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الندوات وورش العمل
التي قبم بهب قطبع
خدمة المجتمع
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ندوات قطبع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
خالل العبم الجبمعي  0200/ 0202م

مقدمة :
ف ييط إ يييل التعي ي ينات يييال ر ييعل ديع ييا ينالرع ييا ايمعلع ييا ينالرع ييا ايناتي ييع
ريحيفظ ييا ينويعارع ييا اي ييل ي ي يير ينيل يييلدا ينياايتع ييا نو ييي
اا يع ييا ينرع ييا  ،االت ييعخ ن

مي ييا ينياايي ي

ييا ينيل يييلدا ينياايتع ييا نديع ييا ينالرع ييا ايناييت ييا ،

ليييلدك ديعييا ينالرعييا فييط رل يييير ايوعلييط الرييات ويييط لييد

ييمايك ايحي يليك

ني خب اينيتييعل  ،فط يا اويك الار رو يعي ايلدخك ايقتعا  :لسيعا –

سيييادعا – يااييوعييا  ،نياتلعييا ركييي ادعلعييا يناتييي يتكييي ن عيييمي فتينعييا ينتييعييا
يناتيعيعييا  ،انلف ي دليييعي ينيتييييعل اين ييخب  ،ديييي ا ي ا ظييع وييممي يييل ين ييمايك
ينسعيسعا ايالقاصيمعا اينايوعلعا ناايدب يألحميث يناط يلك ركي ينرخم ووب يالي

 52ع يعل ينياعمي اهط :

"النذوة األول " :

اليوم والتاريخ :الخميس الموافق  1323/21/03م
موضوع الندوة :الضغوط النفسية :األسباب والعالج

محاضرررو النرردوة3 :د /محمررد حمررد نرريم سررتا
ال ية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 3

رم الررنفس التربرروك وو ير

3د /تحية محمد حمد بد العا ستا الصحة النفسية المسا د ب ية التربية3

د 3بد الرحمن حمد بد الغفار سماحة مدرس الصحة النفسية ب ية التربية 3
منسق الندوة :ا3د /محمد حمد نيم  3 ،سعاد فرج مدير إدارة فرر كر ر التع يمرة
3

مدير الندوة  :أ0م /يحيم أحيم غ ع 0

م رران انعدرراد النرردوة :يملسييا أسي عك ينيي اعييا ينيلييالدا ينايرتييا اميلي دلييل لييدل
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يناتيعيعا 0

المسررتفدفون  :أو يييع ينكع ييا يناملعسييعا يييل يتييييعل ايتيييييك اأع ييي رت ي

ياميلععل ايأل صي ط يالااييوط اين خب ( ذدال – إ يث).

دد الحضور  )52( :يتييي ايتييا ايميلعي  )25( +ينري ا ينرا 0

مدر الندوة :يدارا ينيملسا 0

زمن الندوة  :سيوايل يل (  )05 – 00صريحيً 0

ضيوف الندوة  :أ 0ع ب فلج ورم يني عا يمعلي ينيملسا 0
أ 0يحيم يحيام اهميل يظل ينيملسا 0

محاور الندوة  :ميلك ين ماي حا يحيال يخيا أسيسعا هط:

المحور األول :المحاضر 3د /محمد نيم

 أسريب ايصيمل ين غ ين لسط رصيلا ويييا انييتيييعل رصيلا يصيا
اأو يل ي

ايناييط اي احمعييمهي فييط ييخث أرتيييم هييط :أسيريب الاي نيلييلم

لس ي ي ( حياياي ي ي ين لس ي ييعا يألسيس ي ييعا – يس ي يياات ين ي ي يياح – يالس ي يياتميم

ينل ص ييط نخس يياايرا نييعي يليك ينا يياال -يندل يييعي ينل ص ييعا – ينل ييتال
رتم ينل ي -ينظلاا يالااييوعا اينصحعا ...ينخ) 0

اي كي علا إنط رعتا ينيك ا أا يناظعلا أا ا يناتيع يي ( ينو يلليك

ياميلعا – ينتخقا رعل ينلؤسيع اين يخع – ظلاا ينتي ايايدي ييك ينيايحيا-
يا يريك ينيك ا – ينيسااميك يناد انااعا – يناملعب اوم دليعا  ...ينخ 0

اينتييي ينيينييث اه يا يييي عاتييير رييينيااي ينيحيع ا ظ يلي ينياايي نيلييلم

ايي عااقت ي يل ي اي يك 0ادي ك يل يرل ين وي يناط ا ا يانكيي فيط ين يماي
ول يألو يل

هيط  (:ينايمهال فيط ينحينيا ينصيحعا – ي ليي

يوياييا يناغععييل -يلاليي

يألملع يييينعل  -ي لي ييي

يسياات يألميع-

ييغ ينيم – عيييمي سيرا يندانسييالا – عييمي هليييال

او ي يمعل يني ييذيك  -ياصي يييرا ري ييقي يل

ينوي ييب ااصي يييب
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ينل يليععل -إصيييرا يناكييي ينك يييط اقلحييا ينيتييمي  ...ينييخ) ي ي اا ييع

سييرا

ي اليييل ين ييغ ين لسييط رييعل ينيتييييعل فييط يسيياايهي ينيااس ي اري ي  %72رع يييي

