
 

 

 

 

 


	ء ا��در��"   -  � ��	ر "  ��	�ؤ ا��رص �ن أ�لا��زاھ�  �م ��ر�� ا�
�  ا'��$	�	ت�%  �$	ر#� ظ	ھرة ا� ش -�(� ا�*دف #	��ؤ��	ت ا��
 ا��	ق  ا+�*	د�  ا'��$	�	ت -
 ا��	ر� ا#�داء �ن ا��	�1 ا��	��� 0#	$	. �2015	ي  27 -ر#�	ءا -
 ا���	ن دار ا��#	ب ا���رة  -
- ��(�ذات و ��4ذ ا��ؤ��� ا���(� 

 ا���6 ا����*د��  ةأو�	ء ا���4ذأ�*	ت وأ#	ء و  -
� �وزارة ا��ر#� ا�وط�� و ا���ون ا��*�% #وزان -� ا��	#� ا+�)

- �	ت ا�وط�� ا��درا�� ا���ظ�ون  ا���)س ا+�)�% #وزانوزان  �رع ا���4ذة وأو�	ء وأ�*	ت آ#	ء ���

- �#	�ا+ ا��� #وزان ا��*�% ا���ون و ا�وط�� ا��ر#� �وزارة �)

- %� ا���)س ا+�)

  ا���)س ا�#)دي -
 #د1م �ن

 ا���4ذ و ا��)�ذات ��;)% -

- �	ت ا�$>و�� ��;)% ا���ظ�	ت و ا���

 ا��ر0د ا+�)�% ���	ھ
� ا���ف -

 ��;)% ھ�6 ا'�	�ذة -

-  �6 ا��را�#�ا��=طر و��;)% ھ

 41م��;)% ھ�6 ا��و�< و ا+ -

	ت ا�����? ا��د�% ا��	�ط� �% ا���	ل ا��ر#وي -��� %(;�� 

-  %�(� ا���)س ا�

- � ا��0	�@ ا'��

 ھ�6 ا��$	�	ة -

  ��;)% و�	6ل ا+41م. -

?� ���را# 

 

 

 

بالمؤسسات التعليميةبالمؤسسات التعليميةبالمؤسسات التعليميةبالمؤسسات التعليمية        في اإلمتحاناتفي اإلمتحاناتفي اإلمتحاناتفي اإلمتحانات        لحملة التحسيسية لمحاربة الغشلحملة التحسيسية لمحاربة الغشلحملة التحسيسية لمحاربة الغشلحملة التحسيسية لمحاربة الغشاااا    لبرنامجلبرنامجلبرنامجلبرنامج        طاقة التقنيةطاقة التقنيةطاقة التقنيةطاقة التقنيةالبالبالبالب     



 

عن التنفيذ  عن التنفيذ  عن التنفيذ  عن التنفيذ          المسؤولالمسؤولالمسؤولالمسؤول أو الموضوعأو الموضوعأو الموضوعأو الموضوع        الكيفيةالكيفيةالكيفيةالكيفية    المدة الزمنيةالمدة الزمنيةالمدة الزمنيةالمدة الزمنية         العملياتالعملياتالعملياتالعمليات    

 ا�)��� ا���ؤو�� 1ن ��ظم ا���	ط
��  ا#�داء �ن ا��	�1 ا��	�

 0#	$	 و ا��0ف
ن� ا'��>#	ل ا��>#	ل ا���	ر

��)�� #�Aم ا��درا��  د�	6ق 7  ر6س ا��درا�  

��م  د�	6ق 7  ا��	6#� ا+�)(��)�� #�Aم �	#� ا��  

  �1دا��  �(F	E6 درا�� $ول ا� ش  د�	6ق 7  ا'��	ذ ا�#	$ث : �$�د Bرب

  �2داF)�   ش �% ا'��$	�	تا�   د�	6ق 7  ��;)% ا'�	�ذة

�  �3داF)�   ا� ش �% ا'��$	�	ت  د�	6ق 7  ��;ل ر6	�� ا��$��� ا+#�دا6

��	� 4 �داF)� ا'��$	�	ت �% ا� ش د�	6ق 7  ��;ل ا��	#� ا�

 5 �داF)� ا'��$	�	ت �% ا� ش د�	6ق 7  �$	�ن��;ل ھ�6 ا�

� 6 �داF)� ا'��$	�	ت �% ا� ش د�	6ق 7  ��;ل ا���ظ�	ت ا�$>و�

 7 �داF)� ا'��$	�	ت �% ا� ش د�	6ق 7  ��;ل ا'�ن ا�وط�%

%� 8 �داF)� ا'��$	�	ت �% ا� ش د�	6ق 7  ��;ل ا�درك ا��)

%�(� 9 �داF)� ا'��$	�	ت �% ا� ش د�	6ق 7  ر6س ا���)س ا�

ا'��$	�	ت �% ا� ش د�	6ق 7  ��;ل ا��ر0د ا+�)�% ���	ھ
� ا���ف  �(F10 �دا 

 11 �داF)� ا'��$	�	ت �% ا� ش د�	6ق 7  ��4ذة��;ل ا�

	ت ا�����? ا��د�%� 12 �داF)� ا'��$	�	ت �% ا� ش د�	6ق 7  ��;ل ��

  د�>� �45>	ش ���وح 

 

ة المبرمجةة المبرمجةة المبرمجةة المبرمجةططططجدول األنشجدول األنشجدول األنشجدول األنش     


