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تقرير عن قافلة-:
"محلة زياد "
يوم الثالثاء الموافق 2020/1/22م.بمدرسة محلة زياد اإلبتدائيةالمشتركة
تـحــــــت رعــايــة
أ.د /يجذٖ ضجغ رئٛص انجبيؼخ ٔأ.د /ػًبد ػزًبٌ َبئت رئٛص
انجبيؼخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ َظى قطبع شئٌٕ خذيخ
انًجزًغ ٔرًُٛخ انججٛئخ ثبنجبيؼخ قبفهخ طجٛخ ثٛئٛخ انٗ قرٚخ يحهخ زٚبد
 يركس ضًُٕد.حٛث شبركذ انكهٛخ ثٕفذ ثرئبضخ انطٛذ أ.د/حطبٌ رشٛذ ػجذ انؼسٚس
ٔكٛم انكه ّٛنشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخٔ ،انطٛذح انذكزٕر/
أيم ضؼٛذ ػقذح انًذرش ثقطى اإلػالو انزرثٕ٘ٔ ،انطٛذح انذكزٕر /آٚخ
طهؼذ ػٍ قطى ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى.
أنقذ خالنٓب انطٛذح انذكزٕر /أيم ضؼٛذ ػقذح َذٔح رٕػٕٚخ
رحذ ػُٕاٌ:

"الشبئعبت وتأثيزهب على الوجتوع الوصزي"
رٓذف انُذٔح انٗ:
 .1انزؼرٚف ثخطر انشبئؼبد ػهٗ انًجزًغ.
 .2ػٕايم اَزشبر انشبئؼبد .
اضزٓهذ انُذٔح ثزؼرٚف انحضٕر ثخطر انشبئؼبد ػهٗ
انًجزًغ ،فضال ػٍ ػٕايم اَزشبرْب الضًٛب ف ٙانٕقذ انراٍْ
ٔانز ٙرزًثم ف ٙغٛبة انٕػ ٙانثقبف ٙنذٖ فئبد انًجزًغ يًب
ٚجؼم انًجزًغ أرض خصجخ الَزشبر انشبئؼبد  ،رقصٛر
اإلػالو ف ٙدٔرِ انزُٕٚر٘ ٔانزٕػٕ٘ يًب ٚجؼم انًجزًغ فرٚطخ
نهشبئؼبد ،اَزشبر يٕاقغ انزٕاصم اإلجزًبػ ٙف ٙغٛبة قبٌَٕ
ُٚظًٓب .
ٔاضزطردد حذٚثٓب ػٍ انشبئؼبد فٗ اإلضالو ٔكٛف أٌ انشبرع
انحكٛى حثُب ػهٗ انزثجذ يٍ األخجبر ٔانزأكذ يٍ صحزٓب قبل رؼبنٗ
[يأيهب الذيي اهنىا اى جبءكن فبسق ثنجأ فتجينىا] كًب حثُب ػهٗ ػذو
انزرٔٚج نٓب قبل رضٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص [ كفى ثبلوزء اثوب ً أى يحدث ثكل هبسوع]
رٔاِ يطهى.
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ثى أردفذ حذٚثٓب ػٍ انزٕصٛبد انزٚ ٙجت انؼًم ثٓب نهحذ
يٍ انشبئؼبد -:
 .1انؼًم ػهٗ َشر انٕػ ٙانثقبف ٙنذٖ انًجزًغ خبصخ
"الشجبة" يٍ خالل انُذٔاد.
 .2قٛبو يٕضطبد انذٔنخ ثذٔرْب فَ ٙشر انٕػ" ٙ
اإلعالم" هزاكز الشجبة".
ٔ .3جٕد قبٌَٕ ٚحكى يٕاقغ انزٕاصم اإلجزًبػ ٙثًب
ٚكفم حق انرد.
ثى اخززًذ كهًزٓب ثأٌ انكهًخ نٛطذ يجرد أصٕاد َطهقٓب ،
أٔ أحرف َكزجٓب  ،إٌ نهكهًخ يؼُٗ َذركّ ٔ ،أثر َزركّ،
فبنكهًخ يطؤٔنٛخ َزحًهٓب ٔ ،أيبَخ َطأل ػُٓب أيبو هللا ٕٚو
انقٛبيخ.

هـديــز الوكتت
ا/أحود قنديل

وكيـل الكلية
أ.د /حسبى رشيد عجد العزيز

عوـيد الكلية
أ.د /حودي إسوبعيل شعجبى