ريغييك سييرا ين ييغ ين لسييط نيييل عتيعلييال يسيياات وييينط يييل ين ييغ %25

حسب اي ر ينمليسيك ينرحاث0

 :الض و ظ الني و
وور الن و
المحو
لمر لة المراهقة 0
المحاضر3 :د /تحية بد العا 3

الم و

عتي ط ينيليهوعل ينتمعم يل ين غا فيط يلحييا ينيليهويا ريواريلهيي أحيم

يني يلحي ي ينحسيس ييا ينا ييط عي ييل رك ييي يا س يييل  ،حع ييث اتار ييل ه ييذ ينيلحي ييا رميع ييا
ينيعخم ينااامت رين سرا نيللم ،فعكي ع ر فال يأل يي اع اوي يني يلهير ييل يلحييا
ديل فعكي أديل يواييمعا إنط يلحيا أ لت أديل يساوخنعا ،اهذي يناحا فط حعيي

يني يلهيير عاتي ي عو ي فييط ا يق يييك ديع يلي ي ي أف يليم أس يلا  ،حعييث ااتيي ي يت ي
يألسلي وييط أ ي ييي ي

ليخ اهيا عتاريل لسي لايخً  ،اهيذي ييل ليق أل عاتي

يني يلهيير عتييي ط ور ييعل ،وييبع يليهوا ي اوييبع ين ييغا يناييط او ي ويعييا يييل
اي يب يألهي اهيذي ريخ ليو عسيياااب وييط يألسيلي أل ااتي ييل لسيكي يؤسسييا
إلريوعا عام فعكي ينيليهر يأليل اينمو اينيسي مي  ،حاط ال ع حيلا اليع ينلييا

يني حلفا يناط ااقظ فط مي ييا واييي ي كعييل االددي رصيالي عرحيث ييل خنكيي
وييل يييخذ أا ي ييقات ع ييقت ري ي ارل صييعا رتعييميً و ييل هييذي ينا ييا يند عييب اينييي ي

ريني غص يييك ،دي ييي أد ييمك وي ييط أل يلحي ييا ينيليهو ييا اي ييل رسيس يييا ي ييل يناغعي يليك
ين رعتعييا ويييط ينيسيياات يناسيييط اينتويييط اينااييمي ط الييد

ي ييي يييل ين ييغ

ين لسييط وييل يني يلهيير وي يط يألس يلي أل اييالك هييذ يناغع ي يلك حاييط عيدييل ا
ينيلحيييا رقييييل دييال يني يلهيير يلهييا ينح ي
هذ ينيلحيا هط ين يفذي يناط ع

ييط

عيييال اع لت ي ألال ي يألسييريب  ،األ

ركي ينيليهر ويط يلحيا ينلاانا اينلريب0
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الم حور الن لث :ال ض وط الوالذ ية  ( :ض وط
األسرة)
اتييي ط يألس يلي دي ييً يييل ين ييغا يناييط اييؤيل ويييط يناينييمعل ايأل لييي ،
اهي ييذ ين ي ييغا اي ييقاط يي ييل ينص ي ي يل يألسي ييلت اين خفي يييك يألس ي يلعا  ،اينظي ييلاا
يالقاصيييمعا ينصييترا  ،اهييذ ين ييغا يألس يلعا اييؤيل ويييط د ي أف يليم يألس يلي فييط

ص ييال ديعي يلي ي ك ييي  :ينالد ييو يألس ييلت  ،ينتمع ييم ي ييل يأليي ي يل

ينسعداس ييايياعا ،

اينوير ،ايالدا يب ااؤمت أع يً إنيط ي حيليا يألر ييع ا يعيوك  ،ااواي ينسيتيمي
ين لسعا مي

ايو يألسل اهيذ ين يغا احاييج إنيط يناايفير يألسيلت  ،ايحيانيا

يناغيب ايناتيعش يتكي قمل يايديل 0

ي ي اكط ينيويع رياياوا يل يناسييؤالك ينايط اي ياايريا ويعكيي اينايط نكيي أييل

يييل اأمك إنط ياحسي

ريمت ينلي مي يناط ويك ويط ينايع 0

"النذوة الن

ية " :

اليوم والتاريخ :االثنين الموافق  1322/2/23م
موضوع الندوة :يسالياعاعيك يناتي ين ل 0

محاضر الندوة :أ0م /إرليهع يحيم فام يألسايذ روس يني يهر ا لر ينايملع
0

منسررق النرردوة :أ0م /يحيييم أحيييم غ ييع  ،ادع ي ينديعييا ن ميييا ينيااي ي اا يع يا
ينرع ا0

م ان انعداد الندوة :يملسا ين ي دا ينيي اعا ر يك رإميلي ين ي دا يناتيعيعا 0

المستفدفون  :ينيتييال اينيتيييك اومم ه ( )00يتييي ايتييا 0
مدر الندوة  :يدارا ينيملسا 3

زمن الندوة  :سيوايل يل (  )05 – 00صريحيً 0

ضيوف الندوة  :أ 0تيا حسل يمعل إميلي يناتيع ينيي ات رإميلي ين ي دا يناتيعيعا
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أ 0وي ييمي ينسييعم ور ييم ينغ ييط ل ييع

ين ي دا يناتيعيعا0

قس ي يناتي ييع ينيييي ات ر ييإميلي

أ 0دييايل عاسييا يييمعلي ينيملسييا  ،اوييمميً يييل ياي ي
ين ينريك 0

يألي يييع

ايآلريع ارت
مح ور النذوة :
رمأ أ0م /إرليهع فام فط رميعا ين يماي رينليدل نيسييمي ينيسي انعل فيط ينالرعيا
ايناتيع وييط ااايصييك يي يناييتيا يييييا فيط ديعيا ينالرعيا ،يي يسيا دل العييا

