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 :أػضاء انهدُح

  

 انصفح االعى و

 انًششف ػهً انُشاط انثمافٍ يسًذ انطاهش أزًذ. د 1

 انًششف ػهً انُشاط انشَاضٍ زًذٌ تشكاخ. د 2

  

 :أَشطح انهدُح ( 3

 :انُشاط انطالتٍ انال يُهدٍ: أوال 

  

َىع  و

 انُشاط

ػذد  ػُىاٌ انُشاط

 انًشاسكٍُ

 انضياٌ انًكاٌ

اعتشاتُدُح إػذاد انثشايح  دوسج 1

 انشثاتُح

انماػح  طانثا 35

 انكثشي

1-2 /3/1438 

انتؼشَف تثشَايح انتسىل  دوسج 2

 و 2020انىطٍُ 

انماػح  طانثا 109

 انكثشي

6/3/1438 

انماػح  طانثا 50 أعانُة اكتشاف انًىهثح دوسج 3

 انكثشي

7-8/3/1438 

انماػح  طانثا 85 فٍ انتؼايم يغ اِخشٍَ دوسج 4

 انكثشي

13/3/1438 

تُاء انفشق وانؼًم  دوسج 5

 انتطىػٍ

انماػح  طانثا 35

 انكثشي

14-15/3/1438 

انتؼشَف تشؤَح انًًهكح  دوسج 6

 و 2030

انماػح  طانثا 91

 انكثشي

21/3/1438 

اعتشاتُدُاخ انؼصف  دوسج 7

 انزهٍُ

انماػح  طانثا 79

 انكثشي

22-23/3/1438 



انماػح  طانثا 66 يثادئ وأعظ اإلػالو دوسج 8

 انكثشي

27/3/1438 

انماػح  طانثا 10 انمائذ انُاخر دوسج 9

 انكثشي

28/3/1438 

انتخطُظ وانتُظُى نطالب  دوسج 10

 اندايؼح

انماػح  طانثا 62

 انكثشي

29-30/3/1438 

دوسٌ ألغاو انكهُح نكشج  سَاضٍ 11

 انمذو

يهؼة  60

 انذػُداء

12 - 23 / 3 / 

1438 

 

 :انُشاط انًُهدٍ: ثاَُا

 

َىع  و

 انُشاط

ػذد  ػُىاٌ انُشاط

 انًشاسكٍُ

 انضياٌ انًكاٌ

اِثاس االلتصادَح نتسىَم  َذوج 1

انًًهكح انؼشتُح انغؼىدَح 

انتؼايالخ يٍ انذوالس 

األيشَكٍ إنً انُىاٌ 

 انصٍُُ

انماػح  طانثا 88

 انكثشي

11/1/1438 

انًهاساخ انهغىَح انالصيح  َذوج 2

فٍ كتاتح انثسث انؼهًٍ 

 تانهغح اإلَدهُضَح

انماػح  طانثا 55

 انكثشي

12/3/1438 

دوس انفُضَاء فٍ زُاتُا  يساضشج 3

 انُىيُح وأهًُتها

انماػح  طانثا 75

 انكثشي

14/3/1438 

+ َذوج  4

أصثىزح 

+ شؼشَح 

االزتفال تانُىو انؼانًٍ نهغح 

 انؼشتُح

انماػح  طانثا 88

 انكثشي

19 – 

21/3/1438 



يغاتمح 

أدتُح 

 وثمافُح

انماػح  طانثا 65 فضاءاخ ػشتُح َذوج 5

 انكثشي

23/3/1438 

 

 (:يا َخص انُشاط انطالتٍ: ) ًَىرج تمشَش اندايؼح ( 3

 

