
          

 كلَ٘ الززث٘خ الزٗبض٘خ للجٌبد

 رعبَٗ الشجبة         
 

 

 م 6102 –م 6106ألًشطخ الوخزلفخ للعبم الجبهعٖ ااًجبساد 

 

حفللا اقللز جبط الطبلجللبد ال للجاهٔ ّالجللجا ثوٌبقللجخ العللبم الجللبهعٖ الججٗللج لوللجٍ  قللجْع٘ي ّرللن رْسٗلل   -0

ًلجّاد رض ٘ف٘لخ لطبلجلبد الفزالخ األّللٖ  –اقزوبراد اشززاك فلٖ األًشلطخ  –ججّط الجراقٖ  –ثبهفلذ 

 عي الكل٘خ ّاألًشطخ ّهعزض فٌٖ لجو٘  األًشطخ .

عوللا هعرللكز اقللز جبط لطبلجللبد الجْالللخ ّرللن رجِ٘للش اوقللز جبط العللبم ّاجلل  ثللبًزاد ّلْحللبد ارشللباَٗ  -6

 ابلجَ . 61للطبلجبد ّشبرك فٖ الوعركز 

ثطلبثْر عللزض فلٖ احزفللبود الوببفدلَ ثع٘للج الشلزاَ٘ ال للْهٖ هزرلجٗبد الللشٕ اشلززاك ابلجلبد الكل٘للَ  -3

 ابلجَ . 061ثعجا  00/9/6106الفزعًْٖ ْٗم 

 ابلجَ . 41اشززاك الكلَ٘ ه  الوببفدَ فٖ افززبح هِزجبى الخْ٘ط العزثَ٘ ثوجٌَٗ ثلج٘س  ثعجا  -4

ابلجللللَ  611ثعللللجا هشللللبركَ الكل٘للللَ ثعللللزض فٌللللٖ لتحزفللللبط ثبع٘للللبا اكزللللْثز ثبل للللبلَ الو طللللبٍ  -5

62/01/6106. 

هشبركَ الكلَ٘ فٖ هِزجبى الزٗبضبد الشبائَ٘ ثجْرقع٘ج ضوي اًشطَ الوجلس اوعلٖ للشجبة ثعلجا  -6

 م31/01/6106 – 62/01/6106ابلجبد هي  9

ابلجلللَ ثزلللبرٗ   011اابهلللَ قلللجب  ازٗلللت للطبلجلللبد ضلللوي اطلللَ الٌشلللبا الزٗبضلللٖ ثبلكل٘لللَ ثعلللجا  -2

69/01/6106. 

ابلجللللَ ثزللللبرٗ   61جبد  للطبلجللللبد ضللللوي اطللللَ ًشللللبا اوقللللز ثبلكل٘للللَ ثعللللجا اابهللللَ قللللجب  للللللجر -8

ّرن افززبح الوِزجبى ثبضْر ا.ا رئ٘س الجبهعخ ًّبئت رئ٘س الجبهعخ ّعو٘جٍ الكل٘خ 69/01/6106

 ّلف٘ف هي اقبرذح الكل٘خ ّرّاا اللجبى.

الٖ ثبل بلَ الو طلبٍ  ٗلْم اوشززاك ه  اواارٍ العبهَ لزعبَٗ الطتة ثبلجبهعَ فٖ افززبح الجّرٕ الجا -9

 م30/01/6106

م 3/00/6106ابلجلبد ٗلْم  01اوشززاك فٖ هِزجبى ال جااخ األّط ثكل٘لَ ال ل٘جلخ للجْاللخ ثعلجا   -01

 ّح ْط الطبلجبد علٖ شِبااد ر جٗز .

 . 5/00/6106اوشززاك فٖ الْ٘م الزٗبضٖ  ث٘ي ابلجبد الكل٘خ ّابلجبد كلَ٘ الزوزٗض ْٗم  -00

/ 9/00 -2/00زاك فلللٖ اللللجّرح الزجرٗج٘لللخ لوكبفبلللَ اطاهلللبى ّالزعلللباٖ لطلللتة الجبهعلللخ هلللي اوشلللز -06

 ابلجبد. 01م ثعجا 6106

ابلجللللَ  31اوشللللززاك ثبلل للللبداد ّالٌللللجٍّ الض بف٘للللَ ( العللللْاٍ للجللللذّر   ث بعللللَ الوٌزللللجٗبد ثعللللجا  -03

