
 

 ( 3ِٓ  1 )صفحخ  (لبئذ ِزّىٓ/ِزٛاصً ِزّىٓ)ػجذاٌؼضٌض ػجذاٌصّذ اٌذٌٍجبْ / إػذاد االعزبر

 قائوت هذمزة الوقين الؼام

 

 _________ :رقن االجخواع___________________________ :االسن_________:الخاريخ

 

:  ثالثخ ِجبالدػٍى ًِ اٌزمٍٍُ اٌؼبَ دٌٕجغً أْ ٌش: ههوخل

  .َأدٚاسٖة ٚوٍفٍخ اٌٛفبءصحبة االدٚاس ال الجزّبع،يإجشاء رمٍٍُ شبًِ  (1)

  .فمشح ِٛضٛػبد اٌغبحخرمٍٍُ  (2)

 .آداء اٌّمٍٍّٓرمٍٍُ  (3)

.  رُٙاٌٍزأوذ ِٓ أُٔٙ ػٍى دساٌخ ٚ ػٍُ ثّغؤًٌٚ (اٌّمٍٍّٓ) االرصبي ثبصحبة االدٚاسػٍٍه ٌجت  :قبل االجخواع 

: ٚ لذ اػذ اػذادا وبفٍبًا  ٌذسن ٚاججبرٗادٚاسُ٘  وً ِٓ اٌزبٌٍخأْ رأوذ ِٓ ،  االجزّبعءاثذي أْ ٚلجً :في االجخواع 

 اٌخطجبء ٚاٌّمٍٍّٓ ٚ ِمٍُ ِٛضٛػبد اٌغبحخ: 

 الؼٌىاى الىقج اٌّمٍُ اٌٛلذ اٌخطٍت 

1      

2      

3      

4      

5      

 داد اصٛاد ٍِئ اٌفشاؽ ٚ االصٛاد ع( __________________) 

  ًاٌّمٍبر(_____________________) 

  اٌّذلك اٌٍغٛي(___________________) 

  ِٓ اٌشئٍظ ٚأػشٌف االجزّبع ِغ  رغٍشاد اٌجشٔبِج لجً ثذء االجزّبعرأوذ. 

:  يقذهل رئيس االجخواعأحي دورك و يػٌذها 

 ٌُِٛجضاياشىش ػشٌف االجزّبع ٚ سحت ثبٌحضٛس،ٚ اششح دٚسن ثبٌزفصًٍ  :االٌٚى فً فزشح اٌزمذ، 

 .أعّبء اٌخطجبء ٚ اٌّمٍٍّٓ ٚ ِمٍُ ِٛضٛػبد اٌغبحخروش اٚ

  ًسحت ثبالػضبء ٚاٌحضٛس ٖ ٌهرمذٌُ حغٓ اٌشئٍظ ػٍىاشىش  :فزشح اٌزمٍٍُف ٚ. 

 حبٌٚخ  .ٚ ٌذػٖٛ إٌى إٌّجش ٌزمذٌُ رمٍٍّٗ ثٗ ٚ ٌشحت، لذَ وً ِمٍُ ٌٍخطت اٌّؼذح ٚ ِٛضٛػبد اٌغبحخ

دلبئك ٌىً ِمٍُ وحذ الصى ٚ  4). حفٍضٖٚرٌه ٌزشجٍؼٗ ٚ د ِمٍُاػطبء ٔجزٖ أٚ رؼٍٍك ثغٍظ ػٓ وً  

 (ِشبسوزٌٗجت ثؼذ٘ب اْ ًٌٕٙ اٌّمٍُ 

 دلبئك وحذ الصى ٚ ٌجت ثؼذ٘ب اْ ًٌٕٙ اٌّمٍُ  3). طٍت ِٓ اٌّذلك اٌٍغٛي اْ ٌمشا رمشٌشٖ ػٍى إٌّجشا

 (ِشبسوزٗ

 (دلٍمزٍٓ حىذ الصى 2). طٍت ِٓ ػذاد اصٛاد ٍِئ اٌفشاؽ أْ ٌمشأ رمشٌشٖ ِٓ ِىبٔٗا  

 اٌزصٌٛذ  ٌؼذاد االصٛاداٌزصٌٛذ ٚ رّشٌش ثطبلبد  طٍت ِٓ اٌجّٙٛساٚ  يداقيلشٌش اٌُطٍت دا. 

 دلبئك وحذ الصى وحذ الصى ٚ ٌجت ثؼذ٘ب  5). ٌالجزّبع ثّغبػذح اٌجذٚي ادٔبٖ اٌؼبَ رمشٌشاٌزمٍٍُلذٌُ ي

  (اْ ًٌٕٙ اٌّمٍُ اٌؼبَ ِشبسوزٗ

 إػبدح إٌّجش إٌى ػشٌف االجزّبع 

 

 



 

 ( 3ِٓ  2 )صفحخ  (لبئذ ِزّىٓ/ِزٛاصً ِزّىٓ)ػجذاٌؼضٌض ػجذاٌصّذ اٌذٌٍجبْ / إػذاد االعزبر

 

 

 (بٌاءة، هشجؼت، هحفزة) الوالحظاثالوهوت الذور 

 قبل االجخواع

أهيي )

