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 النشاط العلمي

 :الهدف العام

رمسيخ المنه  العلمي لدى الطالب  ويساهم في إبماز قدرارها و واهبها 

ويشجعها على التجديد واالبتكار  ن خالل البما   النظمي  

 .والتطبيقي  في  جاالت العلوم الطبيعي  والمياضيات وال اسب اآللي

 :الررمررهررام

لوكال  إعداد الخط  التشغيلي  لكل المشاريع والبما   الواردة بخط  ا

مئيس  القسم.ل والمفع بهاوالخاص  في المجال العلمي  . 

إدراج المشاريع أو البما   الخاص  والمبادرات في المجال العلمي 

للقسمبالخط  العا    . 

المفع بطلب ركليف  نسق  لكل  شموع  ن  شاريع المجال العلمي 

المشارك   ع  نسق  المشموع في عقد دورات ردريبي  وورش عمل 

في  والمعلمات والمشمفات المشاركاتواللقاءات لدعم الطالبات 

 .المشاريع الوزاري 

 .االطالع على كل  ا يمد  ن الوزارة في المجال العلمي

او  وداخل المجالأعضاء لجان الت كيم  ن خارج  المفع بطلب رمشيح

اإلدارة حسب  قتضيات البمنا   و عاييم الت كيم وبطاق  التوثيق 

وفق التعليمات الم ددة لكل  واستمارات المشاركاتاستيفاء نماذج 

التنظيمي  شموع او بمنا   حسب اللوائح  . 

 .فمز جميع المشاركات وفق االشتماطات والضوابط

 ع  نسق  المشموع في  تابع  سيم رنفيذ البما   المشارك  

والمشاريع  ن خالل الزيارات الميداني  او  ن خالل رفع رقاريم  ن 



قبل المشمفات المتابعات بالمكارب المشارك  في  تابع  المدارس 

 .لت فيز الطالبات على المشارك  في المشاريع والبما   العلمي 

بات على  مارس  التدريب ورأصيل المشارك  في  تابع  ور فيز الطال

الت فيزي دور البما   االثمائي  واللقاءات  . 

المشارك  في عقد شماكات خارجي  وفق أطار رنفيذي لخد   بما   

للطالباتالمجال العلمي لصقل الخبمات والمهارات ال ياري   . 

ارخاذ االجماءات النظا ي  ل ضور وخموج الطالبات للبما   او 

أوا م األركاب وفق الدليل االجمائي او األطم التنفيذيالمشاريع او  . 

في المجال العلمي والمفع  والممحلي  الخاص إعداد التقاريم الختا ي  

 .بها لصاحب الصالحي 

إعداد الخطابات المسيمة و سوغارها لتنفيذ المشاريع والبما   في 

الميدانالمجال العلمي في  . 

المشارك   ع  نسق  البمنا   في ركميم المدربات رر المتدربات رر 

الطالبات المشاركات في المشاريع والبما   التي حققت نتائ   تميزة 

عامعلى  ستوى اإلدارة او الوطن نهاي  كل  . 

المشارك  في رنظيم اللقاءات السنوي  او العالمي  للبما   والمشاريع 

آلي  التنفيذ التي رخص المجال العلمي وفق . 

في كاف   حصص النشاطدعم رنفيذ المشاريع ورطبيقها خالل 

 .المدارس

حصم أسماء الفائزات في المشاريع او البما   الوزاري  الكتمونيَا 

الصالحي  ورفعها لصاحب . 

اإلشماف المستمم على الطالبات الممش ات و تابعتهن في الفعاليات 

وحتى العودةوع  ن بداي  السفم إلى  قم رنفيذ المشم . 



العلميألبمز  نجزات المجال  جمافيك( )إنفوإعداد رقميم ختا ي  . 

إضافي القيام بما يست دث  ن  هام  . 

 

 

والتدريبالبما   العا     

 :الهدف العام

يهدف إلى رطويم المعمف  والقدرات وصقل المهارات  ن خالل 

التدريب والتي رؤدي إلى زيادة  عدالت األداء والمهارة لدى الطالبات 

بكفاءةفي جميع المجاالت  . 

