لطبع انزؼهٛى انؼبو
اإلداسح انًشكضٚخ نًؼبندخ انزغشة انزؼهًٙٛ
اإلداسح انؼبيخ نهًذسعخ انًُزدخ

خطت األنشطت الصٍفٍت للعام الدراسً 0200 – 0201
الشمان :انؼطهخ انصٛفٛخ نهؼبو انذساع0200 – 0202 ٙ

املكان :خًٛغ انًذاسط انزبثؼخ نٕصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزؼهٛى انفُ.ٙ

املشزفون على تنفٍذ اخلطت السنوٌت وخطت النشاط الصٍفً( :اإلداسح انؼبيخ
نهًذسعخ انًُزدخ – يذٚش٘ انٕزذح انًُزدخ ثبنًذٚشٚبد ٔاإلداساد انزؼهًٛٛخ – انًزبثؼخ ػهٗ
يغزٕٖ انٕصاسح ٔانًذٚشٚبد ٔاإلداساد انزؼهًٛٛخ  -يذٚش٘ انًذاسط).
منفذي خطت النشاط الصٍفً :ندبٌ انٕزذح انًُزدخ ثبنًذاسط.
اَطاللًب يٍ رصشٚسبد انغٛذ /سئٛظ اندًٕٓسٚخ ثبػزجبس "انشٚبضخ انًصشٚخ أيًُب
لٕيًٛب" ٔرٕخٓٛبد عٛبدرّ ثضشٔسح االْزًبو ثٓب ثؼذ اَدبص انشٚبضخ ف ٙأٔنًجٛبد طٕكٕٛ
يجكشا يٍ أخم
ٔ 0202رسمٛك يصش ( )4يٛذانٛبد أٔنًجٛخ ،األيش انز٘ ٚدؼهُب َُطهك
ً
االعزؼذاد نذٔسح ثبسٚظ  0202ثًؾشٔع "انجطم األٔنًج "ٙف ٙكم يكبٌ ٔكم انهؼجبد يٍ
أخم يغزمجم انشٚبضخ انًصشٚخ.
ٔيٍ يُطهك انزؼبٌٔ ث ٍٛكبفخ أخٓضح انذٔنخ ٔيغبًْخً يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى فٙ
دػى ٔرسمٛك:
رؤٌت وسارة الشباب والزٌاضت
"عزكٌٕ صُبػخ ثطم سٚبضٚ ٙغزطٛغ انًُبفغخ ػهٗ كبفخ انًغزٕٚبد اإللهًٛٛخ
ٔانذٔنٛخ ٔانؼبنًٛخ ٔاألٔنًجٛخ يٍ خالل رخطٛظ ػهً ٙرٔ ضٕاثظ ٔأطش يسذدح".
رسالت وسارة الشباب والزٌاضت
"عٛكٌٕ اَزمبء أفضم انؼُبصش انز ٙنذٓٚب االعزؼذاد انجذَٔ ٙانُفغٔ ٙانشٚبضٙ
ٔؽًٕنٓى ثبنشػبٚخ االخزًبػٛخ ٔانصسٛخ ٔانزذسٚجٛخ ػٍ طشٚك األعبنٛت انؼهًٛخ انسذٚثخ
ف ٙانًدبل انشٚبض.ٙ
ً
وحتقٍقا لألهداف التالٍت:
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 إػذاد خٛم يٍ االػج ٍٛنزذػٛى انًُزخجبد انمٕيٛخ ف ٙاألنؼبة انشٚبضٛخ ٔركٌٕ لبدسح
ػهٗ انًُبفغخ ٔرسمٛك االَدبصاد انؼبنًٛخ.
 صٚبدح لبػذح انًًبسعخ انشٚبضٛخ ثًب ٚخذو األَذٚخ ٔيشاكض انؾجبة ف ٙانًُبطك
ٔانمشٖ انًسشٔيخ.
 رأْٛم انكٕادس انشٚبضٛخ يٍ انؼبيه ٍٛثبنًؾشٔع يثم انًذسثٔ ٍٛاإلداسٔ ٍٛٚإظٓبس
دٔس انذٔنخ ف ٙاالْزًبو ثبنُؼء ٔانؾجبة.