01/00/6106 

الض بف٘خ ثبلجبهعخ فٖ هرلبث بد الوعلْهلبد العبهلخ اوشززاك فٖ الوربث بد الض بفَ٘ ضوي اطَ اللجٌخ  -04

 .02/00/6106ابلجبد ْٗم  3الجٌٗ٘خ ثعجا 

اوشززاك فٖ الوربث بد الض بفَ٘ ضوي اطَ اللجٌخ الض بف٘خ ثبلجبهعخ فلٖ هرلبث بد األحباٗلش الٌّْٗلخ   -05

ئشح هبل٘لَ ّشلِباح ّفْس الطبلجخ / ٌُج العشاسٕ ثبلفزاخ الضبلضخ  ثجب 02/00/6106ابلجَ ْٗم  6ثعجا 

 ر جٗز .

اوشززاك فٖ الوربث بد الض بف٘خ ضوي اطَ اللجٌخ الض بف٘خ ثبلجبهعخ فٖ هرلبث بد الوعلْهلبد العبهلخ  -06

 02/00/6106ابلجبد ْٗم  3الجٌٗ٘خ ثعجا 

 ابلجلَ 6اوشززاك فٖ الوربث بد الض بف٘خ ضوي اطَ اللجٌخ الض بف٘خ ثبلجبهعخ فٖ اطًشبا الجٌٖٗ ثعجا  -02

 .64/00/6106ْٗم 

اوشززاك فٖ الجّرٕ الجاالٖ ثبلجبهعخ لأللعبة  الفزاٗخ ّالجوبع٘خ اتط شِز ًلْفوجز ّرلن الب لْط  -08

 علٖ الوزاكش األّلٖ فٖ كا األلعبة الفزاٗخ ّالجوبع٘خ.

 م لطبلجبد الكل٘خ. 3/06/6106اطعجاا ّا٘بم رحلخ إلٖ هجٌٗخ ثْرقع٘ج ّذالك ْٗم  -09

ٖ افززبح الوِزجبى ّاقزضبفَ الكل٘بد الوشبركخ فٖ هرلبث َ الشلطزًا الزبثعلخ للوِزجلبى اوشززاك ف -61

 . 6/06/6106كل٘بد ْٗم  3اوجزوبعٖ الضبًٖ ثعجا 

 3اوشززاك فٖ هربث َ الجبْس اوجزوبع٘لخ الزبثعلخ للوِزجلبى ّالجبلْس اطجزوبع٘لخ للشلطزًا ثعلجا  -60

ٕ رضللب هبوللج ثبلفزاللخ األّلللٖ ثللبلوزكش الضبلللش علللٖ  ّفللْس الطبلجللخ / ًللج 03/06/6106ابلجللبد ٗللْم 

 هرزْٕ الجبهعخ  جبئشح هبلَ٘ ّشِباح ر جٗز .



 ابلجَ . 66ثعجا  06/06/6106اوشززاك فٖ هبراصْى الش٘  ساٗج ْٗم   -66

اعللْح اافللبط هللا قرللخ الجٌلل٘ي ّالجٌللبد ثبلشاللبسٗت لعوللا ٗللْم رٗبضللٔ رزفِ٘للٔ هلل  ابلجللبد الكل٘للخ   -63

 63/0/6102زجرٗس ْٗم اوصٌ٘ي الوْافت ّاعضبد ُ٘ئخ ال

 96ثعلجا 5/6/6102اللٔ 0/6عوا رحلخ رزفِ٘٘خ لطبلجبد الكل٘خ الٔ هجٌٗخ ال زااخ فلٔ الفزلزح هلي  – 64

 ابلجخ هي الفز  اورثعخ 

ثوجٌٗلخ 05/6/6102اللٔ 06/6اوشززاك فٔ الوِزجبى الززّٗبٔ للكل٘بد الوزخ  خ فٔ الفززح هي  -65

 ثْر قع٘ج 

شللززاك فللٔ الوِزجللبى الزٗبضللٔ للوزو٘للشٗي رٗبضلل٘ب لكل٘للبد الززث٘للخ الزٗبضلل٘خ ثٌلل٘ي ّثٌللبد علللٔ او  -66

 ثوببفدخ اوا ز63/6/6102الٔ 09/6هرزْٓ الجوِْرٗخ فٔ الفززح هي 

ثعلجا 05/3/6102اللٔ 9/3عوا رحلخ رزفِ٘٘خ لطبلجبد الكل٘خ الٔ هببفدخ اوا لز  فلٔ الفزلزح هلي   -62

