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في ًىم الجمعت املىافق ل  3هىهبر  ، 1027عقذ جالمُز الثاهىٍت الخأهُلُت أًذ باها الجمع العام السىىي لخجذًذ
أعضاء مكخب الىادي العلمي للثاهىٍت الخأهُلُت أًذ باها جدذ إششاف ألاساجزة املدترمين:
سشُذ جىكل
إبشاهُم العسشي
في البذاًت قام ألاسخار سشُذ جىكـل بخقذًم عشض جعشق فُه الى:
القاهىن الاساس ي للىادي العلمي
ألاهذاف املشاد جدقُقها مً الىادي العلمي
وسائل و آلُاث العمل
أهم اللجً املكىهت للىادي :لجىت العشوض وألابدار العلمُت  ،لجىت إلاصذاساث  ،لجىت الىمذجت وابخكاس الاجهضة
ششٍغ لحصُلت الاوشعت التربىٍت املىجضة خالل السىىاث املاضُت  :اًام علمُت في وسختها الاولى والثاهُت،
دوساث المخداهاث ججشٍبُت مىخذة لفائذة جالمُز السىت الثاهُت بكالىسٍا  ،دواسث جكىٍيُت مخىىعت ،فُلم
وزائقي بعىىان  :اًذ باها ..جماصٍشث إًىى  ،خشجاث علمُت اسخكشافُت الى غير رلك مً الاوشعت ....
زم فخذ الباب للحاضشًٍ ملىاقشت القاهىن الاساس ي وإلادالء بمالخااههم و اسخفساساههم خُث جم في هزا الصذد
مخاقشت بعض املقترخاث واملالخااث الخقىُت املخملثت فُما ًلي :
جذبير الضمً ووضع جىاسٍخ لألوشعت التي سدىجض
وضع ششوط لكل مىصب واخترامها .
اللجً هي املسؤولت عً املقترخاث و جقذًم بعاقاث جقىُت للمىاضُع املقترخت
دساست املىاضُع الخاصت باالصذاساث قبل عشضها على املجلت الحائعُت الخاصت بالىادي العلمي
ضشوسة جدسِس باقي الخالمُز الغير املهخمين باهمُت هزه الاحشعت التربىٍت في حعضٍض شخصُت املخعلم
ضشوسة القُام بخعبئت واسعت ممكىت لالوشعت املشاد اهجاصها
وبعذ اهخخاب أعضاء الىادي العلمي وهُاكله ولجاهه باسس دًمقشاظُت جعشق الاعضاء الى البرهامج السىىي
وهى كالخالي :



جىاُم اًام علمُت في وسختها الثالثت
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جىاُم خشجاث علمُت اسخكشافُت
اهجاص ششٍغ وزائقي او فُلم جشبىي سوائي
جخمت املششوع ’‘ الفيزًاء للجمُع '' املخمثل في اهجاص جمُع ججاسب مادة الفيزًاء والكُمُاء للسلك الثاهىي
الخاهُلي بلمساث املخعلمين
جىاُم املضٍذ مً الذوساث الخكىٍيُت خىل البراهم والبرمجت
جىاُم صٍاساث جضامىُت ملشافق اجخماعُت  :كذوس العجضة  ،ودوس الاًخام واملشافق راث الصلت
جىاُم دوساث جىجيهُت داخل املؤسست خىل افاق املخعلمين بعذ البكالىسٍا بخيسُق مع املىجه
جىاُم هذواث ومداضشاث خىل جاسٍخ العلىم
جىاُم مسابقاث زقافُت
حعضٍض مجلت خائعُت بمىاضُع علمُت مخىىعت
جىاُم امخداهاث ججشٍبُت مىخذة لفائذة جالمُز السىت الثاهُت بكالىسٍا مع مىذ جىائض حصجُعُت للمخفىقين
ابخكاس اجهضة غير مىجىدة في املخخبر
فخذ باب جىاُم اوشعت مشتركت مع اهذًت اخشي داخل املؤسست أو خاسجها
الاخخفال باالًام العاملُت كالُىم العاملي ل بي مثال
فخذ املجال الي وشاط جشبىي مقترح مسخقبال
أعضاء الىادي العلمي للمىسم الحالي1022 / 1027 :
املهمت
حسُير وجذبير شؤون الىادي و جمثُله

إلاسم الكامل
خسىاء الصابي

الصفت
الشئِس

عبذ هللا بىدًه

هائب الشئِس

ًىىب عً الشئِس في خالت غُابه

سىاء الضٍادي
هاجم اًذ جضكضاوًٍ

أمين املال
هائب املال

مسك املضاهُت الحساباث
ًقىم مقام املين في خالت غُابه

سقُت عال
سشُذة بالوعذي

الكاجبت
هائبت الكاجبت

جدشٍش الحاضش والخقاسٍش
ًىىبان عً الكاجبت وَساعادنها

مدمذ بً عبذ

مسدشاس

إبذاء الشأي والدشاوس

وفي الاخير جم حشكُل اللجان الخالر خسب سغباث واخخُاساث الخالمُز ومشث الاجىاء في ظشوف جُذة ٌسىدها
الخىافس والجذًت ،على أمل إلالخئام في اجخماع زان بعذ الععلت قصذ مىاقشت اليشاط الاول املضمع جىاُمه.
والسالم

املقشس  :سشُذ جىك ــل
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