 رًُٛخ ٔصٚبدح سٔذ االَزًبء ٔانٕطُٛخ نذٖ أفشاد انًدزًغ يٍ انطجمبد انفمٛشح
ثبنًدزًغ انًصش٘.
(خشٚذح اندًٕٓسٚخ انشٚبض – ٙف 21 ٙأغغطظ 0202و)
ٔسؽذ عؼًٛب نزسمٛك يب عجك
ٚدت انؼًم ػهٗ اعزخذاو انًالػت انًذسعٛخ ثكفبءح ُ
اإلؽبسح إن ّٛخبصخ خالل انؼطهخ انصٛفٛخ ٔانؼًم ػهٗ اكزؾبف انطالة انًْٕٕث ٍٛسٚبضًٛب
ٔدػًٓى ثكبفخ انغجم انًزبزخ.
ٔايزذادًا نًؾشٔػبد انٕزذح انًُزدخ خالل انؼبو انذساعٚ ٙغزًش رفؼٛم األَؾطخ
انصٛفٛخ انخبصخ ثبنًذسعخ انًُزدخ ػٍ انؼبو  ،0200زٛث رؼًم ْزِ األَؾطخ ػهٗ ثُبء
ؽخصٛخ انطبنت ٔركٕ ٍٚاالردبْبد اإلٚدبثٛخ َسٕ ثمبفخ اإلَزبج ٔاززشاو انؼًمٔ ،ػهٗ
اإلداساد انزؼهًٛٛخ ٔانًذاسط انزبثؼخ نٓب ثبعزًشاس انؼًم ف ٙيؾشٔػبد انٕزذح انًُزدخ
ثبػزجبسْب أَؾطخ يغزًشح ٔيزصهخ طٕال انؼبو يغ يشاػبح إغالق انًؾشٔػبد انمبئًخ فٙ
اػزجبسا يٍ  7/2يٍ كم ػبو ،يغ األخز ف ٙاالػزجبس انزؼهًٛبد
ٔ 4/12إػبدح رؾغٛهٓب
ً
انزبنٛخ:
( )2اإلػالٌ ػٍ أَؾطخ انٕزذح انًُزدخ داخم انًذٚشٚبد ٔاإلداساد انزؼهًٛٛخ ٔانًذاسط
َٔؾش ثمبفخ انًذسعخ انًُزدخ ث ٍٛانطالة يٍ خالل يذٚش٘ انًذاسط ٔيغئٕنٙ
األَؾطخ.
( )0صٛبَخ ٔإصالذ األخٓضح ٔاٜالد انز ٙرغزخذو ف ٙرُفٛز انًؾشٔػبد اإلَزبخٛخ ٔفك
انًخصصبد انًبنٛخ انًسذدح نزنك.
( )1اإلػالٌ ػٍ انض٘ انًذسعٔ ٙانض٘ انشٚبضٔ ٙرغٕٚمّ ف ٙإطبس انًؾشٔػبد
انزغٕٚمٛخ ٔرنك يغ طشزٓب اخزٛبسًٚب زغت سغجخ ٔن ٙاأليش ٔطجمًب نهٕائر ٔانزؼهًٛبد
انًُظًخ نزنك.
( )2اعزغالل االيكبَٛبد انزكُٕنٕخٛخ انًزبزخ ف ٙانًذسعخ رسذ يظهخ انٕزذح انًُزدخ.
( )3رسمٛك انزكبيم ث ٍٛيخزهف األَؾطخ راد انصهخ ثًؾشٔػبد انٕزذح انًُزدخ.
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(ٚ )4دٕص ارخبر يذسعخ ٔازذح داخم كم إداسح رؼهًٛٛخ ٔانز ٙرزًٛض ثزٕفش االيكبَبد
انًبدٚخ ٔانجؾشٚخ إللبيخ ٔسػ ػًم نزُفز ثٓب يؾشٔػبد انٕزذح انًُزدخ نًذاسط
اإلداسح.
