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 مً خالل اجملتنعات املَئ٘ الكٔادٓ٘                                                     

 االجاب٘  احللك٘  و
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  الْنٔل٘آً تْثل 

حضْزٍا حصُ 

. ّنرلو  للنعلن٘

 للنسغدٗمتابعتَا 

 ّزاٜدٗ اليػاط؟؟؟

  نٔف تتابعني

الْظاٜف  نكاٜدِ

 التيفٔرٓ٘

 ؟)االدازٓات( 

 الكاٜدِ..نٔف ٓهٌْ ذلو مطتددو لْنٔلُ تدٌّ شٓازتَا بيعاو ىْز مً الْٔشز اخلاص بَا ّلٔظا. 

  ّٗزاٜدٗ اليػاط آضا صالحٔات .. ّٓهٌْ  املسغدٗصالحُٔ ننا متيح  املدزض٘متيحَا قاٜد

يَه ..ننا متيح املساقبات نرلو حدِ مابهل ّ اخلاص٘ االضتنازٗ إىلٓدخلٌْ  مطتددولدَٓه 

 الػٔاب ّنل مً لدُٓ مَنُ بيْز ..مً آكْى٘ الصالحٔات .... لدخاإل الصالحٔ٘تلو 

 ٘اإلدازٓ٘الْظاٜف  الكاٜدٗللطؤال الجاىٕ نٔف تتابع  باليطب ... 

  عيَه ّتتابع  ٘املطؤّل لإلدازٓات الْنٔل٘تتابع اضتنازٗ متابع٘  تْنٔالللمً خالل متابعتَا

 للنعاجلّ٘تْجُ حطب املْقف  الكاٜدٗهله ..ّاذا لصو االمس يف مْقف معني تتابع  املعطاٗالتْجَٔات 

 معا .  ّالكاٜدٗ الْنٔل٘ٓهٌْ مً  لألداٛ... ّالتكٔٔه 

  مً خالل  املتابع٘تهٌْ  االبتدأٜ٘ املسحل٘مدازع  بعض بَا ّنٔالت ٍّٕ دال ْٓجاملدازع اليت

 . الكاٜدٗ

 ٗاما بكٔ٘ االدازٓات حطب تْشٓعَه  الطهستريٗمطؤّلُٔ مباغسِ فكط مً متابع٘  ُمطؤّل الكاٜد..

 مع الْنٔالت ..
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زتيب أّلْٓاتو 

الْٔمٔ٘ نكاٜد 

جبدّل ْٓمٕ 

باحلص٘ ..ثه 

نسزٖ ذلو ملدٗ 

مخط٘ أٓاو متتالٔ٘ 

.... 

 الكصد مً الطؤال يف حتدٓد جدّل ْٓمٕ ملَامو نكاٜدِ التالٕ : نا ٌ 

  الرتنٔص مً قبلو نكاٜد علٙ عنلٔ٘ التعلٔه ّالتعله بتهجٔف حضْز احلصص ّما ٓرتتب علَٔا

 ..بأّلاّال  للنعلن٘ التحسٓسٓ٘... ّمتابع٘ االعنال  املَئ٘ التينٔ٘مً تْجَٔات.. ّمتابع٘ بسامخ 

  ّمً خالل الرتنٔص  اإلغسافٔ٘متابع٘ مطتْٚ الطالبات التعلٔنٕ ّ الكٔنٕ  مً خالل اجلْاالت..

 البٔٝ٘.ّالرتنٔص علٙ  داخل احلصُ ّاضلْبَا الرتبْٖ يف التعامل مع الطالبات املعلن٘علٙ عطاٛ 

 .. الصفٔ٘

  مً خاللُ.. للطالب٘متابع٘ اعنال اليػاط ّما ٓكدو 

  ّٙاخريا معاجل٘ اٖ خلل حيدث مً خالل ادازتو للنحالظ ّاللحاٌ مع فسٓل العنل .. االضباب الت

 دعتين اىل ذلو اىُ اثياٛ شٓازاتٕ للندازع حتٙ ىَآ٘ االضبْع الطابع ٍٕ ؛

  للنعلنات% ٠٨عدو ّجْد شٓازات ل. 

 . ُٔال ْٓجد بسامخ مَي 

  ُاّ زاٜدٗ اليػاط اٖ متابعُ  املسغدٗنٔالت اّ ّال ْٓجد للْ التحسٓسٓ٘ لألعنالال ْٓجد متابع

 ‼ املػهل٘تعنل ّال احد ٓيهس ذلو ّتتابع ...لهً آً  الكاٜدٗ

 اعنال غري اعناهلا .. مَامَا. ّممازض٘بػري  الكاٜدٗاىػػال املػهل٘ ٍٕ 

 جناح الكاٜد يف قدزتُ علٙ حتسٓو االخسًٓ حنْ اهلدف .فاٜدٗ: 

 

 ىْزٗ زاغد املَاغري  عبدالسمحً الصفازفاطن٘  غسم الدماو  قطه الكٔادٗ املدزضٔ٘

 

 هـ حيفظ يف ملف خاص على جهاز احلاسب للرجوع له عند احلاجة 29/2/0441


