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 اسرثُاٌَرائج  

 شج انضيُم انُاشش ضد

 ذذُح طُثح وتؼذ  

حخمذم لجٌت الخطْٗش الوٌِٖ باحذاد الٌاششٗي العشب بخالص الشكش ّالخمذٗش لكل األعضاء الزٗي ساُِوْا 

هعٌا بالوشاسكت الفعالت فٖ إحوام ُزا االسخب٘اى الوِن فٖ ُزٍ الوشدلت الذشجت الخٖ ٗوش بِا العالن ّالْطي 

إعذاد ُزا األسخب٘اى ًّخص  العشبٖ. ًّْجَ شكشًا أٗضاً لوجوْعت الٌشش الشلوٖ الخٖ ساُوج فٖ

بالزكش الس٘ذ علٖ عبذ الوٌعن ًّذ٘طكن علًوا بأًٌا ًشفع لس٘ادحكن الٌخائج الخفص٘ل٘ت الخاصت باسخب٘اى سإٔ 

 عي الٌشش اإللكخشًّٖ ّهٌصاث الخْصٗع الشلو٘ت.

 4هشاسكت ُّْ سلن غ٘ش هسبْق، ّحن اسخبعاد عذد  212هع هالدظت أى إجوالٖ عذد الوشاسكاث كاى 

 هشاسكاث ًظًشأ لعذم حسج٘لِا لب٘اًاث الششكت بالشكل الصذ٘خ ّدخٔ ال ٗؤثش علٔ هصذال٘ت الٌخائج.

هع الخكشم بالعلن بأًَ س٘خن سفع الٌخائج إلٔ هجلس إداسة احذاد الٌاششٗي العشب، الحخار الالصم ًذْ عول 

الخطْٗش الوٌِٖ حٌخظش هٌكن  الخْص٘اث الْاجبت لخذم٘ك االسخفادة المصْٓ هي ُزا الجِذ. علواً أى لجٌت

إٔ الخشاح أّ حْص٘ت لوا سأٗخوٍْ هي ًخائج لألسخب٘اى ل٘خن سفعِا لوجلس اداسة احذاد الٌاششٗي العشب 

 ّالعول علِ٘ا
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 أٌ انرصُُفاخ انرانُح ذًثم انُسثح االكثش فٍ إَراجك؟ -1

 

 تشكم ػاو يا هى ػذد إصذاساخ ششكرك يُز تذء انُشاط؟ -0

 

 ؟يا هٍ َسثح انكرة االنكرشوَُح انًُرجح انً َسثح انكرة انىسلُح فٍ لائًرك -3
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 يا هى َىع انكرة االنكرشوَُح ؟ -0

 هم خضؼد )اَد او أدذ انكادس االداسٌ نذَكى ( نذوسج ذذسَثُح خاصح تانُشش انشلًٍ؟ -5

 

 هم واجهد ششكرك أَح اَرهاكاخ نذمىق انًهكُح انفكشَح ػهً االَرشَد؟ -6

 هم ذشي أَه فٍ ظم االدذاز انذانُح أٌ انًسرمثم أصثخ نهكرة انشلًُح ؟ -7

 دسة ذماسَش يثُؼاذك يا هٍ أفضم انطشق انرٍ دممد نك أستاح؟ -8
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يٍ ساتك ذؼايالذك يغ ششكاخ انرىصَغ انشلًُح ، لى ترشذُثهى يٍ االفضم ناللم ورنك يٍ دُس  -9

 ؟او تسذاد االسرذمالاخ وذىلُراذهاششوط انرؼالذ، وسهىنح انرؼايم، واالنرض

 

 

 نذاس أو ػثش ششكح يخرصح تانرذىَم؟افٍ دال نذَكى كرة انكرشوَُح هم َرى ذذىَهها داخهُا فٍ  -14
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 هم ذرىاجذ ششكرك تانشكم انكافٍ ػهً االَرشَد؟ -11

 يا هى ذمًُُك نذسجح انثمح فٍ يُصاخ انرىصَغ انشلًُح؟ -10

 

 

فرشج االخُشج انخاصح تأدذاز انذظش انًفشوض هم ذىاصهد يغ أٌ يٍ انششكاخ انرٍ خالل ان  -13

 ذى ذؼًًُها يٍ خالل نجُح انرطىَش انًهٍُ تاذذاد انُاششٍَ انؼشب؟

 

 وذفضهىا تمثىل فائك انرذُح واالدرشاو،،،

 دــافعيىفك هُثــى   

 سئُس نجُح انرطىَش انًهٍُ

 