يالهيييب يناييط حييميك أيييي د عسييا ينومعسييعل رياسييد ملعا اا يييا ينيحيييال يناينعييا
فط ين ماي-:

 يلكا يناتي ين ل  -افيسلا يناتي ين لي ينايط الدي وييط يناحيا ييلينيتي ي إنييط يالهايييي رييينياتي ااتي ي يحييال ينتييعييا يناتيعيعييا اينالدع ي
ويط ينرع ا ينايقتعا ايحاعيايك ينياتي ايهاييييا 0

 -أسي ي ي

ين ي يياتي ين ل ي ي ي ي ي ييل حعيي ييث  :ا ي ييا يص ي يييمل ين ي يياتي ايس ي ييا مي

يس ييالياعاعيك ا ييملع

الدي ي وي ييط يني يياتي  -ايلي يليو يناييع ييذ ف ييط احمع ييم

يألهميا يناتيعيعا  000ينخ

 ييع يك يناتي ين ل اينللر رع ارعل يناتي يناويعمت -يس ييالياعاعيك ين يياتي ين لي ي

ينحي يايل ايني يقل ييا – ين يياتي ينات يييا ط –

ينتصيا ينيذه ط -نتييب يألمايل -حي ينيلييدخك – ين ي يل

ينيتلفعييا-

يالداليا  0000ينخ0

ي ا سعيما ينيويع رياياوا يل ينيمي خك يناط أيلك ينيويع0
"النذوة الن لنة "
اليوم والتاريخ :ينسرك ينيايفر 5000/5/01
موضوع الندوة :ا يعيا يألسيينعب يني ايليا فيط ينلعي يعيك

ييل رل ييير ايملعرط
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نا لي ي ي ييع يملسي ي ي ييط ينلعي ي ي ي ييعيك في ي ي ييط ينلا ي ي ي يلي يي ي ي ييل -01
0 5000/5/52

محاضررر النرردوة :أ0م /وييخع ينييمعل سييتم ياييانط يألسييايذ روسي يني يييهر ا ييلر
يناملع

0

م ان انعداد الندوة :يملسا يص لط ديي يناالعرعا نيغيك رإميلي ر كي يناتيعيعا
0

المسررتفدفون  :ينيتييييال اينيتييييك يييل ا صييض ينلعي ييعيك اوييمم هي ()20
يتييي ايتييا 3

مدر الندوة  :قيوا يناملعب رينيملسا 3

زمن الندوة  :ألر سيويك يل (  )5 – 00ظك يل 0

محاور الندوة :

رمأ أ0م /وخع ينمعل ستم ياانط
اقسيا ين ماي ويط ايساعل هيي-:

" الج سة األولي"

 -أ يي ينالدعل يني ايلا

 اتلعا ينالدعل يالساو يل ط اأهيعا 0 يمت صمر ين اي ر يناط حص ويعكي يل ينالدعل يالساو يل ط-

ييذج يل ينلعي عيك ينيملسعا نا يعا ينالدعل يالساو يل ط0

 مال يتي ينلعي عيك فط ا يعا يكيلي ينالدعل يالساو يل ط نمت ينياتييعل -اتلعا ينالدعل يارميوط فط ينلعي عيك0

 أسينعب يارمي فط ينلعي عيك نمت ين خب0 مال يتي ينلعي عيك فط ا يعا ينالدعل يارميوط نمت ين خب0 -مال يتي ينلعي عيك فط ا يعا أسينعب ينالدعل يني ايلا0
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" الج سة الثانية"
الل ييا ويي ي يي ي ياياو ييا ينا ييملعب ح ييا أ لي ي ا إي يل ع ييا ا ي يييذج ا رعوع ييا ي ييل
يياع

ينيو ييلليك ينم يلس ييعا نا يع ييا أ ي ييي ينالدع ييل يني ايل ييا ف ييط ينلعي ييعيك ف ييط
يحاعياياك يناملعرعا0

"النذوة الرابعة "
اليوم والتاريخ :ينسرك ينيايفر 5000/5/01

موضرروع النرردوة :أمايك يناويياع نييتيي اأهيعييا ا يعييا يناي ييب ينااييمي ط :
رل ييير اييملعب ينيتييييعل رينيلحيييا ينيي اعييا

احمي يناامي ايناملعب 0

يييل

يييل يلييلاويك

محاضررر النرردوة :أ0م /وييخع ينييمعل سييتم ياييانط يألسييايذ روسي يني يييهر ا ييلر
يناملع

0

م ان انعداد الندوة :يملسا يني لعا ينيي اعا ينتسدلعا رإميلي ر كي يناتيعيعا 0

المستفدفون  :يتييط ايع ينا صصيك اومم ه ( )20يتييي ايتييا 0

مدر الندوة  :قاعة وحدة التدريب والجودة بالمدرسة 0

زمن الندوة  :ألر سيويك يل (  )5 – 00ظك يل 0
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مح ور النذوة :
* انرررت هرررم المحررراور هرررري-:

 المدصود باألهداف التع يمية3 -تصنيف األهداف التع يمية3

 -صيا ة األهداف التع يمية الس و ية3

 صيا ة األهداف التع يمية في الجانب الوجداني3 -التدويم و هميته في العم ية التع يمية3

 ساليب تدويم الجانب الوجداني3"النذوة الخ م ة "
اليوم والتاريخ :يأللرتيع ينيايفر 5000/2/00