 (الوزاسن

ػٍُ إٌبدي،إٌّجش،اٌٍّىشفْٛ، )رحضٍش اٌمبػخ 

، اٌّطشلخ،اٌطؼبَ، اٌزىٍٍف، اٌّمبػذ، اٌطبٚالد

، عجً ٚاٌضٍٛف الػضبءثطبلبد رؼشٌف ا

  (جٛائض اٌفبئضٌٓ/شٙبداد/، دسٚعاٌضٍٛف

 رٛصٌغ جذٚي االجزّبع ٚ اٌّٙبَ

 اٌزشحٍت ثبالػضبء ٚاٌضٍٛف

 

أهيي 

الوزاسن 

ٚ ثذء االجزّبع فً اٌٛلذ اٌذػٛح اٌى االٔزظبَ 

 اٌّحذد

  ٚاٌضٍٛف اٌزشحٍت ثبألػضبء

 لشاءح ِّٙخ إٌبدي ٚ اٌمٛأٍٓ 

 ٔبئت اٌشئٍظ/اٌشئٍظرمذٌُ 

 

/ الزئيس

 ًائب الزئيس

 ٚاٌزشحٍت ثبالػضبء ٚاٌضٍٛف االفززبحوٍّخ 

 جٍغخ االػّبي 

 رؼذٌالد اٌجذٚي ٚ الشاسٖ

 رمذٌُ آٍِ اٌغش ٌمشاءح ِحضش االجزّبع اٌغبثك 

 اػالٔبد/رمبسٌش/اٌجذٌذح/االػّبي اٌمذٌّخ رٕبٚي

 رٕصٍت اػضبء جذد

 اغالق جٍغخ االػّبي

رمذٌُ ػشٌف االجزّبع 

 رىشٌُ اٌفبئضٌٓ

 حضٛسُ٘ ػٍى اٌضٍٛف شىش :فً ٔٙبٌخ االجزّبع

سفغ   -ِٚالحظبرُٙ رؼٍٍمبرُٙ ثزمذٌُ ٌُٙ ٚاٌغّبح

 االجزّبع

 

ػزيف 

االجخواع 

 اٌزؼشٌف ثّّٙزٗ

 االجزّبعرمذٌُ ِٛضٛع 

دٚاس اصحبة األ رمذٌُ

 إداس االجزّبع

 االٌزضاَ ثبٌٛلذ

 رشجٍغ ٚ رحفٍض اٌّشبسوٍٓ

 االثذاع/االثزغبِخ/اٌحّبط

 

 دققالن

  اللغىي

اٌزؼشٌف ثّّٙزٗ 

 اِثٍخ/ششحٙب/وٍّخ اٌٍَٛ

 ٍِصك وٍّخ اٌٍَٛ

 رمذٌُ رمشٌش اٌّذلك اٌٍغٛي 

 

اٌزؼشٌف ثّّٙزٗ الويقاحي 

 رمذٌُ رمشٌشٖ

 سفغ اٌجطبلبد اٌٍّٛٔخ فً اٌٛلذ إٌّبعتِزبثؼزٗ فً 

 

 هلء ػذاد

الفزاؽ  و 

األصىاث 

اٌزؼشٌف ثّّٙزٗ 

 رمذٌُ رمشٌشٖ

 دلزٗ فً االٔصبد

 

 اٌزؼشٌف ثّّٙزٗ الوسخوغ

 رمذٌُ فمشرٗ

 



 

 ( 3ِٓ  3 )صفحخ  (لبئذ ِزّىٓ/ِزٛاصً ِزّىٓ)ػجذاٌؼضٌض ػجذاٌصّذ اٌذٌٍجبْ / إػذاد االعزبر

 (بٌاءة، هشجؼت، هحفزة) الوالحظاثالوهوت الذور 

هقذم 

الطزائف 

رمذٌُ اٌطشائف 

 

 

رمذٌُ اٌخطجخ  باءالخط

 رطٛس االداء ثشىً ػبَ

 جٛدح االػذاد ٌٍخطجخ

 

هٌسق 

 هىضىػاث

الساحت 

اٌغبحخ  ِٛضٛػبد فمشح ششح

 ٌؼشٌف إٌّصخ عٍٍُد ،رمشٌش اٌّمبرً, اٌفمشح رمذٌُ

  االجزّبع

 جٛدح االعئٍخ

 رحضٍش لبئّخ اٌّشبسوٍٓ لجً ثذء اٌفمشح

 لجً ثذء اٌفمشح االعزئزاْ ِٓ اٌضٍٛف

 اربحخ فشصخ اوجش ٌالػضبء فً اٌّشبسوخ

 

 يهقين

اء و الخطب

هشارمي 

هىضىػاث 

 الساحت

 اءٌخطتشفًٙ ي رمٍٍُرمذٌُ 

 ِخزصش/ثٕبء/ِفٍذ/رمٍٍُ فؼبي

 ٌشوض ػٍى االداء ٚ ٌٍظ ػٍى اٌشخص

 االٌزضاَ ثبٌٛلذ اٌّحذد

 االثذاع/االثزغبِخ/اٌحّبط

 

هالحظاث 

 ػاهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