 ثعخابلجخ هي الفز  اور 96

اوشززاك الكل٘خفٔ الوِزجلبى الزٗبضلٔ للعلزّض الوزخ  لخ لكل٘لبد الززث٘لخ الزٗبضل٘خ ثٌل٘ي ّثٌلبد  -68

 ّفبسد الكل٘خ ثبلوزكش اوّط 6102/ 31/3الٔ 68/3فٔ الفززح هي 

اعللْح اافللبط هللا قرللخ الجٌلل٘ي ّالجٌللبد ثبلعبشللزهي رهضللبى  لعوللا ٗللْم رٗبضللٔ رزفِ٘للٔ هلل  ابلجللبد  -69

   4/4/6102خ الزجرٗس ْٗم االضتصبد الوْافت الكل٘خ ّاعضبد ُ٘ئ

 

ابلجلخ فلٔ ًلجّح ثعٌلْاى الزادح فلٔ قلطْر ه لز ال باهلخ ّحبضلزُب 011اشززاك ابلجبد الكل٘لخ ثعلجا -31

  01/4/6102اللْاد الجكزْر / احوج جبا هٌ ْر هربعج ّسٗز الجاال٘خ الربثت ْٗم اوصٌ٘ي 

اًج وفلٔ ول بد هببضزح لطبلجبد الكل٘لخ علي اوُزولب  اقزضبفخ الكل٘خ فزٗت عوا شزكخ رٗكرًْب ّف٘ز-30

  01/4/6102م ثبل بخ الجرو٘خ ّذلك ْٗم 

  00/4عوا ًجّح رض ٘ف٘خ عي هبْ اوه٘خ ّرعل٘ن الكجبر لطبلجبد الفزاخ الضبً٘خ ّالضبلضخ ْٗم الضتصبد  – 36

٘للللخ الززث٘للللخ ٗللللْم اوشللللززاك فللللٔ الوِزجللللبى الكشللللفٔ لجللللْالٔ ّجللللْاود الكل٘للللبد الو للللبم فللللٔ كل -33

 ربذ شعبر رزثْ رجوعٌب 00/4/6102

ابلجلخ فلٔ ًلجّح ثعٌلْاى الورلز جا رًل٘ي اللْاي  ّحبضلزُب اوقلزبذ 011اشززاك ابلجلبد الكل٘لخ ثعلجا -34

 09/4/6102الجكزْر / ع بم شزف  رئ٘س الْسراد الربثت  الربثت ْٗم اورثعبد 

        رٌدولَ ّسارح الشلجبة ّالزٗبضلخ ّشلزكخ هلب  اقزضبفخ الكل٘لخ لفزٗلت عولا ثزًلبها ه لز رعولا اللذٓ -35

  09/4ٗكزّ قْفذ ول بد هببضزح لطبلجبد الكل٘خ عي ك٘ف٘خ ثجا الوشزّعبد ّك٘ف٘خ ررْٗ ِب ْٗم 

عوللا اّر ح هرللبعج ابئللج ّحللجح لزللا ُ٘للا ال ٘للبااد اواتث٘للخ اااللا البللز كخالكشللف٘خ  ثللبواارح العبهللخ  -36

   61/4/6102الٔ 08/4لزعبٗخ الطتة فٔ الفززح هي 

اقزضبفخ الكل٘خ ثطْلخ الجبهعبد الو زٗخ ثجّرح الشِ٘ج الزفبعٔ هجوْعخ (اوبقلٔ الِلْكٔ ثٌلبد  – 32

  65/4/6102الٔ 63/4 لزٌف٘ذ الوجبرٗب د علٔ هتعت الكل٘خ ًذ 

عولللا هعرلللكز اعلللجاا ّرلللجرٗت الفزالللخ اوّللللٔ علللي البزكلللخ الكشلللف٘خ فلللٔ ٗلللْم الخوللل٘س الوْافلللت  – 38

4/5/6102   

ابلجخ فٔ ًجّح ثعٌْاى شجبة ضج اواهبى  الزلٔ رٌدوِلب لجٌلخ اوقلز 011لكل٘خ ثعجااشززاك ابلجبد ا -39 

 ثبواارح العبهخ لزعبٗخ الطتة ثكل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ ثٌ٘ي 

اوعللجاا لوشللزّد اللباح شللجبة الورللز جا العزثللٔ للجبهعللبد العزث٘للخ لزٌو٘للخ هِللبراد الطللتة وعللجاا  – 41

 ال ٘بااد الطتث٘خ 

 

 

 مدير رعاية الشباب                                                                                       
 

 
 