ػذد  انهذف يٍ انُشاط ػُىاٌ انُشاط َىع انُشاط

 انًشاسكٍُ

 انتاسَخ

دوسج اعتشاتُدُح إػذاد  ثمافٍ

 انثشايح انشثاتُح

إػذاد انطالب 

نالَضًاو إلزذي 

انثشايح انشثاتُح 

 تفاػهُح

 3/1438/ 2-1 طانثا 35

دوسج انتؼشَف تثشَايح  ثمافٍ

 و 2020انتسىل انىطٍُ 

تؼشَف انطالب 

تثشَايح انتسىل 

 انىطٍُ وأهذافه

109 

 طانثا

6/3/1438 

دوسج أعانُة اكتشاف  ثمافٍ

 انًىهثح

اكتشاف خًاػاخ 

انًىهىتٍُ تٍُ 

 انطالب

 8/3/1438-7 طانثا 50

دوسج فٍ انتؼايم يغ  ثمافٍ

 اِخشٍَ

تًُُح انشوذ 

اإلَداتُح فٍ 

 انتؼايم تٍُ انطالب

 13/3/1438 طانثا 85

دوسج تُاء انفشق وانؼًم  ثمافٍ

 انتطىػٍ

تًُُح سوذ انفشَك 

وانؼًم انتطىػٍ 

 نذي انطالب

-14 طانثا 35

15/3/1438 



دوسج انتؼشَف تشؤَح  ثمافٍ

 و 2030انًًهكح 

تىػُح انطالب 

تشؤَح انًًهكح 

 وأهًُتها

 21/3/1438 طانثا 91

دوسج اعتشاتُدُاخ  ثمافٍ

 انؼصف انزهٍُ

تذسَة انطالب 

ػهً طشق وأعانُة 

 انؼصف انزهٍُ

-22 طانثا 79

23/3/1438 

دوسج يثادئ وأعظ  ثمافٍ

 اإلػالو

غشط انشوذ 

اإلػاليُح اإلَداتُح 

 نذي انطالب

 27/3/1438 طانثا 66

تًُُح سوذ انمُادج  دوسج انمائذ انُاخر ثمافٍ

 نذي انطالب

 28/3/1438 طانثا 10

دوسج انتخطُظ وانتُظُى  ثمافٍ

 نطالب اندايؼح

تذسَة انطالب 

ػهً يثادئ 

انتخطُظ وانتُظُى 

 انفؼال

-29 طانثا 62

30/3/1438 

دوسٌ ألغاو انكهُح نكشج  سَاضٍ

 انمذو

تًُُح سوذ انًُافغح 

انشَاضُح نذي 

 انطالب

60 12 - 23 / 3 / 

1438 

 

 

  

 

 

 

 

 انتاسَخػذد انهذف يٍ  ػُىاٌ انُشاطَىع 



 انًشاسكٍُ انُشاط انُشاط

َذوج اِثاس  ثمافٍ

االلتصادَح 

نتسىَم انًًهكح 

انؼشتُح انغؼىدَح 

انتؼايالخ يٍ 

انذوالس 

األيشَكٍ إنً 

 انُىاٌ انصٍُُ

تًُُح انىػٍ 

االلتصادٌ 

نذي انطالب 

تتسىالخ 

 انفتشج انشاهُح

 11/1/1438 طانثا 88

َذوج انًهاساخ  ثمافٍ

انهغىَح انالصيح 

فٍ كتاتح انثسث 

انؼهًٍ تانهغح 

 اإلَدهُضَح

تىػُح 

انطالب 

تًهاساخ 

انثسث انؼهًٍ 

 وتمُُاتها

 12/3/1438 طانثا 55

يساضشج دوس  ثمافٍ

انفُضَاء فٍ 

زُاتُا انُىيُح 

 وأهًُتها

تىػُح 

انطالب تذوس 

انفُضَاء 

وأهًُتها فٍ 

 زُاتُا

 14/3/1438 طانثا 75

االزتفال تانُىو  ثمافٍ

انؼانًٍ نهغح 

 انؼشتُح

إتشاص والغ 

انهغح انؼشتُح 

انشاهٍ 

وتسذَاخ 

 انًغتمثم

 – 19 طانثا 88

21/3/1438 

َذوج فضاءاخ  ثمافٍ

 ػشتُح

ػمذ َماػ 

زىل لضاَا 

انؼشتُح 

انًؼاصشج 

 23/3/1438 طانثا 65



 ويشكالتها

 

  

 