 :الررمررهررام

إعداد الخط  التشغيلي  لكل المشاريع والبما   الواردة بخط  الوكال  

لمئيس  القسم والمفع بهاوالخاص  بمجال التدريب والبما   العا    . 

إدراج المشاريع أو البما   الخاص  والمبادرات لمجال التدريب 

للقسموالبما   العا   بالخط  العا    . 

ريع الوزاري  وعالقته بمفع قياس أثم ردريب الطالبات على المشا

 .الت صيل الدراسي

بالتطويم بالبما   والمشاريع الخاص  اعداد األدل  التنظيمي  الخاص  

 . المهني والمهاري.

اعداد الخط  التدريبي  للمائدات والمنسقات للمشارك  في رطويم 

المهنيالنمو  . 

 سين رفع المستوى النوعي للدراسات والب وث العلمي  التي رعنى بت

 .ورطويم الي  رفعيل األنشط  الغيم صفي 



في  الفائزات( –المتأهالت  –حصم احصائيات اعداد )المتدربات 

القسم في  جال البما   العا   والتدريب. شاريع وبما     . 

ر ليل  ؤشمات اإلنجاز ورقييم النتائ  للبما   والمشاريع لتجويد 

 .المخمجات

وع  ن  شاريع  جال التدريب المفع بطلب ركليف  نسق  لكل  شم

العا  والبما    . 

المشارك   ع  نسق  المشموع في عقد دورات ردريبي  وورش عمل 

في  والمشمفات المشاركاتوالمعلمات واللقاءات لدعم الطالبات 

الوزاري المشاريع  . 

العا  االطالع على كل  ا يمد  ن الوزارة لمجال التدريب والبما    . 

او  وداخل المجالالمفع بطلب رمشيح أعضاء لجان الت كيم  ن خارج 

 .اإلدارة حسب  قتضيات البمنا   و عاييم الت كيم وبطاق  التوثيق

وفق التعليمات الم ددة لكل  واستمارات المشاركاتاستيفاء نماذج 

 . شموع او بمنا   حسب اللوائح التنظيمي 

لضوابطفمز جميع المشاركات وفق االشتماطات وا . 

المشارك   ع  نسق  المشموع في  تابع  سيم رنفيذ البما   

والمشاريع  ن خالل الزيارات الميداني  او  ن خالل رفع رقاريم  ن 

قبل المشمفات المتابعات بالمكارب المشارك  في  تابع  المدارس 

 .لت فيز الطالبات على المشارك  في المشاريع والبما   العلمي 

ابع  ور فيز الطالبات على  مارس  التدريب ورأصيل المشارك  في  ت

 .دور البما   االثمائي  واللقاءات الت فيزي 

المشارك  في عقد شماكات خارجي  وفق أطار رنفيذي لخد   بما   

 جال التدريب والبما   العا   لصقل الخبمات والمهارات ال ياري  

 .للطالبات



الطالبات للبما   او ارخاذ االجماءات النظا ي  ل ضور وخموج 

 .المشاريع او أوا م األركاب وفق الدليل االجمائي او األطم التنفيذي

بمجال التدريب والبما    والممحلي  الخاص إعداد التقاريم الختا ي  

الصالحي العا   والمفع بها لصاحب  . 

إعداد الخطابات المسيمة و سوغارها لتنفيذ المشاريع والبما   في 

والبما   العا   في الميدان المشارك   ع  نسق    جال التدريب

 .البمنا   في ركميم المدربات رر المتدربات رر الطالبات

المشاركات في المشاريع والبما   التي حققت نتائ   تميزة على 

عام ستوى اإلدارة او الوطن نهاي  كل  . 

يع المشارك  في رنظيم اللقاءات السنوي  او العالمي  للبما   والمشار

 .التي رخص  جال التدريب والبما   العا   وفق آلي  التنفيذ

في كاف  حصص النشاط دعم رنفيذ المشاريع ورطبيقها خالل 

 .المدارس

حصم أسماء الفائزات في المشاريع او البما   الوزاري  الكتمونيَا 

الصالحي  ورفعها لصاحب . 

الفعاليات اإلشماف المستمم على الطالبات الممش ات و تابعتهن في 

وحتى العودة ن بداي  السفم إلى  قم رنفيذ المشموع  . 

