
 
 

 

 

 2019 / 9 /  23انمبْشح فٙ 

األػضاء طالة ٔ أٔنٛبء أيٕس إػذاد٘   

                                            رسٛخ طٛجخ ٔثؼذ  

:-  ػهٙ  زضشاركى  ٔخبصخ لٕاٍَٛ شئٌٕ انطهجخَٕد انزأكٛذ ػهٙ ثؼض األيٕس انًزؼهمخ ثُظبو انًذسعخ

 :- تشأى  خراج  لطالب أثناء  ليوم  لدر سي  : اوًال 

 . يُّ ثزنك  يخزٕيخثزصشٚر يٍ طجٛجخ انًذسعخ أ انطجٛت انًؼبنح ثشٓبدح: يشضٙ 

زضٕس ٔنٙ األيش شخصٛبً ٔكزبثخ ْزِ انظشٔف انطبسئخ  : (أيٕس طبسئخ خذا  )انغفش أٔ ظشٔف أخش٘ 

 .ٔنهًذسعخ انسك فٙ لجٕل أٔ سفض انؼزس 

ٔفٙ زبنخ سغجخ ٔنٙ األيش .  ثخشٔج انطالة ثذٌٔ ٔنٙ األيش ززٗ فٙ زبنخ االرصبل انزهٛفَٕٙ و يسوح نهائيا

 .ػهّٛ كزبثخ إلشاس ثزنك (يغجمب  ) ثؼذ ارفبلّ يغ إداسح انًذسعخ ػهٙ عجت انخشٔج انًجكشِفٙ خشٔج اثُّ ثًفشد

 :- (ثؼزس يمجٕل)  تشـأى غياب  لطالب :ثانياًال 

 :سخالل ايزسبَبد انشّ

ٚبو انزذسٚت أ أشٓبدح يشضٛخ ، خطبة يخزٕو يٍ انُبدٖ ة ) ٚزى إزضـبس انًغزُذاد انذانـخ ػهـٙ انؼـزس 

ٔإػطبء َغخخ أنٙ شئٌٕ انطهجخ َٔغخخ أنٙ  (....., انجطٕنخ ، صٕسح خٕاص انغفش ٔخزى انخشٔج ٔانذخٕل 

  .( أنٙ طجٛجخ انًذسعخصٕسحٚزى رغهى :- انشٓبداد انًشضٛخ)يذسط انًبدح انزٙ كبٌ انطبنت رغٛت ػُٓب 

 :  نهصف االٔل ٔانثبَٗ االػذادٖ فمظخالل ايزسبَبد انؼًهٙ أايزسبَبد َصف انؼبو أ اخش انؼبو

 ٚزى ايزسبٌ انًبدح رخهف فٙ َٓبٚخ (ثؼزس يمجٕل ) ٔفٙ زبنخ انغٛبة. غٛش يغًٕذ نهطالة ثبنغٛبة َٓبئٛب 

. انفصم انذساعٙ انثبَٙ ٔفٙ زبنخ انغٛبة خالل انزشو انثبَٙ ٚزى االيزسبٌ فٙ دٔس أغغطظ 

تالنسثح للصف  لثالث  وعد دى يتن  لترتية هع لجنح  لنظام ا لور قثح  لتاتعح لالد رج  لتعليويح اليس 

 .للودرسح  ى تدخل في ذلك



 
 

 

 :-تعض  لنقاط  لهاهح  وخرى:  ثالثاًال 

  ػهٗ كم طبنت ازضبس صٕسح شخصٛخ زذٚثخ يٕضر ثٓب اعًّ ٔفصهّ ٔرغهى انٗ انضائشح انطجٛخ نؼًم

 . كبسَٛٓبد انزأيٍٛ انصسٗ خالل شٓش اكزٕثش

  صٕس شخصٛخ زذٚثخ يكزٕة ػهٛٓب اعى انطبنت  ــدد12عــــ  ٚزى ازضبس  لثالث  وعد دىطالة انصف 

 ٔرنك 2019  كتوتر20ٔفصهّ ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔرغهى انٗ انًذسط سائذ انفصم ػهٗ اٌ ٚكٌٕ اخش يٕػذ 

ػهٗ اٌ ٚزى ػًم االعزًبسح ثؼذ رنك فٗ ٔلذ الزك ٔٚزى رغهٛى سلى . نؼًم اعزًبساد انًشزهخ االػذادٚخ 

 . اندهٕط نهطبنت

  ٙفٙ زبنخ غٛبة انطبنت ٔلذ رى رٕصٚغ أٔساق أٔ أشٛبء أخشٖ ٚمٕو انطبنت  ثبنزٕخّ أنٙ يذسط انًبدح انز

 .رى رٕصٚغ انٕسق انخبص ثٓب ٔاعزالو األٔساق انزٙ رخصّ يٍ انًذسط 

 ٔفٙ زبنخ رٕاخذ انًٕثبٚم يغ انطبنت ٚزى آخزِ ػٍ طشٚك . غٛش يغًٕذ نهطبنت ثإزضبس انًٕثبٚم َٓبئٛب

ٔفٙ زبنخ انظشٔف انطبسئخ  . اعجٕع يٍ اخز انًٕثبٚمإداسح انًذسعخ ٔٚغهى إنٗ ٔنٙ األيش شخصٛب ثؼذ 

 .ٚزى انزٕخّ إنٗ عكشربسٚخ انًذسعخ نالرصبل ثٕانٙ األيش 

  ثبنُغجخ نألخٓضح اإلنكزشَٔٛخ( CD , MP3 , ……  ) غٛش  ٔاالكغغٕاسادٔانًزؼهمبد انشخصٛخ انثًُٛخ 

 .يغًٕذ ثٓب 

  انض٘ انًغًٕذ ثّ ْٕ انض٘ انشعًٙ نهًذسعخ َٔشخٕ انسشص ػهٙ االنزضاو ثبنض٘ انشعًٙ نهًذسعخ

  .  صٖ يخبنفٔػذو انسضٕس ثأ٘ 

  ٍ(نالٔالد )انًسبفظخ ػهٗ انًظٓش انالئك ٔيشاػبح طٕل انشؼش ٔانزل.   

 أ٘ غٛش يغًٕذ ازضبس Junk Food  ٙنهًذسعخ  أٔ أ٘ رغبن  . 

  غٛش يغًٕذ نهطبنت ثبٌ ٚمٕو ثبالرصبل ثبٖ يطؼى الزضبس طؼبو يٍ انخبسج(delivery)   .

             

                   َبئجّ انًذٚشح الػذادٖ ٔثبَٕٖ                        يذٚشح انكهٛخشئٌٕ طهجخ اػذادٖ    

 

        اٚٓبة كًبل                                  ايبَٗ عًٛش                                      ْبنخ رٕيب


