انتعهيى
ٚزجّ انطهجخ ثؼذ رُبٔل ٔججخ اإلفطبس ئنٗ قبػبد انًحبضشاد نزهقٙ
انؼهٕو انًخزهفخ انُظشٚخ ٔانزطجٛقٛخ يغزخذي ٍٛف ٙرنك اسقٗ ٔعبئم
انزؼهٛى انُظش٘ ٔانزطجٛق ٙانخبصخ ثبنطبنت.

احدى انفصول اندراسيت
فترة انظهيرة
ف ٙانفزشح انٕاقؼخ يبث ٍٛاَزٓبء ٔقذ انذساعخ ٔثٔ ٍٛججخ انغذاء ٘ ؤد٘
انطهجخ صالح انظٓش جًبػخ ٔيٍ ثى ٚزٕجٌٕٓ ئنٗ عكُٓى ف ٙفزشح
رغًٗ َٕثخ انًكبرت إلربحخ انفشصخ نًٍ ٚشغت ف ٙيقبثهخ أحذ انقٛبداد
نؼشض يزطهجبرٓىٔ ،رٕج ّٛيٍ ٚشغت أحذ قبدرّ ف ٙيقبثهزّ ،ف ٙجٕ
يٍ انصشاحخ ٔانزفبْى انغبئذ ث ٍٛانشئٛظ ٔانًشؤٔط نُقم انصٕسح ئنٙ
ئداسح انكهٛخ.
ٔثحغت انجذٔل انٕٛي ٙانًؼذ ٔثؼذ اَزٓبء َٕثخ انًكبرت ٚزجّ انطهجخ
ثبَزظبو ٔرُبٔل ٔججخ انغذاء فٔ ٙقذ ٔاحذ ٔثؼذ اإلَزٓبء يٍ ٔججخ
انغذاء ٚزجّ انطهجخ نًٓبجؼٓى نهزٓٛإ نصالح انؼصش.

برنايج انتدريب انًيداني
ٚإد٘ انطهجخ صالح انؼصش ثى ٚذ ٔجٌٕٓ نًًبسعخ األَشطخ انًُٓجٛخ
ٔاناليُٓجٛخ ٔ انز ٙنٓب دٔسا ف ٙثُبء شخصٛخ انخشٚج كبنشٚبضخ
ٔانزطجٛقبد انًٛذاَٛخ
ٔانخٛبنخ ٔانذساجبد انُبسٚخ ٔاجزٛبص انحٕاجض
خبسج انكهٛخ.
التى او انًسائي
قجم غشٔة انشًظ ف ٙكم ٕٚو ٚصطف انطهجخ ػهٗ اسض انًٛذاٌ ألداء انزًبو انًغبئٙ
حٛث ٚؼطٗ انزؼذاد نكبيم انطهجخ يٍ قجم أقذيٓى ( سقٛت انكهٛخ ) ثى رقشأ األٔايش

انٕٛيٛخ انز ٙرصذس ػٍ يذٚش ػبو انكهٛخ ٔيٍ ثؼذْب ٚشدد انٓزبف ٔرإد٘ انزحٛخ إلَضال
ساٚخ انكهٛخ ثؼذ رنك ٚزى اَصشاف انطهجخ نهًغجذ ألداء صالح انًغشة.

مراسم
تعداد
الطلبة

انفترة انًسائيت
ثؼذ أداء انطهجخ صالح انًغشة جًبػخ ٚزجٌٕٓ ئنٗ يٓبجؼٓى نًشاجؼخ يب رهقِٕ خالل
انُٓبس ف ٙانفصٕل انذساعٛخ أٔ اعزغالل انٕقذ ف ٙاألػًبل اإلداسٚخ أٔ رُبٔل
انًشطجبد ٔػُذ اَزٓبء رهك انفزشح ٚزٓٛأ انطهجخ نصالح انؼشبء.
انزفزٛش ػهٗ انطهجخ يٍ قجم قذيبء انفصبئم ثؼذ االَزٓبء يٍ انفزشح انحشح ٚزى انزٕجّ
ئنٗ قبػخ انطؼبو نزُبٔل ٔججخ انؼشبء ٔثؼذ رنك ٚزجّ انطهجخ ئنٗ يضبجؼٓى نالعزؼذاد
نهُٕو ٔٚؼطٌٕ فزشح قصٛشح ٚزى انزأكذ يٍ انخفشاء ٔاسرذاء ص٘ انُٕو ٔانزؼذاد ٔػُذ
عًبع انجٕق ئراَبً نجذأ َٕثخ انُٕو ٚخهذ انجًٛغ نهشاحخ ٔٚغزؼذٌٔ العزقجبل ٕٚو آخش حبفم
ثبنجذ ٔانُشبط.
اإلجازة األسبوعيت نهطهبت
ًُٚح انطهجخ ئجبصح فَٓ ٙبٚخ كم أعجٕع رجذأ ثؼذ ظٓش ٕٚو األسثؼبء ٔحزٗ انزحضٛش
ثؼذ صالح انؼصش يٍ ٕٚو انجًؼخ.
حفم انتخرج انسنوي نهكهيت
رزششف كهٛخ انًهك فٓذ األيُٛخ ثبنشػبٚخ انكشًٚخ نصبحت انغًٕ انًهك ٙاأليٛش َبٚف
ثٍ ػجذانؼضٚض حفظخ اهلل نحفم انزخشج انغُٕ٘ انز٘ رق ًّٛانكهٛخ ألثُبئٓب انطهجخ
انخشٚجٔ ٍٛانزٚ ٍٚزٓٛئٌٕ ثؼذ انزخشج نألنزحبق ثقطبػبد ٔصاسح انذاخهٛخ انًخزهفخ ثؼذ
اٌ رهقٕا انؼهٕو األيُٛخ (انُظشٚخ ٔانزطجٛقٛخ) نٛكَٕٕا احذٖ انذػبئى األعبعٛخ نخذيخ انذٍٚ
ثى انًهٛك ثى انٕطٍ.

