
 
 

 "          "        يفردة االجخًبع /يُسل هُبء انًهُبء     ،  انًكبٌ / ،       انخبرٌخ /،      ثالثبءان انٍىو /

 " اححسب َفسك جرو صغٍر" شؼبر االجخًبع /   
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 انىقج  انًسئىل ػٍ انفقرة  انًهًت 

 انخرحٍب ببألػضبء وانضٍىف وافخخبح االجخًبع
 أيٍٍ انًراسٍى 

"" 

 و0337-0335

 د(5)

 كهًت االفخخبح وجهست األػًبل حقذٌى ػرف االجخًبع 
 رئٍس انُبدي 

"" 

 و0335-0347

 د(5)

 انخؼرٌف بشؼبر انٍىو ثى بًهًخه ثى حقذٌى انقبئًٍٍ بأدوار االجخًبع

  ؤقجانً

انخؼرٌف بًهًخه واقفب ػُذ كرسٍه 

 د(1)

  ػذاد األصىاث ويمء انفراؽ

  انًقٍى انؼبو

  انًذقق انهغىي

 حقذٌى خطببء االجخًبع 
 

 يالحظت وقج انخطبت َىع انخطبت اسى انخطٍب

 
 (2خطبت يؼذة رقى )

"" 
 د( 4-6)

ٌسخذػى نٍهقً انخطبت بؼذ أٌ ٌقرأ 

 انًقٍى أهذاف انخطبت 
 د( 6-4) "ي و (3خطبت رقى ) 

 
 (3خطبت يؼذة رقى )

"" 
 د( 4-6)

 د((1ػٍ انخطب انًؼذة )واقفبً ػُذ كرسٍه )* حقذٌى حقرٌر انًؤقج 

 د(1خطبت يؼذة )* جًغ وفرز انخصىٌج ػهى أفضم 

 ػرٌف االجخًبع 

"" 

 و0347-0317

 د(37)

 و0327-0317  (قىايك ػُىاٌ صحخك)د 17انفكرة 

 * حقذٌى فقرة يىضىػبث اإلرحجبل

 د((1)واقفبً ػُذ كرسٍه) رحجبلػٍ خطب اإل* حقذٌى حقرٌر انًؤقج 

 د(1) رحجبل* جًغ وفرز انخصىٌج ػهى أفضم خطبت يٍ خطب يىضىػبث اإل

 يُسقت خطب اإلرحجبل

"" 

 و0327-0337

 د(17)

 د( نكم خطٍب1) رحجبلد( نكم يقٍى + يقٍى يىاضٍغ اإل2حقذٌى فقرة انخقٍٍى )
 

 حقٍٍى انخطٍب اسى انًقٍى
  

  

  

  

 د( 1* حقرٌر انًٍقبحً )

 د(1* جًغ وفرز انخصىٌج ػهى أفضم خطبت يٍ خطب انخقٍٍى )

 د(2* حقرٌر انًذقق انهغىي )

 د(2* حقرٌر ػذاد االصىاث ويمء انفراؽ )

 د(3* حقرٌر انًقٍى انؼبو )

 انًقٍى انؼبو 

"" 

 و0337-0347

 د(17)

إػالٌ ػٍ أسًبء انفبئسٌٍ ػٍ طرٌق ػذاد وفرز األصىاث ، خخبو انبرَبيج 

 انخؼهًًٍ ، حسهٍى انًُصت نرئٍس انُبدي 

 ػرٌف االجخًبع

"" 

 و0347-0345

 د(5)

شكر انضٍىف ػهى حضىرهى وانسًبح نهى بخقذٌى حؼهٍقبحهى ويالحظبحهى ، 

 يالحظبث 

 رئٍس انُبدي

"" 

 و0345-0355

 د(17)

 حصىٌج أفضم خطبت يؼذة 

 

 

 حصىٌج أفضم خطبت يٍ خطب يىضىػبث انسبحت

 

 

 حصىٌج أفضم خطبت يٍ خطب انخقٍٍى

 

 