إعداد رقميم ختا ي ) انفوجمافيك ( ألبمز  نجزات  جال التدريب 

 . والبما   العا  

إضافي القيام بما يست دث  ن  هام  . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االجتماعي النشاط  

 :الهدف العام

رزويد الطالبات بمعارف وخبمات و فاهيم وأنماط سلوكي  وشخصي  

 مغوب   ع التعمف على واجبارهن االجتماعي  ورأصيل دور العمل 

0202رؤي   المجتمع وفقالتطوعي في   . 

 :الررمررهررام

إعداد الخط  التشغيلي  لكل المشاريع والبما   الواردة بخط  الوكال  

والمفع بها لمئيس  القسم. والخاص  بالمجال االجتماعي . 

إدراج المشاريع أو البما   الخاص  والمبادرات بالمجال االجتماعي 

للقسمبالخط  العا    . 

المفع بطلب ركليف  نسق  لكل  شموع  ن  شاريع المجال 

 .االجتماعي

المشارك   ع  نسق  المشموع في عقد دورات ردريبي  وورش عمل 

لمات والمشمفاتوالمعواللقاءات لدعم الطالبات  . 



المشاركات في المشاريع الوزاري  االطالع على كل  ا يمد  ن 

الثقافيالوزارة للمجال  . 

او  وداخل المجالالمفع بطلب رمشيح أعضاء لجان الت كيم  ن خارج 

 .اإلدارة حسب  قتضيات البمنا   و عاييم الت كيم وبطاق  التوثيق

وفق التعليمات الم ددة لكل  واستمارات المشاركاتاستيفاء نماذج 

 . شموع او بمنا   حسب اللوائح التنظيمي 

فمز جميع المشاركات وفق االشتماطات والضوابط المشارك   ع 

 . نسق  المشموع في  تابع  سيم رنفيذ البما   والمشاريع

المشارك  في  تابع  المدارس لت فيز الطالبات على المشارك  في 

ي المشاريع والبما   العلم . 

المشارك  في  تابع  ور فيز الطالبات على  مارس  التدريب ورأصيل 

الت فيزي دور البما   االثمائي  واللقاءات  . 

المشارك  في عقد شماكات خارجي  وفق أطار رنفيذي لخد   بما   

للطالباتالمجال االجتماعي لصقل الخبمات والمهارات ال ياري   . 

ارخاذ االجماءات النظا ي  ل ضور وخموج الطالبات للبما   او 

التنفيذيالمشاريع او أوا م األركاب وفق الدليل االجمائي او األطم  . 

بالمجال االجتماعي  والممحلي  الخاص إعداد التقاريم الختا ي  

الصالحي والمفع بها لصاحب  . 

والبما   للمجال  إعداد الخطابات المسيمة و سوغارها لتنفيذ المشاريع

 .االجتماعي في الميدان

المشارك   ع  نسق  البمنا   في ركميم المدربات رر المتدربات رر 

الطالبات المشاركات في المشاريع والبما   التي حققت نتائ   تميزة 

عامعلى  ستوى اإلدارة او الوطن نهاي  كل  . 



   والمشاريع المشارك  في رنظيم اللقاءات السنوي  او العالمي  للبما

 .التي رخص المجال االجتماعي وفق آلي  التنفيذ

في كاف  حصص النشاط دعم رنفيذ المشاريع ورطبيقها خالل 

 .المدارس

حصم أسماء الفائزات في المشاريع او البما   الوزاري  الكتمونيَا 

الصالحي  اإلشماف المستمم على الطالبات الممش ات  ورفعها لصاحب

عاليات  ن بداي  السفم إلى  قم رنفيذ المشموع و تابعتهن في الف

 .وحتى العودة

االجتماعيألبمز  نجزات المجال  )انفوجمافيك(إعداد رقميم ختا ي  . 

إضافي القيام بما يست دث  ن  هام  . 

 

 

الثقافينشاط ال  

 :الهدف العام

رنمي  المهارات والقدرات اللغوي  واألدبي  وال مكي  ورعزيزها لدى 

 .الطالبات

 

 :الررمررهررام

إعداد الخط  التشغيلي  لكل المشاريع والبما   الواردة بخط  الوكال  

لخاص  بالمجال الثقافي والمفع بها لمئيس  القسم.وا . 