موضوع النردوة :ينالرعيا يأل خقعيا اينايينعيا نيمت ين يخب رتيم ييالي ( )52ع ييعل
0 5000

محاض ر ار النرردوة :أ0م /صييخح ينييمعل يحيييم اافعيير اأسييايذ ال ييع

قس ي اإل ررالم

ينالرييات رديعييا ينالرعييا رر كييي ،د 3حمررد كررع ة يييمل أصييا ينالرعيا
رديعا ينالرعا0

منسرررق النررردوة  :أ0م /يحيييم أحيييم غ ييع ادع ي ينديعييا ن ميييا ينيااي ي اا يعييا
ينرع ا 0

مدير الندوة  :أ0م /صخح ينمعل يحيم اافعر0

م ان انعداد الندوة :يملسا سيع ه ط ياوميمعا رلرعل ينو ي ل يناتيعيعا
ينيساكمفال  :ين خب اين ينريك 0

دد الحضور )20( :ينريً ا ينرا 0

مدر الندوة  :يدارا ينيملسا 0

ضرريوف النرردوة  :أ 0ينييم ورييم ينلايييح يييمعل ينيملسييا  ،أ 0وعييم ماعييميل يسي ا

النـــــــــــــــــــــــــــــدوات

احمي يناملعب 0

زمن الندوة  :سيوايل 0
مح ور النذوة :

ميلك ين ماي حا يحالععل أسيسععل هيي

المحور األو  :ينيحي ل أ0م /صخح ينمعل يحيم اافعير  (-ينالرعيا ينايينعيا
رتم أحميث يالي  52ع يعل 0) 5000

و انررت هرررم ناصررر هرر ا المحررور هرري - :
 -يلكا ينايي اأهيعا فط

اع يالي  52ع يعل 0 50000

 ااي ب ينايي فط يالي  52ع يعل -ينملا

ينيساليمي يل ينيالي ينايينعا نلريب التب يصل 0

 يأل يا ينايينعا فط ينرع ا يناتيعيعا 0 ينيغ ى ينالرات نيسياو ينايينط 0 -ين ظي ينايينط فط ياسخ 0

 مال ينالرعا فط اقهع ينسياو ينايينط 0 ينسياو ينايينط ناخيعذ ينيميل 0ووور الن
المحوووو

وو
وو

 :ينيحي ييل م 0أحيييم ورييم ينلايييح

لتيا – (ينالرعا يأل خقعا رتم يالي  52ع يعل )0
و انت هرم ناصر هر ا المحرور هرررري -:
 ينوع يأل خقعا ياذج إسخيط 0 -يصيمل ينوع يأل خقعا 0

 مال يألسلي فط ا يعا ينوع يأل خقعا 0 التع ينوع يأل خقعا فط سياو يناخيعذ 0"النوووووووذوة
ال

دسة " :
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اليوم والتاريخ :يأللرتيع ينيايفر 5000/2/00

موضوع الندوة :يناواع ا ظ يالياحي يك ناخيعذ ينيميل 0

محاض ار النردوة :أ0م /وييط ايامي وريم يناهييب -أسيايذ يني ييهر ا يلر ينايملع
رينديعا0

3د /ماجدة ار ب بالب  :أسايذ يني يهر ا لر يناملع

رديعا ينالرعا 0

منسرررق النررردوة  :أ0م /يحيييم أحي ييم غ ييع ادع ي ينديع ييا نل ي ال ميييا ينياايي ي
اا يعا ينرع ا 0

مدير الندوة  3 :ينم ورم ينلايح – يمعل ينيملسا 0

م ان انعداد الندوة :يملسا سيع ه ط ياوميمعا رلرعل ينو ي ل 0

المستفدفون  :ينيتييال اينيتيييك0

دد الحضور )22( :يتييي ايتييا0

مدر الندوة  :احمي يناملعب ايناامي 0

ضيوف الندوة  :أ 0تيا ورم ينلايح ل ع

ياي

إميلي ينيملسا 0

زمن الندوة  :سيوايل 0

محوووو ور النوووذوة :

دارت الندوة حو محوريين ساسيين هما

المحور األول  :حاضر فيه 3د/

ي جودة بد الوهاب

ادي ييك أهي ي و يصييل هييذي ينيحييال هييط - :

 -0يناواع ينالرات اينيليهع ذيك ينصيا 0
 -5يلدخك يناواع 0

 -2ألهميا ينالراعا ااص علياكي ( ينيتلفعا – ينيكيلعا – يناامي عا )0
 -2يسااعيك يألهميا ينيتلفعا ادعا عا احوعوكي 0

النـــــــــــــــــــــــــــــدوات

 -يسااعيك يألهميا ينيكيلعا ادعا عيدل احوعوكي 0

 يسااعيك يألهميا يناامي عا ادعا عيدل احوعوكي 0 ا رعويك وييعا يل ايق ينداب ينمليسعا 0ووور الن
المحوووو

وو
وو

بالب 3

 :حاضررر فيرره 3د /ماجرردة ار ررب

و انررررت هررررم ناصرررر هر ا المحررور هرررري -:
 -مال ينيتي اينياتي فط وييعا يناواع 0

 يال اريليك يناحصعيعا اأ ايوكي يني ايلا (يوينع – يا اوعا – ليلكعا– وييعا أا أمي عا ) 0

