
 غير ههتن بعض االهتوام ههتن جدا    

  إتًاو يشاسٚع كتاب انًتٕاصم انًتًكٍ ٔ كتاب انقائذ
انًتًكٍ انسصٕل عهٗ ٔساو انًتٕاصم انًتًكٍ ٔ ٔساو 

 انقائذ انًتًكٍ

   

  إتًاو يشاسٚع كتة انًتٕاصم انًتقذو ٔ كتة انقائذ انًتقذو
ٔانسصٕل عهٗ ٔساو انًتٕاصم أٔ انقائذ انًتقذو انًستٕٖ 

 أٔ انًستٕٖ انزْثٙ, أٔ انًستٕٖ انفضٙ, انثشَٔض٘

   

  انسصٕل عهٗ ٔساو انقائذ انًتًكٍ أٔ انقائذ انًتقذو
 أٔ انزْثٙ, انفضٙ

   

 يساعذج انُاد٘ فٙ انعالقاخ انعايح    

  ٘انًساًْح فٙ َششج انُاد٘ انشٓشٚح أٔ يٕقع انُاد
 االنكتشَٔٙ أٔ يشاخعتٓا

   

 انتٕستًاستشص انعانًٛح

 استبيان عه اهتمامات األعضاء

إٌ إخشاء ْزا االستثٛاٌ ْٕ ازذ أْى يسؤٔنٛاتك زتٗ تتأكذ يٍ أٌ انعععضعٕ قعذ       :  عضو هجلس إدارة النادي
ساخع َتائح . اطهة يٍ كم عضٕ أٌ ٚتى االستثٛاٌ أدَاِ. ٔضع أْذافّ فٙ تشايح انتٕاصم ٔانقٛادج ٔ زققٓا 

 .االستثٛاٌ تعذ كم عذج أشٓش نهتأكذ يٍ أٌ انُاد٘ ٚعًم تشكم صسٛر نٛسقق يتطهثاخ أعضاءِ

 
 ٕاسى انعض: 
 

ٔ , إتًاو تشَايح انًتٕاصم انًتًكٍ: يثال)ضع قائًح تاألْذاف انتٙ تٕد تسقٛقٓا فٙ ْزا انعاو كتٕستًاستش 
 (تشَايح انقائذ انًتًكٍ ٔانسصٕل عهٗ ٔسايٙ انًتٕاصم انًتًكٍ ٔ انقائذ انًتًكٍ

1.  

2.  

 
استخذاو انًسر انثصش٘ نعهعسعضعٕس     :  يثال) ضع قائًح تاألْذاف انتٙ تٕد تسقٛقٓا فٙ األشٓش انقهٛهح انقاديح 

 (تفعانٛح أكثش عُذ انتسذث

1.  
2.  

 :ٔضر اْتًاياتك فٙ انًشاسكح فٙ انُشاطاخ انتانٛح تاإلشاسج فٙ انعايٕد انًُاسة

 االهتمامات

 اقلب الصفحة 



 يارا تقتشذ نتطٕٚش َادُٚا؟

 

 

 يارا ٚعدثك فٙ َادُٚا؟

 تعهى انقٕاعذ انثشنًاَٛح إلداسج االختًاعاخ    

 تسسٍٛ ٔ تطٕٚش يٓاساخ انتقٛٛى    

 تسسٍٛ ٔ تطٕٚش يٓاساخ انتفكٛش    

 تسسٍٛ ٔ تطٕٚش يٓاساخ إداسج االختًاعاخ    

 تسسٍٛ ٔ تطٕٚش يٓاساخ اإلَصاخ    

 تسسٍٛ ٔ تطٕٚش يٓاساخ اإلداسج    

 ٘انًشاسكح فٙ يُاقشاخ انُاد    

 ٖصٚاسج انُٕاد٘ األخش    

 ٍٛاالَضًاو إنٗ َٕاد٘ انًتسذثٍٛ انًستشف    

 خذيح انُاد٘ كًششذ نعضٕ خذٚذ    

 ٘انًساعذج عهٗ صٚادج عذد األعضاء فٙ انُاد    

 ٘انًشاسكح فٙ فعانٛاخ انتٕستًاستشص خاسج انُاد    

  انُاد٘ ", "انًتسذث األفضم"تقذٚى ازذ يٕاضٛع سهسهح
 "االيتٛاص فٙ انقٛادج" , أٔ "انُاخر

   

  انُداذ "أٔ " انُداذ فٙ انقٛادج"تقذٚى ازذ يٕاضٛع سهسهح
 "فٙ انتٕاصم

   

 خذيح انُاد٘ كعضٕ يدهس إداسج 

 (______________________زذد انًُصة)

   

 انقٛادج أٔ انًساعذج فٙ تشَايح صُاعح انخطثح    

  انقٛادج نهشثاب"انقٛادج أٔ انًساعذج فٙ تشَايح"    

 تعهى كٛفٛح انتسكٛى فٙ يساتقح انخطاتح    

  (كًتساتق)انًشاسكح فٙ يساتقاخ انخطاتح    

 انًساعذج فٙ إَشاء َاد٘ خذٚذ    

 خذيح انقطاع كعضٕ فٙ يدهس إداسج انقطاع    

  ٖ(___________________:زذد)أخش 
   

 غير ههتن بعض االهتوام ههتن جدا    