إدراج المشاريع أو البما   الخاص  والمبادرات بالمجال الثقافي 

للقسمبالخط  العا    . 

مجال الثقافي المفع بطلب ركليف  نسق  لكل  شموع  ن  شاريع ال

المشارك   ع  نسق  المشموع في عقد دورات ردريبي  وورش عمل 



في  والمعلمات والمشمفات المشاركاتواللقاءات لدعم الطالبات 

الوزاري المشاريع  . 

الثقافياالطالع على كل  ا يمد  ن الوزارة للمجال  . 

او  وداخل المجالالمفع بطلب رمشيح أعضاء لجان الت كيم  ن خارج 

 .اإلدارة حسب  قتضيات البمنا   و عاييم الت كيم وبطاق  التوثيق

وفق التعليمات الم ددة لكل  واستمارات المشاركاتاستيفاء نماذج 

التنظيمي  شموع او بمنا   حسب اللوائح  . 

فمز جميع المشاركات وفق االشتماطات والضوابط المشارك   ع 

والمشاريع.ما    نسق  المشموع في  تابع  سيم رنفيذ الب . 

المشارك  في  تابع  المدارس لت فيز الطالبات على المشارك  في 

العلمي المشاريع والبما    . 

المشارك  في  تابع  ور فيز الطالبات على  مارس  التدريب ورأصيل 

 .دور البما   االثمائي  واللقاءات الت فيزي 

لخد   بما   المشارك  في عقد شماكات خارجي  وفق أطار رنفيذي 

 .المجال الثقافي لصقل الخبمات والمهارات ال ياري  للطالبات

ارخاذ االجماءات النظا ي  ل ضور وخموج الطالبات للبما   او 

 .المشاريع او أوا م األركاب وفق الدليل االجمائي او األطم التنفيذي

بالمجال الثقافي والمفع  والممحلي  الخاص إعداد التقاريم الختا ي  

ها لصاحب الصالحي ب . 

إعداد الخطابات المسيمة و سوغارها لتنفيذ المشاريع والبما   للمجال 

الثقافي في الميدان المشارك   ع  نسق  البمنا   في ركميم 

المدربات رر المتدربات رر الطالبات المشاركات في المشاريع 

والبما   التي حققت نتائ   تميزة على  ستوى اإلدارة او الوطن 

عاماي  كل نه . 



المشارك  في رنظيم اللقاءات السنوي  او العالمي  للبما   والمشاريع 

التي رخص المجال الثقافي وفق آلي  التنفيذ دعم رنفيذ المشاريع 

المدارسفي كاف  حصص النشاط ورطبيقها خالل  . 

حصم أسماء الفائزات في المشاريع او البما   الوزاري  الكتمونيَا 

صالحي ال ورفعها لصاحب . 

اإلشماف المستمم على الطالبات الممش ات و تابعتهن في الفعاليات 

وحتى العودة ن بداي  السفم إلى  قم رنفيذ المشموع  . 

ألبمز  نجزات المجال الثقافي )انفوجمافيك(إعداد رقميم ختا ي  . 

 .القيام بما يست دث  ن  هام إضافي 

 

 

 

 

 

 

الفني والمهني النشاط  

 :الهدف العام

 ماحل التعليم العام  ع  ا  و هارارهن فيرنمي  قدرات الطالبات 

ورغبارهنيتناسب  يولهم  . 

 :الررمررهررام

إعداد الخط  التشغيلي  لكل المشاريع والبما   الواردة بخط  الوكال  

والمفع بها لمئيس  القسموالخاص  بالمجال الفني والمهني  . 

إدراج المشاريع أو البما   الخاص  والمبادرات بالمجال الفني والمهني 

للقسم.بالخط  العا     



المفع بطلب ركليف  نسق  لكل  شموع  ن  شاريع المجال الفني 

والمهني المشارك   ع  نسق  المشموع في عقد دورات ردريبي  

والمعلمات والمشمفات وورش عمل واللقاءات لدعم الطالبات 

في المشاريع الوزاري  ركاتالمشا . 

