َشرح شهرٌخ – انثبيٍ وانخًطىٌ رشرٌٍ انثبًَ 2016

يكزجخ ٌىضف أحًذ انغبَى – انًكزجخ انرئٍطٍخ
َشرح انًكزجخ اإلخجبرٌخ

كهٍخ انهُذضخ وانزكُىنىجٍب

يؼهذ انذراضبد انجٍئٍخ وانًبئٍخ ،يركس يخزجراد
جبيؼخ ثٍرزٌذ نهفحىص ،ويؼهذ دراضبد انًرأح

انًطزىدع انًؼهىيبرً " فضب "
الحمب إلطالق انًطزىدع انًؼهىيبرً انرلًً انخبص ثجبيؼخ
ثٍرزٌذ " فضب " ثبشرد انًكزجخ انرئٍطٍخ ثؼمذ ضهطهخ يٍ
ورظ انؼًم انزؼرٌفٍخ حىل انُظبو انًطزخذو نـ "نفضب" وطرٌمخ
إدخبل انجٍبَبد واضزرجبػهب.
شًهذ انىرظ يؼبهذ ويراكس انجبيؼخ وكهٍخ انهُذضخ وركُىنىجٍب
انًؼهىيبد وانزرثٍخ ودائرح انهغبد وانزرجًخ ،حٍش وصم ػذد
انحضىر  100يشبرن.
كًب ايزبزد انىرظ ثبنزفبػم اإلٌجبثً يٍ انًشبركٍٍ واهزًبيهى
ثفكرح " فضب " وانزً رهذف أضبضب إنى رفغ يكبَخ انجبيؼخ
وكىادرهب.
يرفك نمطبد يٍ ثؼض انهمبءاد وانزً ػمذد جًٍؼهب خالل شهر
رشرٌٍ انثبًَ . 2016

يؼهذ إثراهٍى أثى نغذ نهذراضبد انذونٍخ ،انصحخ انؼبيخ وانًجزًؼٍخ،
ويكزجخ دراضبد انزًٍُخ

يؼهذ انحمىق

دائرح انهغبد وانزرجًخ

كهٍخ انزرثٍخ

وصم انًكزجخ حذٌثب ػٍ طرٌك اإلهذاء
• رى اضزالو  106ػُىاَب ثبنهغزٍٍ انؼرثٍخ واإلَجهٍسٌخ يٍ كزت
ويجالد ورضبئم يبجطزٍر يٍ ثؼض األفراد وانًؤضطبد -:
إثراهٍى ػجذ هللا ضؼبدح.
د .نٍسا رراكً.
يؤضطخ روزا نىكطًجرؽ.
جًؼٍخ انكزبة انًمذش – ثٍرود.

خذيبد انًكزجخ




إهذاءاد نًؤضطبد يحهٍخ
يركس رطىٌر اإلػالو ويركس دراضبد انزًٍُخ

لىاػذ ثٍبَبد نفزراد رجرٌجٍخ
لبػذح "ثىاثخ انكزبة انؼهًً"
انًىاضٍغ  :كزت وأثحبس وأوراق يؤرًراد ثبنهغخ انؼرثٍخ
انًذح :يٍ  12/5ونغبٌخ 2016/12/31
انراثظwww.thelearnbook.com :

طهجبد اػضبء انهئٍخ األكبدًٌٍخ
رى طهت  183ػُىاَب يٍ طهجبد أػضبء انهئٍخ األكبدًٌٍخ نهؼبو
األكبدًًٌ  2017-2016يٍ لجم  14دائرح فً انجبيؼخ .

لبيذ انًكزجخ ثئهذاء يجًىػخ يٍ انكزت ثبنهغزٍٍ انؼرثٍخ
واإلَجهٍسٌخ وػذدهب  116كزبثب نهجهبد انزبنٍخ -:
 يذرضخ ثٍذ ػىر انفىلب األضبضٍخ انًخزهطخ. يكزجخ انًرأح. -يكزجخ يؼهذ انحمىق

يشبركخ يذٌرح انًكزجخ فً حضىر االجزًبع انطُىي
نًُطمً ارحبد أٌفم
شبركذ يذٌرح انًكزجخ فً حضىر االجزًبع انطُىي نًُطمً
ارحبد اٌفم فً يذٌُخ  Chisinau-يبنذوفب ثزبرٌخ
 2016/11/17ونغبٌخ 2016/11/23

َظى لطى خذيبد انًطزفٍذٌٍ خالل شهر
رشرٌٍ انثبًَ  2016يجًىػخ يٍ انخذيبد ػٍ
ثؼذ نـ  71يطزفٍذا يٍ خبرج انجبيؼخ ػجر
وضبئم االرصبل انًزبحخ( :هبرف ،ثرٌذ
إنكزروًَ) يٍ انىالٌبد انًزحذح ،انًبٍَب ،غسح/
فهططٍٍ .
رمذٌى حهمبد رذرٌجٍخ ورؼرٌفٍخ نطهجخ Seminar
حىل خذيبد انًكزجخ وكٍفٍخ اضزخذاو يصبدر
انًؼهىيبد نـ 173طبنجب يٍ طالة دائرح ػهى
انحبضىة ،دائرح انهُذضخ انًٍكبٍَكٍخ
وانًٍكبرروَكص ،كهٍخ انحمىق واإلدارح انؼبيخ،
دائرح ػهى االجزًبع.

زوار يٍ خبرج انجبيؼخ



رى اضزمجبل  1256طبنجب وطبنجخ يٍ  24يذرضخ
يٍ يُبطك يخزهفخ يٍ انضفخ انغرثٍخ؛ انمذش،
انخهٍم ،جٍٍُ ،طىنكرو ،راو هللا َ ،بثهص.