( )7ارخبر يب ٚهضو َسٕ يؾبسكخ كبفخ يُزدبد انٕزذح انًُزدخ ثكم يذسعخ ف ٙانًؼبسض
ً
يغزمجال يٍ لجم اإلداسح انؼبيخ نهًذسعخ انًُزدخ ثذٕٚاٌ ػبو
انزٚ ٙزى اإلػالٌ ػُٓب
ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزؼهٛى انفُ.ٙ
( )8رؾدٛغ انطالة ػهٗ رًُٛخ سٔذ االثزكبس يٍ خالل طشذ أفكبس خذٚذح ٔأفكبس إثذاػٛخ
رغبػذ ػهٗ رطٕٚش يؾشٔػبد انٕزذح انًُزدخ.
(ٚ )9شاػٗ ػُذ إلبيخ يؼبسض نهًُزدبد أٌ رطجك عٛبعخ اإلػالٌ ٔانجٛغ ف ٙضٕء
انزؼهًٛبد ٔانمٕاػذ انًُظًخ نزنك.
( )22اإلػالٌ ػٍ ػمذ دٔساد نزؼهٛى انهغبد ٔانكًجٕٛرش ف ٙخًٛغ يشازم انزؼهٛى انؼبو
ضًٍ يؾشٔػبد انٕزذح انًُزدخ ٔرنك نخذيخ انجٛئخ انًسٛطخ ٔانًدزًغ انًسه.ٙ
(ٚ )22شاػٗ إسعبل رمشٚش يٍ كم يذٚشٚخ رؼهًٛٛخ ػٍ خطخ األَؾطخ انصٛفٛخ انًزٕلغ
يًبسعزٓب ف ٙانًذاسط ٔاسعبنٓب إنٗ اإلداسح انؼبيخ نهًذسعخ انًُزدخ ثذٕٚاٌ ػبو
ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزؼهٛى انفُ.ٙ
( )20ػًم يغبثمبد يزُٕػخ زٕل يٕضٕػبد رؼكظ انًُبفغخ ث ٍٛانطالة ٔزثٓى ػهٗ
اإلثذاع ٔاالثزكبس.
( )21يُبلؾخ انغهجٛبد ٔاإلٚدبثٛبد انز ٙرٕاخّ انمبئً ٍٛػهٗ رُفٛز أَؾطخ ٔيؾشٔػبد
انٕزذح انًُزدخ خالل انؼبو نزدُت انغهجٛبد ٔدػى اإلٚدبثٛبد ف ٙانؼبو انمبدو.
( )22يشاخؼخ كبفخ انغدالد انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ ألػًبل انٕزذح انًُزدخ ٔانزأكذ يٍ
يشاخؼزٓب ٔاػزًبدْب يٍ انزٕخ ّٛانًبنٔ ٙاإلداس٘.
( )23رطٕٚش ثشايح رجبدل انضٚبساد ث ٍٛاإلداساد انزؼهًٛٛخ.
( )24إػذاد كبفخ انجٛبَبد ٔاالزصبءاد انًطهٕثخ ػٍ انًذسعخ انًُزدخ.
( )27رؾدٛغ انطالة انًؾبسك ٍٛف ٙأَؾطخ ٔيؾشٔػبد انٕزذح انًُزدخ يبدًٚب ٔأدثًٛب يٍ
أسثبذ انٕزذح انًُزدخ نضٚبدح دافؼٛزٓى ٔفبػهٛزٓى –ٔصيالئٓى أٚضًب -ف ٙانًؾبسكخ
ً
يغزمجال.
ٔاالَضًبو ألَؾطخ ٔيؾشٔػبد انٕزذح انًُزدخ
( )28اعزًشاس انؼًم ف ٙانًؾشٔػبد انز ٙرؼزًذ ف ٙرغٕٚمٓب ػهٗ انجٛئخ انًسٛطخ يغ
رسغ ٍٛانًُزح ٔأٌ ٚكٌٕ عؼشِ يُبعجًب ٔرُفغًٛب يمبسَخ ثغؼشِ ف ٙانغٕق انخبسخ.ٙ