 .االطالع على كل  ا يمد  ن الوزارة للمجال الفني والمهني

او  وداخل المجالالمفع بطلب رمشيح أعضاء لجان الت كيم  ن خارج 

 .اإلدارة حسب  قتضيات البمنا   و عاييم الت كيم وبطاق  التوثيق

دة لكل وفق التعليمات الم د واستمارات المشاركاتاستيفاء نماذج 

 . شموع او بمنا   حسب اللوائح التنظيمي 

فمز جميع المشاركات وفق االشتماطات والضوابط المشارك   ع 

 . نسق  المشموع في  تابع  سيم رنفيذ البما   والمشاريع

المشارك  في  تابع  ور فيز الطالبات على  مارس  التدريب ورأصيل 

الت فيزي دور البما   االثمائي  واللقاءات  . 

المشارك  في عقد شماكات خارجي  وفق أطار رنفيذي لخد   بما   

 .المجال الفني والمهني لصقل الخبمات والمهارات ال ياري  للطالبات

ارخاذ االجماءات النظا ي  ل ضور وخموج الطالبات للبما   او 

التنفيذيالمشاريع او أوا م األركاب وفق الدليل االجمائي او األطم  . 

الخاص  بالمجال الفني والمهني  الممحلي ريم الختا ي  وإعداد التقا

 .والمفع بها لصاحب الصالحي 

إعداد الخطابات المسيمة و سوغارها لتنفيذ المشاريع والبما   للمجال 

الفني والمهني في الميدان المشارك   ع  نسق  البمنا   في ركميم 

اريع المدربات رر المتدربات رر الطالبات المشاركات في المش

والبما   التي حققت نتائ   تميزة على  ستوى اإلدارة او الوطن 

 .نهاي  كل عام



المشارك  في رنظيم اللقاءات السنوي  او العالمي  للبما   والمشاريع 

 .التي رخص المجال الفني والمهني وفق آلي  التنفيذ

في كاف  حصص النشاط دعم رنفيذ المشاريع ورطبيقها خالل 

 .المدارس

حصم أسماء الفائزات في المشاريع او البما   الوزاري  الكتمونيَا 

الصالحي  ورفعها لصاحب . 

اإلشماف المستمم على الطالبات الممش ات و تابعتهن في الفعاليات 

وحتى العودة ن بداي  السفم إلى  قم رنفيذ المشموع  . 

ألبمز  نجزات المجال الثقافي )انفوجمافيك(إعداد رقميم ختا ي  . 

 .القيام بما يست دث  ن  هام إضافي 

 

 

 

 

 

 

 

 التمبي  البدني  والص   المعززة

 :الهدف العام

السعي إلى اكساب الطالبات اللياق  البدني  المعززة للص   ور سين 

للطالبات ستوى الكفاءة البدني  ورنمي  القدرات ال مكي   . 

 

 :الررمررهررام



إعداد الخط  التشغيلي  لكل المشاريع والبما   الواردة بخط  الوكال  

لمئيس   والمفع بهاالخاص  بمجال التمبي  البدني  والص   المعززة 

 .القسم

إدراج المشاريع أو البما   الخاص  والمبادرات بمجال التمبي  البدني  

للقسموالص   المعززة بالخط  العا     

  لكل  شموع  ن  شاريع  جال التمبي  المفع بطلب ركليف  نسق

البدني  والص   المعززة المشارك   ع  نسق  البمنا   في عقد 

والمعلمات دورات ردريبي  وورش عمل واللقاءات لدعم الطالبات 

في المشاريع الوزاري  والمشمفات المشاركات . 

االطالع على كل  ا يمد  ن الوزارة بمجال التمبي  البدني  والص   

عززةالم . 

او  وداخل المجالالمفع بطلب رمشيح أعضاء لجان الت كيم  ن خارج 

 .اإلدارة حسب  قتضيات البمنا   و عاييم الت كيم وبطاق  التوثيق

وفق التعليمات الم ددة لكل  واستمارات المشاركاتاستيفاء نماذج 

التنظيمي  شموع او بمنا   حسب اللوائح  . 

طات والضوابط المشارك   ع فمز جميع المشاركات وفق االشتما

 نسق  المشموع في  تابع  سيم رنفيذ البما   والمشاريع  ن خالل 

الزيارات الميداني  او  ن خالل رفع رقاريم  ن قبل المشمفات 

بالمكاربالمتابعات  . 

