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 نهًشاحم انثاَٛح ٔانثانثح اإلنكرشَٔٙ أٔالً : جذٔل اإليرحاٌ 

 

 

 

 

 

 

 ً : جذٔل اإليرحاٌ انحضٕس٘ نهًشاحم انثاَٛح ٔانثانثح  ثاَٛا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األستعاء اإلثٍُٛ  انٕٛو

 

 انسثد

 

 االثٍُٛ

 

3/ 24  3/ 22 انراسٚخ   27  /3  29 /3  

 انحاسٕب انًجاالخ انقٛاساخ  Ac انثاَٛح

 اإلذصاالخ  انرفشٚغ  انرحهٛالخ  انصهثح  انثانثح

 األستعاء األثٍُٛ  انسثد   االستعاء  االثٍُٛ  انٕٛو

4/ 5 انراسٚخ  7 /4  10 /4  12 /4  14 / 4  

يثادئ  انثصشٚاخ  انثاَٛح

 انهٛضس 

  انشٚاضٛاخ  األنكرشَٔٛك 

انكرشَٔٛك  انثانثح

 انقذسج

 انرحهٛم

 انطٛفٙ

أضثاِ 

 انًٕاصالخ

فٛضٚاء  انكٕاضف

 انهٛضس



 ً : جذٔل اإليرحاَاخ اإلنكرشَٔٛح نهًشحهح األٔنٗ  ثانثا  

 األحذ انسثد  األستعاء انثالثاء اإلثٍُٛ  انٕٛو

4/ 5 انراسٚخ  6 /4  7 /4  10 /4  11 /4  

حقٕق  انحاسٕب Dc األٔنٗ

 اإلَساٌ 

انهغح  يٛكاَٛك

 اإلَكهٛضٚح

 

 ساتعاً : جذٔل األيرحاَاخ انحضٕسٚح نهًشحهح األٔنٗ

 اإلثٍُٛ انسثد األستعاء انثالثاء األحذ انٕٛو

4/ 18 انراسٚخ  20 /4  21 /4  24 /4  26 /4  

انشسى  انشٚاضٛاخ األٔنٗ

 انُٓذسٙ

انفٛضٚاء  انًخرثشاخ

 انجايعٛح

انٕسش 

 انُٓذسٛح

 

 انرعهًٛاخ  اإليرحاَٛح

 

جًٛع انًسرهضياخ انفُٛح نالصيح إلجشاء اإليرحاَاخ ٔانرقٛٛذ تإسسال عهٗ جًٛع انطهثح ذٕفٛش  -1

 .االجاتاخ ضًٍ انٕقد انشسًٙ ٔنٍ ٚرى ذًذٚذ انٕقد اإليرحاَٙ

ٚجة عهٗ جًٛع انطهثح اإلسرعذاد نهرعشٚف عٍ ْٕٚاذٓى قثم تذأ اإليرحاٌ ٔرنك يٍ خالل إتشاص  -2

عهٗ انطهثح اإلسرعذاد نفرح انكايٛشا أياو ْٕٚح انطانة أياو أحذ أعضاء انهجُح اإليرحاَٛح ٔكًا 

 .  انهجُح اإليرحاَٛح ٔتأ٘ ٔقد خالل انفرشج اإليرحاَٛح

ٚعرثش انطانة غائثاً ٔٚعذ تزنك ساسثاً فٙ انًادج انرٙ   Meetingفٙ حانح عذو حضٕس انطانة فٙ  -3

 ذخهف فٙ انحضٕس فٛٓا 

 .ٚجة نثس انض٘ انشسًٙ فٙ فرشج أداء االيرحاَاخ   -4

ٚجة عهٗ انطانة ذجُة حاالخ انغص حٛث ٚعرثش ساسثاً فٙ يشحهرّ يٍ ٚثثد غطّ فٙ أحذٖ انًٕاد  -5

 . اإليرحاَٛح 

 حاالخ اإلجاتاخ انًرطاتقح أٔ انًرطاتٓح تصٕسج كثٛشج ذعرثش حاالخ غص  -6

 األسقاو انًعهُح فٙ انصفٕف اإليرحاَٛح انًٕحذجفٙ حال حصٕل أ٘ يطكهح ٚرٕجة اإلذصال عهٗ  -7

  فٙ حال حصٕل عطهح سسًٛح فٙ ٕٚو إيرحاَٙ ٚرى أدائّ تعذ َٓاٚح اخش إيرحاٌ فٙ انجذٔل انًعهٍ  -8


