتويى اإلطتبياُات ثٍ ٍإختشاج ُكاط اهكوة واهضعف وعٌى خطة اهتخظني اهضاذتة . -

 / دتِة اهذعٍ اهطالبى  4       

 وقاَ طيادتٕ بظشد تؼليى توم اهوجِة .      

 /  دتِة اهتذسيب   5       

 وقاَ طيادتٕ بظشد تؼليى توم اهوجِة .      

 دتاْ ملشاجعة اهفاعوية اهتعويٌية باألقظاَ . 3أػاس طيادتٕ بإُٔ طوف يتٍ تؼليى عذد 

وقاَ اهظيذ احملاطب / ستٌذ سضواْ اهكرياُى . سئيع زتوع اإلداسة باإلطئزاْ ًّ اهظيذ احملاضش هورتحيب باذتضوس 

ْ هوظيذ احملاضش د . سًضاْ اهلاتب أكذ عوى أٌٓية اإلهتضاَ باملٔاَ املظِذة هوجٌيع وتوجية املضيذ ًّ اهؼلش واهعشفا

 وأكذ عوى إعتباس توم املٔاَ طووكيات زتتٌعية ، وأكذ عوى اهفشق بني اهوظيفة واملظئوهية .
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 وحذة ضٌاْ ادتودة  

    وصاسة اهتعويٍ اهعاىل 
  باملِضهة املعٔذ اهعاىل هؤِذطة واهتلِوهوجيا               

 

 اهتى تؼاسن فى األًوس أٌٓية دتِة اهضياُة كإحذى اهوجا: جاهحاملوضوع اه ْ

 -اإلداسية:
 َ  2221/  2222احملاضش بظشد تؼليى توم اهوجِة وإهضاَ أعضائٔا بعٌى خطة صياُة هوعاَ ادتاًعى  وقاَ اهظيذ

 وأكذ عوى ضشوسة إجتٌاع أعضاء توم اهوجِة فى خالي اهفرتة اهكادًة .

 

بإهكاء كوٌة أكذ فئا عضو اهليئة املعاوُة بكظٍ اهلِذطة املذُية  وقاَ اهظيذ املِٔذغ / أمحذ ستٌذ سضواْ 

وى ضشوسة اهتعاوْ بني مجيع األطشاف فى اهعٌى مبوف ادتودة وأوضح املٔاَ واملظئوهيات واملؼاكى ارتاصٕ ع

 باملؤطظة . 

 

 : املوضوع اهشابع : إعذاد دهيى اهطاهب-  
 إطِاد ًوف دهيى اهطاهب واهعٌى بٕ هوظيذ املِٔذغ / وهيذ خاطش أبو اهعطا .قاَ اهظيذ احملاضش ب -

  ًشفكات:-  

 كؼف حضوس  -

 صوس فوتوجشافيٕ -

 
 .عضشًاومت اإلُتٔاء ًّ أعٌاي اهوسػة يف متاَ اهظاعٕ اهجاهجة          

 
  

 ًذيش وحذة ضٌاْ ادتودة واالعتٌاد

 

 . د . سًضاْ عبذ اهػين  اهلاتب                                                                                                   

 


