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ّٜٛ املًصل ايعًُٞ به١ًٝ إداز٠ األعُاٍ 

بايتعإٚ َع عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ  

 

ْظُت ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ بايتعإٚ َع ٚناي١ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ يألقطاّ ايٓطائ١ٝ 
ٚذيو ّٜٛ االثٓني ( ّٜٛ املًصل ايعًُٞ يطايبات ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ ) فعاي١ٝ 

هـ 13/07/1438
سٝح غازى ايطايبات  يف عسض إجناشاتِٗ ايبشج١ٝ ٚحبضٛز ضعاد٠  ٚن١ًٝ ن١ًٝ  

َٓري٠ ايعٛد  ٚضعاد٠ ٚن١ًٝ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ يألقطاّ . دإداز٠ االعُاٍ 
عبري املصسٟ إىل داْب أعضاء ٖٝئ١ ايتدزٜظ ٚإدازٜات يف ايهًٝات  . دايٓطائ١ٝ 

يدزاضات ايعًٝا ٚضِ ّٜٛ املًصل عسض تعسٜفٞ يرباَر عُاد٠ اٚٚطًب١ بهايٛزٜٛع 
ايبشح ايعًُٞ َٔ ٚن١ًٝ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ ٚقد عهظ ٖرا احلدخ ايتٛد٘  
ايٛاضح حنٛ األحباخ ٚاملخسدات ايبشج١ٝ املعسٚض١، ٜٚعترب ٖرا ايتطٛز تأنٝدًا   

ايعًُٞ،  إىل تػذٝع ايباسجني ع٢ً اضتهػاف أبعاد تداخٌ ايتخصصات يف ايبشح
مما ضٝؤدٟ إىل تكدّ األحباخ يف داَع١ املًو ضعٛد.

ٖٚدف احلدخ إىل تعصٜص إَهاْٝات ايبشح ٚايتطٜٛس َٔ خالٍ تبادٍ اخلربات، فضال 
عٔ دعِ املصٜد َٔ ٚعٞ ايباسجني بأ١ُٖٝ تطًٝط ايضٛء ع٢ً اجملاالت اييت تتطًب  

تٓاٚهلا عرب األحباخ، مما ٜفتح اآلفام يالنتػافات ايع١ًُٝ ٚاالخرتاعات 
.املبتهس٠

ٚيف إطاز ٖرا اهلدف ايتُٟٓٛ، قدّ ّٜٛ املًصل يًباسجني َٔ  طًب١ بهايٛزٜٛع 
ٚايدزاضات ايعًٝا ، ايبٝئ١ املالئ١ُ يتبادٍ االٖتُاَات ٚاآلزاء سٍٛ األفهاز 

. ٚاملفاِٖٝ اجلدٜد٠ يألحباخ املتكد١َ ٚاملبتهس٠

     

فٗدٙ آٍ َكبٌ : نتبت 



 ١ٝ ٍ فعاي ُا ١ٝ إداز٠ األع ٞ بهً ُاع ٚاالدت ٟ ايجكايف  ٓاد ِ اي ٔ ) ْظ ف  ٚ٠ٛ ٍ (  فٗ خال
ت ع٢ً ايفرت٠  ٚاسٛت سعا٠  ٜٛل ًي دف إىل ايتط ٚاييت ٗت

 ٕ ٔ : عد٠ أزنا ٔ ايهٛالز، زن عسف ايطايبات بف  ٜٟ ٔ ايهٛالز اير زن
عسف ايطايبات   ِٜ ٔ ايسض َٝو، زن ١ٓ ايطريا ٌ بعذٝ ١ٝ تػهٝ نٝف َٝوٚ  ايطريا

٘ٝ ١َ ف ٚات املطتخد ٚاألد ٝٓل  ٔ ايدٚد ي ١ٝ . بف نٝف  ٚ٘ ٚتازخي  ٞ ٚزجيَا ٔ األ زن
ُ٘ ُٝ .تص
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فعالية ) قهىة وفن ( 
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إعالْات 

 إعالٕ عباءات ايتخسز 

َٔ طايبات ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ ضٛف ٜتِ تطًِٝ عباءات ايتخسز يًدفع١ 

ظٗسًاـ َٔ ايطاع١ّٜٛ ايجالثاء املٛافل 
ايدٚز األٍٚ  ضٝتِ تطًِٝ ايعباء٠ يًطايب١ املدزز امسٗا ضُٔ الئش١ خسجيات ( )َب٢ٓ 

ايبهايٛزٜٛع هلرا ايعاّ ايدزاضٞ فكط 
عًًُا يف ساٍ تفٜٛض غخص الضتالّ ايعباء٠ ْسدٛ إسضاز تفٜٛض خطٞ َٛقع َسفل بصٛز٠ 

ايبطاق١ اجلاَع١ٝ يًخسجي١ 
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فعاليات األسبوع القادم 

هـ 07/1438/ 23-19خالل الفترة 


