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 مً خالل اجملتنعات املَئ٘ الكٔادٓ٘                                                     

 االجاب٘  احللك٘  و
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نٔف 

حتككني 

 التينٔ٘

يف  املَئ٘

مدزستو 

نكاٜد. 

الٔ٘  ّمإٍ

التْثٔل 

 املتبع٘

 :عً طسٓل التعلٔنٔ٘ املؤسش٘داخل  املَئ٘ التينٔ٘ميهً حتكٔل 

 .تصئف املعلنات بياٛ علٙ مشتْٓاتًَ ّ حتدٓد االحتٔاج ّالتنٔز لدٚ مجٔع  املْظفات-

 .باخلطّ٘اعتنادٍا  ّاجلْدٗمً قبل جلي٘ التنٔز  املَئ٘ التينّٔ٘ضع بسامج  -

داخل  التطبٔكٔ٘الدزّض التبادلٔ٘ ٍّٕ ) ٍّٕ خط٘ الزٓازات  الكاٜدٗمً قبل  املشاىدٗاعتناد اخلطط -

 .( ٍّٕ الزامُٔ ّلٔشت حشب احلاجُ جلنٔع املعلناتاملدزس٘

 .للنعلنات ّاالدازٓات التخصصٔ٘ املَئ٘اجملتنعات  -

 .املَئ٘ التينٔ٘مجٔع ما ذنس ْٓثل علٙ طهل تكازٓس ميتَُٔ بتْصٔات ..ّتْضع يف ملف -

 : جزٜٔنيامللف ٓكشه اىل -

املعلنات احلاصالت علٙ تدزٓب خازجٕ ّتكازٓس ىكل اثس التدزٓب ميتَُٔ  بأمساٛحيْٖ بٔاٌ اجلزٛ االّل -

 .بتْصٔات

. آضا تْثل التطبٔكّٔ٘احلصص  التبادلّٔ٘خط٘ الزٓازات  املكرتح٘حيْٖ خط٘ تيفٔر الربامج اجلزٛ الجاىٕ -

 .بتكازٓس ميتَُٔ بتْصٔات

 ال بالطبع اإلجاب٘ ؟ دّزات حضْز ّطَادات التدزٓب مْاد امللف حيْٖ ٍل-

 .لْضع الظَادات بامللف ضسّزٗ.ّال  التخصصٔ٘جتنع املْاد لدٚ اجملتنعات  

 اخلطط حشب تساننُٔ املَئ٘ التينٔ٘  سيْات٣.ٓعنل بُ ملدٗ ل اجلْاب ال ب- ؟ سيُ نل امللف جيدد ٍل-

 .سيْات٣ ملدٗ املْظف٘ مشتْٚ املْضْع٘ ّتكٔص

 تْنٔالّال الكاٜدٗ  امللف؟ عً لاملشؤّ مً-
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ماهلدف مً 

اجلْالت 

طسافُٔ اليت اإل

تكْمني بَا 

اثياٛ  ٗنكاٜد

الْٔو الدزاسٕ 

لُٔ ..مإٍ اآل

ّماذا ٓرتتب 

علَٔا مً 

 اجساٛات

 املدزسّ٘فصْهلا نخد ادىٙ مسِ يف الْٔو حشب ظسّف  املدزس٘جبْلُ اطسافُٔ جلنٔع مسافل  الكاٜدٗكْو ت-

 ..ّنفآتَا مً الْنٔالت

 .املدزس٘داخل  التعلٔنٔ٘ العنلٍْٔ٘ االطالع علٙ سري  اجلْل٘اهلدف مً  -

 ؟؟ اجلْل٘ماذا ٓرتتب علٙ تلو -

ٓرتتب علَٔا اما الْقْف علٙ االجيابٔات ّدعه ّحتفٔز املْظفات ّالطالبات يف حٔيُ ..اّ حشب ما ٍْ -

الْقْف علٙ الشلبٔات ّالتْجُٔ يف حٔيُ للنْظفات ّالطالبات ..ّّضع  التخفٔز. أّخمطط لُ يف بسىامج 

 .. اذا استدعٙ الْضع العالجٔ٘اخلطط 

 ؟؟ اٍنٔتَا٘ طسافٔاإل اجلْل٘ متٙ تفكد  -

 .ّاملْظف٘ للطالب٘ باليشب٘ ّضع تغري اّ تعدٓل علَٔا ٓرتتب مل اذا اٍنٔتَا ٘طسافٔاإل اجلْل٘ تفكد-

 

 ىْزٗ زاطد املَاطري  فاطن٘ عبدالسمحً الصفاز طسم الدماو  قشه الكٔادٗ املدزسٔ٘
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