 ييع يك اوعاب يأل اي يني ايلا نخ اريليك يناحصعيعا 0 -يايصليك ينالقا يألياحي عا 0

 -يايصليك أا للا يال اريل يناعم0

 ر او يألس يا آنعا إوميمهي اأهيعاكي 0"النووذوة ال بعة "
اليوم والتاريخ :يأللرتيع ينيايفر  5000/2/00م

موضرروع النرردوة :يألا ييي يالقاصيييمعا ايناتييمعخك ينمسيياالعا يينكييي ايييي ويعكييي
ايالسالايع عا ينسرك ينيايفر0 5000/2/01

محاضررر النرردوة :أ0م /ينلييحيك إريليهع ي صييال -ويعييم ديعييا ينحوييار م /يحيييم
إرليهع وايم يمل يالقاصيم رديعا يناايلي 0

منسرررق النررردوة  :أ0م /يحيييم أحي ييم غ ييع ادع ي ينديع ييا نل ي ال ميييا ينياايي ي
اا يعييا ينرع ييا ا ييخب يناعي ينصيييوم رديعاييط ينالرعييا ايناايييلي

0

مدير الندوة  :أ0م /أحيم ورم ينلحع

لمر – ويعم ديعا يناايلي
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أ0م /أرا ينستام يحيم أحيم -ويعم ديعا ينالرعا

م ان انعداد الندوة :ياي ينديعيك – اييتا ر كي0

المستفدفون  :أو يع هع ا يناملع

اياميلععل اين خب0

دد الحضور :أديل يل ( )200يل ينيساكمفعل0

مدر الندوة  :قيوا يالحاليالك يندرلى رياي ينديعيك0

ضيوف الندوة  :أفليم يل ينيااي ينيحيط نيحيفظا ينويعارعا0

زمن الندوة :سيوايل يل ينسيوا (0)5-05
محووو ور النوووذوة :
دارت الندوة حو محوريين ساسيين هما

المحوووور األول  :ياصييخح يالقاصيييمت ( يآلنعيييك ايألاناعيييك) –
حي يل فعكييي م 0يحييم إريليهع ويايم يييمل يالقاصييم رديعييا ينااييلي ادي ييك أهي
و يصلهي- :

 ينالدع ويط فدلي يأليل ايالساوليل يالقاصيمت ويط ينيساات يا ايياطاين مييك 0

 اكع ا رع ا ي يسرا نتامي ينسعيحا رديي -احوعر يتم

يقاكي0

يا نخقاصيم ينوايط علار رإايحا فلض ااظعا ياتيممي

نيحم يل ينر ينا ايساعتيب ين لاعل ينامم 0

 -ينالدع ويط رتم ينتمينا يالااييوعا 0

 ينرحييث وييل ين ر يليك ينا عييا ذيك ينييلؤى ينلدلعييا يناييط اايع ي ريندليييعيانكي لغرا فط ينت يع0

المحوور الن
ينت يصل يناينعا
 -ول

ووو

 :يناتيمعخك ينمسياالعا ايالسيالايعا ايانك0

ااحيع يا اوط نياتمعخك ينمساالعا 0

النـــــــــــــــــــــــــــــدوات

 -ول

ااكيك ظل ينيتيل عل نياتمعخك ينمساالعا 0

 ادي يييل ي ييل رع ك ييي :

 -أل يناتمع عا ويط مساال يت

0

 يالواليا رللوعا ينيالي يناط اا يب إسوي ينمساال ايسوي ين ظي 0 ااا ييم ص ييخحعيك ايس ييتا ف ييط أدي ييل ي ييل ( )20ي يييمي ن ييل عاهذي عؤمت إنط ل ع

ينايكالع ييا

ايكالعا يسارم

 يناتييمعخك احييل يييل عحي ي ا سييعا أ ييلت يييل وييم يناللييع ني صييبينل يسا 0

 ينمساال عول ر سرا  %20نيتيي اينلخحعل 0-

حا ي يييج نلاي ي يلي ي ع ي ييا نال ي ييدع أحي ي ي يب نل ي ييريب يني ي ييالي اياو ي ييخل و ك ي ييي

ايييلساكي فط ينليل 0

 ن عدال ه يو حايل ياايتط ويط هذ يناتمعخك 0 -يناتييمعخك ينحينعييا سيياا الييل ياي ي

لييتب عيدييل أل عسييع ل ويعييا

يأل ايل ينيسييعل اينح ب ينا ط اه يألديل ا ظعييً0

أيي ول ااكيك ظل ينيؤعمعل نيمساال ا ول

يي عيط -:

 -0يناتمعخك ينحينعا ا وي ي إنط حعيي يساولي رل ع
 -5اللغ ينوايك ينيسيحا نيكييكي ينتظعيا 0
 -2إذي الل أا ديل ل ع

يم ط 0

ينايكالعا عحي ا سعا ي مااا فإل ذنو عؤيل

ويط اال نيمانا يناط عحي ا سعاكي 0

 -2ينلتب صيحب ينوليل ان إليمي اها ينذت ع ايل 0
 -2نييذي ينا اا يل رت

يي ي أاعح ييك ينل ييلض ن ييرت

يناعيليك ينسعيسعا 0

أو يييع هع ييا ينا ييملع

اياميلع ييعل ريني ييمي خك

اياايرا ول ينتمعم يل اسيؤالك ين خب يناط ايا ويل فديل ايويط احيلض ييل
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ينيااي ويط أهيعا ينيليلدا ريعايرعا فط يالسالايع رغ
"النذوة الن منة " :
اليوم والتاريخ  :ين يع ينيايفر 5000/2/02

