
 

 

 تٛاٌ تانرارٚخ انؼهًٙ ٔانٕظٛفٙ
 االضى:

 ذارٚخ انًٛالد:

  انٕظٛفح انحانٛح:

 

 دانٛا ػًاد انذٍٚ ضاليح انًصرٖ

 و51/55/5791

 يطاػذ انًٕضٛقٗ انؼرتٛح ـ كهٛح انررتٛح انُٕػٛح ـ جايؼح كفرانشٛخأضرار 

 

 انًؤْالخ انؼهًٛح:

ترقذٚر ػاو يًراز يغ يرذثح انشرف ـ  5771تكانٕرٕٚش ذرتٛح َٕػٛح شؼثح انررتٛح انًٕضٛقٛح ػاو  ●

 كهٛح انررتٛح انُٕػٛح ـ جايؼح طُطا ـ فرع كفرانشٛخ.

 ترقذٚر يًراز. 4001انررتٛح انُٕػٛح ـ جايؼح طُطا ػاو ياجطرٛر فٗ انررتٛح انًٕضٛقٛح تكهٛح  ●

ترقذٚر ػاو  4002دكرٕراِ انفهطفح فٗ انررتٛح انُٕػٛح شؼثح انررتٛح انًٕضٛقٛح ـ جايؼح طُطا ػاو  ●

 يًراز يغ ذٕصٛح انهجُح تطثاػح انرضانح ػهٗ َفقح انجايؼح ٔذثادنٓا تٍٛ انجايؼاخ انًصرٚح.

 انرارٚخ انٕظٛفٗ:

انررتٛح انًٕضٛقٛح تكهٛح انررتٛح انُٕػٛح جايؼح طُطا ـ فرع كفرانشٛخ اػرثارا يٍ  يؼٛذِ تشؼثح ●

41/5/5772. 

يذرش يطاػذ تشؼثح انررتٛح انًٕضٛقٛح تكهٛح انررتٛح انُٕػٛح جايؼح طُطا ـ فرع كفرانشٛخ اػرثارا يٍ  ●

5/2/4001. 

ػٛح جايؼح كفرانشٛخ اػرثارا يٍ يذرش انًٕضٛقٗ انؼرتٛح تقطى انررتٛح انًٕضٛقٛح تكهٛح انررتٛح انُٕ ●

 ٔحرٗ ذارٚخّ. 41/1/4002

 9/1/4052أضرار يطاػذ انًٕضٛقٗ انؼرتٛح تكهٛح انررتٛح انُٕػٛح ـ جايؼح كفرانشٛخ اػرثارا يٍ  ●

 ٔحرٗ ذارٚخّ.

 أضرار انًٕضٛقٗ انؼرتٛح تكهٛح انررتٛح انُٕػٛح ـ جايؼح كفرانشٛخ. ●

 كهٛح انررتٛح انُٕػٛح

 قطى انررتٛح انًٕضٛقٛح

  



 انُشاط انؼهًٙ:

انًٕاد انرطثٛقٛح تشؼثح انررتٛح انًٕضٛقٛح تكهٛح انررتٛح انُٕػٛح ـ جايؼح  قايد تانًشاركح فٙ ذذرٚص ●

 طُطا ـ فرع كفرانشٛخ يٍ ذارٚخ انرؼٍٛٛ ٔحرٗ ذارٚخّ فٙ انًٕاد انرانٛح:

 ػسف آنح ػٕد. -

 ػسف آنح تٛإَ. -

 ْاريَٕٙ ٔكثٕٛرج. -

 غُاء ػرتٙ قذٚى. -

 إٚقاع حركٙ. -

 قٕاػذ يٕضٛقٗ ػرتٛح ٔصٕنفٛج. -

 ذحهٛم يٕضٛقٗ ػرتٛح. -

 انخثراخ انؼهًٛح:

 االشرراك فٙ يُاقشح انرضائم انؼهًٛح فٙ جايؼح انقاْرج ـ جايؼح طُطا ٔجايؼح كفرانشٛخ. -5

 اإلشراف ػهٗ انرضائم انؼهًٛح تقطى انررتٛح انًٕضٛقٛح جايؼح كفرانشٛخ. -4

 طُطا.االشرراك فٙ ذحكٛى تحٕز انًؤذًر انؼهًٙ تكهٛح انررتٛح انُٕػٛح ـ جايؼح  -2

االشرراك فٙ ذحكٛى تحٕز انًؤذًر انؼهًٙ انذٔنٙ نكهٛح انررتٛح انُٕػٛح ـ جايؼح كفرانشٛخ فٙ يجال  -1

 انًٕضٛقٗ انؼرتٛح.

ذحكٛى انُشاط انًٕضٛقٗ ٔيٕضٛقٗ انكٕرال ألضثٕع شثاب انجايؼاخ انًصرٚح انًقاو تجايؼح  -1

 كفرانشٛخ.

 يٓرجاٌ انًطرح انطالتٙ. ذحكٛى انًطاتقح انفُٛح فٙ انًطرح ػهٗ يطرٕٖ انجايؼح -1

 ذحكٛى يطاتقح انُشاط انًٕضٛقٗ ٔانغُاء ػهٗ يطرٕٖ انجايؼح. -9

 ذحكٛى يطاتقح إتذاع ػهٗ يطرٕٖ انجايؼح فٙ انًٕضٛقٗ ٔانغُاء. -2

 انحصٕل ػهٗ انًركس األٔل نهكهٛاخ انغٛر يرخصصح فٙ يطاتقح انرٚثٕخ ػهٗ يطرٕٖ انجايؼح. -7

 رٕٖ انًحافظح.ذحكٛى يٓرجاٌ يراكس شثاب انًذٌ ػهٗ يط -50

انًشاركح فٙ ذذرٚص تؼط انًقرراخ انؼهًٛح انُظرٚح ٔانرطثٛقٛح تقطًٙ كهٛح انررتٛح ـ جايؼح  -55

 كفرانشٛخ رٚاض األطفال ٔانرؼهٛى األضاضٙ.

 ذذرٚص يقرراخ انثكانٕرٕٚش ٔانذراضاخ انؼهٛا تكهٛح انررتٛح انُٕػٛح قطى ذرتٛح يٕضٛقٛح. -54

كهٛح انررتٛح انُٕػٛح تانجايؼح "ػٛذ األو ـ أػٛاد أكرٕتر ـ انًٕنذ انقٛاو تحفالخ انًُاضثاخ انًخرهفح ت -52

 انُثٕ٘ ـ خراو األَشطح انطالتٛح ـ اضرقثال انطالب انجذد(.

انقٛاو تانًشاركح انًجرًؼٛح فٙ إقايح حفم تذٔر رػاٚح األحذاز انًُحرفٍٛ تانثكاذٕظ قهٍٛ ػهٗ يذار  -51

 ٗ ٔانغُاء.ثالز ضُٕاخ ٔذذرٚة األحذاز ػهٗ ذؼهٛى انًٕضٛق