ين ظل فط ين اي ر0

موضوع الندوة  :يناوط ينسعيسط ايناتمعخك ينمساالعا ايرلليك يالسيالايع ري ت

أا ال
مح ضووورو النووووذوة:
أ 0يحسل يل ط – و ا ياي ينلتب ينسيرر ول يا ايل ينيسييعل0
أ 0سيعل ينرحعلت – ينصحلط او ا هع ا ينتيعي رح ب ينافم 0

أ 0أحيم ينيعيط – أيعل يلد ينلريب ينتلرط نيمفي ول ينيالي 0

أ 0يحيام ولعلط – ي سر حلدا ( )0يرلع ريحيفظا ينويعارعا 0
منسق الندوة  :طالب ديعا ينالرعا أصحيب يريملي هعي

ير 0

مدير الندوة  :أ0م /أرا ينستام يحيم أحيم – ويعم ديعا ينالرعا 0

الطالب /يحيم نييا ول خب يريملي هعي

ير0

م ان انعداد الندوة :ياي ينديعيك – اييتا ر كي0

المستفدفون  :أو يع هع ا يناملع

اياميلععل اين خب3

دد الحضور :اايا ( )200يل ينل يك يني ايلا اغينرعاكي يل ين خب 0

مدر الندوة  :قيوا يالحاليالك يندرلى رياي ينديعيك0

ضيوف الندوة  :ينيليفوعل نيحي لا ين ماي اأو يع يل ينيااي ينيحيط0
زمن الندوة 2 :سيويك (0)2 – 05.2

محوو ور النوووووذوة :
دارت النرردوة حررو العناصررر التاليرررة-:
 يناقدعم ويط يرمأ ينيليلدا ينسعيسعا األ يناصاعك حر مساالت 0
 ينسرك  5000/2/01ها ينيحو ينسعيسط نتل ينمعيو يل عا فط يصل 0

النـــــــــــــــــــــــــــــدوات

 فيسلا ينيالي  :يناغعل ينيليا اين لاج ويط يألا ي ينوي يا 0
 ييذي رتم يالسالايع ساع ر ت أا ال 0
 آنعا ي اعيل ينايتعا يناقسعسعا 0

 نييذي ن عا إوميم مساال امعم أاالً0

 ينا ال ينايلع ط نيمساال فط يصل0
 ينا يق
لع

رعل رت

ينايكالعا 0

يايم ينمساال ا سرا ينتيي اينلخحيعل اصيخحعيك

 ييذي ول ين ظي ينرلنيي ط أا ين ظي ينل يسط0
 ينياين

ينيحيعا ينوي يا اللوعاكي 0

ي ي او ينحمعث نيمي خك أو يع هع ا ينايملع

يي أسي يا اييمي خك

ين ييخب يناييط دلييلك وييل ا ييال ينيياوط ينسعيسييط و ييم ايييا ينح ييال اأ اكييط
ينيويع ر لالي يناقدم ويط يحاي يل إليمي ينليتب ايحاي يل اعايا يالسيالايع ييل قري

يألقيعا أت دي ك ين اعاا 0
"النذوة الت سعة "
اليوم والتاريخ5000/2/ 2-5 :

موضوع الندوة :ي امى ينتي فط ياي اد انااعي ينيتياييك

محاضررررو النرررردوة :أ 0يحيم ويعلي – يك م
يعدلاسافك رينللر يألاس 0

رللدا ريعا عل 0

أ0يص ي لط أر ييا وي ييط – يييمعل اس يياعر مي ييا

مدير الندوة  :أ0م /أرا ينستام يحيم أحيم -ويعم ديعا ينالرعا0

م ان انعداد الندوة :ياي ينديعيك – اييتا ر كي0

المستفدفون  :ين ي ييخب 0

مدر الندوة :قيوا يالحاليالك يندرلك 0
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ضيوف الندوة  :رت

أو يع هع ا يناملع

اينياظلعل يل للدا ريعا عل 0

زمرررن النررردوة  7 :سيييويك وي ييط ألر ي أع ييي رايق ي س يييواعل عايع ييً ي ييل ()0-00

ظك يًل0
محووووو ور النوووووذوة :
دارت النرردوة حررو العناصررر التاليرررة-:

اليوووم األول :دييل ويمم ينح يال فيط ينعيا يألا حياينط ()0200
ين ي ييب ي ي ييل ي اي ي ييا ديع ي يييك يناييت ي ييا اد ي يييل ينع ي ييا يألا يحي ي ي يلي رت ي ي يايل:

( )presentation skillsأا يي عسيط ريكيليك ينتل

ايناومع  000قم

ينيحي ي ييل خنكي ييي دعلعي ييا يناسي يياعر نييكي يييليك ينل صي ييعا و ي ييم يي ييب يالناحي ييير
راظعلا  000دذنو دعلعا دايرا ينسعلي ينذياعا ايااعي ينيويريا ينل صعا 0

اليوووم الن

وووو  :ديييل وييمم ينح ييال( )0200ينييب قييم

ينيحي ل خنكي يحي لي احك و ايل:

( )How to plane to catch a jopللح يل خنكي دعلعا وي
يساوريعا ادعلعا ينا

ع نيحصا ويط اظعلا0

يا

اليوم الن لووث :اديل ول يحي لي رت يايل ( How to catch
? ) a jopأا دعلع ييا ينحصييا وي ييط يناظعل ييا يييل ر ييعل وييمم ي ييل ينياو ييميعل
ايالناحير ركي0

اليوم الرابووع :اايك ر يحي لي نييك يم

 /يصي لط أريا وييط

– يمعل اساعر مييك ( )Microsoftفط ينللر يألاس ا

رت ي

خنكي ول

ين ييمييك ينياي عييا يناييط اوييميكي لييلدا ييعدلاسييافك ني ييخب يييل ييخ

ينرلعييم ياندالا ييط ينلسيييط ين يصييا ر ييخب يناييتييا ادي ييك ينييمالي ياي عييا اا ي

أع ي اسيع ينلكيميك ياي ي ني خب0
"النذوة الع شرة":
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اليوم والتاريخ :يأللرتيع ينيايفر0 5000/2/00

موضروع النردوة :حديعيا فيط يصيل :موي ينسيعيحا فيط يصيل ا ليل يويفيا ينارييل
ينمي رينم 3

محاضررو النرردوة :أ 0ريس صخح -ييي ينايتعا يأليلعدعا نمو ينسعيحا 0
أ 0ل ي يلعا ييي ييماح – ي سي يير وي ييي حييي ييا يناري ييل ريني ييم
اييي يساللط سل يل يأل لي

أ 0أحي ي ييم ينس ي ييردط – يييي ي ي حديع ي ييا ف ي ييط يص ي ييل ن ي ييمو
ينسعيحا

أ 0ل ي ييعييع ي ص ي ييال -أص ي ييغل حدي ي ي مان ي ييط ند ي يلي ينو ي ييم
اييي يتكم يألا يل ينوايط

أ 0لي ي ي يلعا ور ي ي ييي  :يسي ي ي ي ا ق ي ي ييي ينا ي ي ييملعب ر وير ي ي ييا

يناايلععل ريناع ي0

منسق الندوة :أ0م /يحيم أحيم غ ع – ادع ينديعا ن ميا ينيااي اا يعا ينرع ا0

أ 0وي يييم أ ييال – ل ييع

ير يييملي ع يييرع ينحع يييي (ينحيي ييا ينل ييريرعا

نيويفا ينارل رينم )0

مدير الندوة  :أ0م /أرا ينستام يحيم أحيم -ويعم ديعا ينالرعا0

مدرردم النرردوة  :م 0ورييم ينييلحيل أحيييم سييييحا – يييمل روس ي ينصييحا ين لسييعا
رديعا ينالرعا0

م رررران انعدرررراد النرررردوة :قيو ييا يالحالي يييالك يندر ييلى ين ييمال يألل ييط رياي ي ي
ينديعيك0

المستفدفون  :خب اأو يع هع ا املع

اأميلععل0

دد الحضور :حاينط ( )00يل ين خب اينياظلعل اأو يع هع ا يناملع 0

زمن الندوة :سيوايل يل (  )5.2-05.2ظك يًل0

النـــــــــــــــــــــــــــــدوات

محووووو ور النوووووذوة :
ميلك ين ييماي حييا يخث يحيال أسيسعا هط- :

المحور األول :ليل يويفيا يناريل يني ياظ اينيسيايل رينيم نيمت ليريب
يناييتيك يريملي ع يرع ينحعيي)

 رمأ ينحمعث رقهيعا ق لي ينم فط إ ويذ حعيي إ سييل اينااوعيا ريينارل رينيم0

 مال ايتعا أصمقيع يتكم يألا يل ينوايط فط حيييا يناريل رينيم اا لعياينيتي يي ول يأل لي ينيل ط0

 آنعيييك احلع ي االيياع ينارييل رينييم  ،ادعييا عييا اوييمع م أيييل اياييي طنييلع

؟

 -آنعيك حلظ اا عل ينم

 ر ي يياو يسال ي ييلعيك ين ي ييم اأهيع ي ييا ينص ي ييليايالا يل 0

 -نييذي عحايج يلع

ينمياع ي ييا نيل ي ييط ينسي ي يل يل

ينسل يل نيم ؟

المحووور الن

وووو  :مو ي ينسييعيحا ينمي يعييا فييط يصييل نييمو

يالقاصيم ينيصلت حديعا فط يصل 0

 -يناقدعم ويط أهيعا ينسعيحا فط مو يالقاصيم ينوايط0

 -أهيعي ييا ينسي ييعيحا في ييط يألقصي ييل اأس ي يايل ألل  %20يي ييل سي ييديل هي ييذ

يني ي ر ينكييا فط يصل اتايم ويط ينسعيحا0

 -يآلييل ينسيرعا نيسعيحا اعايا يألحيميث يأل عيلي ينايط ييلك ركيي ينيرخم

ويط ينتيييعل ركذي ينو ي ايالقاصيم ينوايط0

 -ينسعيحا العم ( )05ف ا فيط ينياايي ييي ريعل ي ااييك ييايم ليوعيا (

أ تيا) -ينل يمر -ينيحيالك يناايلعا 000ينخ0

النـــــــــــــــــــــــــــــدوات

-

ييلالي يالهايييي رينسييعيحا ينمي يعييا يييل قر ي لييريب يناييتيييك

اأسله اأصمقي ك 0

المحووور الن لووووث :ا يييا ينريليير يناملعرعييا يناييط اوييميكي ويرييا
يناايلععل ريناع ي اريناتيال ي يتكم يألا يل ينوايط ايني

ينياي عا يناط عيديل

أل اوييم نييايع ي عل يييل ييخب يناييتيييك ايألديييل ارلوييً رينييم يييل ييخ ينارييل
يني اظ د يخيا لكال0

اقييم ا ي رييينااي ت ي ي ين ييماي امي ي ياميلي ين رعييا رديعييا ينالرعييا حييييا

ينار ييل رين ييم رح ييال يا صص ييعل ي ييل ر ييو قري ي ين ييم ريتك ييم يألا يل ينو ييايط

ايسالييلط ينسييل يل ( )22222ريناتيييال ي ي ينيس ي انعل رييياميلي ين رعييا رديعييا

ينالرعا0

م 0ليعل ردلت – رعب يييل رياميلي ين رعا رديعا ينالرعا0

أ 0سييعا ورم ينلؤا – ييل ا – رياميلي ين رعا0
ااي ي ينحص ييا وي ييط ( )52د ييع

م اه ييذي يني يلق عتار ييل ي ييل يأللق ييي يناع ييمي ف ييط

حييييالك ينارييل رينييم  ،افييط كيعييا ينعييا و ييم ينسيييوا ينيينيييا رتييم ينظكييل اريييم

ين ي لعل ي ديعا ينالرعا يناحعا اينلدل ويط أي يناايص ي ينديعا فيط ينييليك
ينويميا0

"النذوة الح دية عشر"
اليوم والتاريخ :ينيخييع ينيايفر5000/2/52

محاضرررر النرررردوة :م 0يحيم أللا سي يل يمل رينيتكم ينتيينط نياد انااعيي-
اييتي ي ي ي ي ييا ر كي ي ي ي ي ييي اينيلل ي ي ي ي ي ي ينيحاي ي ي ي ي ي ي نل يسي ي ي ي ي ييا ينايكالعي ي ي ي ي ييا
افيرل0 5000

منسق الندوة  :أ0م /يحيم أحيم غ ع  -ادع ديعا ينالرعا ن ميا ينيااي
فلعر يل خب يتكم يناد انااعي مو ينحييا يال ا يرعا0

النـــــــــــــــــــــــــــــدوات

مدير الندوة :أ0م /يحيم أحيم غ ع  -ادع ديعا ينالرعا ن ميا ينيااي 0
يديل ي تويم ين ماي :قيوا يالحاليالك يندرلت – رياي ينديعيك -اييتا ر كي0

المستفدفون  :خب اأو يع هع ا املع

اأميلععل0

دد الحضور :حاينط ( )000يل ين خب اينياظلعل اأو يع هع ا يناملع 0

زمن الندوة :سيوايل يل (  )5.2-05.2ظك يًل0
محووووو ور النوووووذوة :
بد ت الندوة باإل الن ن كخص الد تور /محمد كررف سر طان مرن
خال السيرة ال اتية 3

ثم بد سيادته بالحديث ن األوضاع السياسية الراهنة واإل رالن رن

برنامجه االنتخابي وال ك ضم النداط الرئيسية التالية-:
-0

يناقدم ويط حر ينتامي ألهينط ين ارا 0

-2

اق ي ييا ايعي ي ي أ ي ي ياي يناصي ي ي ك غع ي ييل ينوي ا ع ي ييا وي ي ييط ينكايا ي ييا اينرلع ي ييم

-2

احمعم حم أم ط نخاال0

-5

-2

-0
-2
-7
-1

إويمي ا يعا سع يع0
يالندالا ط0

يافيليج وييل ينلخحييعل ينيسيياا عل رسييرب واي ه وييل سييميم معييال ر يياو

ينا يعا اها يري يخيال ييعال ال عساحر قعم حلعا ينلخحعل يويل ريي
أهمل يل يايلم فط وصل ينلسيم0

الدع نا ا نيلقيرا ويط أصا ينمانا احييعاكي0
إقليل قي ال ياحم نمال ينتريمي 0

يناقدعم ويط يمع ا ينمانا يناط اي
لسكي 0

ينحر ند يناعييليك فيط يناترعيل ويل

إوليع ينياي عل يل ين يل ب ول ينم

حاط ( 20000ج) س اعيً 0

النـــــــــــــــــــــــــــــدوات

 -00إ ليع يداب لديات عاص رينل يسا يريللي 0

 -00اغععل سرا ين يل ب يل يحيفظا إنط يحيفظ أ لت حسيب ينيم
د يحيفظا ناااع أل

فيط

ينيي نييحيفظيك يألديل فو يًل اا لعا ين غ

ويط ينويهلي اياسد ملعا اينتي ويط ا يعا ينصتعم0

 -05ينتي ويط يساوخ ينو يع اين ب ينللوط0

 -02ينتي ي ويييط إقييييا ينمانييا ينليس ي ع عا اويصييياكي ينوييم
عا عا 0 0102

ويييط حييمام

 -02إ ليييع اييتييا رد ي يحيفظييا اينتي ي وي يط ينو يييع ويييط ينلوييل اينر ينييا
ايأليعا 0

 -02إنغيع ياي
-00

ينلالى دا عديا ينمانا ( )200ييعال ا عكي س اعيً0

ا اعل ق يي ينساع

يل أا وي م أدرل ويط

 -02إويمي اقهع اكي ينلل ا ايسارتيم ينليسمعل0
 -07يحا يل يالاليقعيك اينيتيهميك ينمانعا 000ينخ0

ع ا ينمانا 0

 -01يناقدعم ويط إ ليع ا يلي نيلريب نيمفي ول حواقك 0

 -13يناقدعم ويط يناقيعل ينتخاط ند ينياي عل0