المشارك  في  تابع  المدارس لت فيز الطالبات على المشارك  في 

لبدني  والص   المعززةالمشاريع والبما   في  جال التمبي  ا . 

المشارك  في  تابع  ور فيز الطالبات على  مارس  التدريب ورأصيل 

الت فيزي دور البما   االثمائي  واللقاءات  . 



المشارك  في عقد شماكات خارجي  وفق أطار رنفيذي لخد   بما   

 جال التمبي  البدني  والص   المعززة لصقل الخبمات والمهارات 

الباتال ياري  للط . 

ارخاذ االجماءات النظا ي  ل ضور وخموج الطالبات للبما   او 

 .المشاريع او أوا م األركاب وفق الدليل االجمائي او األطم التنفيذي

بمجال التمبي  البدني   والممحلي  الخاص إعداد التقاريم الختا ي  

الصالحي والص   المعززة والمفع بها لصاحب  . 

و سوغارها لتنفيذ المشاريع والبما   لمجال  إعداد الخطابات المسيمة

 .التمبي  البدني  والص   المعززة في الميدان

المشارك   ع  نسق  البمنا   في ركميم المدربات رر المتدربات رر 

الطالبات المشاركات في المشاريع والبما   التي حققت نتائ   تميزة 

 .على  ستوى اإلدارة او الوطن نهاي  كل عام

ك  في رنظيم اللقاءات السنوي  او العالمي  للبما   والمشاريع المشار

 .التي رخص  جال التمبي  البدني  والص   المعززة وفق آلي  التنفيذ

في كاف  حصص النشاط دعم رنفيذ المشاريع ورطبيقها خالل 

 .المدارس

حصم أسماء الفائزات في المشاريع او البما   الوزاري  الكتمونيَا 

الصالحي  بورفعها لصاح . 

اإلشماف المستمم على الطالبات الممش ات و تابعتهن في الفعاليات 

وحتى العودة ن بداي  السفم إلى  قم رنفيذ المشموع  . 

ألبمز  نجزات  جال التمبي   )انفوجمافيك(إعداد رقميم ختا ي 

 .البدني  والص   المعززة

إضافي القيام بما يست دث  ن  هام  . 



 النشاط الكشفي

 :الهدف العام

رنمي  الجوانب الموحي  واالجتماعي  والجسمي  والعقلي  والكشفي  

المشاركات في النشاط الكشفي الطالباتبشكل  توازن وشا ل لدى  . 

 :المهام

إعداد الخط  التشغيلي  لكل المشاريع والبما   الواردة بخط  الوكال  

لمئيس  القسم والمفع بهاوالخاص  بالنشاط الكشفي  . 

إدراج المشاريع أو البما   الخاص  والمبادرات بالنشاط الكشفي 

للقسمبالخط  العا    . 

المفع بطلب ركليف  نسق  لكل  شموع  ن  شاريع النشاط الكشفي 

التعميمحين صدور  . 

المشارك   ع  نسق  المشموع في عقد دورات ردريبي  وورش عمل 

في  المشاركاتوالمعلمات والمشمفات واللقاءات لدعم الطالبات 

الوزاري المشاريع  . 

الكشفياالطالع على كل  ا يمد  ن الوزارة للنشاط  . 

او  وداخل المجالالمفع بطلب رمشيح أعضاء لجان الت كيم  ن خارج 

اإلدارة حسب  قتضيات البمنا   و عاييم الت كيم وبطاق  التوثيق 

لكل وفق التعليمات الم ددة  واستمارات المشاركاتاستيفاء نماذج 

التنظيمي  شموع او بمنا   حسب اللوائح  . 

فمز جميع المشاركات وفق االشتماطات والضوابط المشارك   ع 

 . نسق  المشموع في  تابع  سيم رنفيذ البما   والمشاريع

المشارك  في  تابع  المدارس لت فيز الطالبات على المشارك  في 

بع  لمكتب شمق في المشاريع والبما   الكشفي  و تابع  المدارس التا

األنشط جميع  . 



المشارك  في  تابع  ور فيز الطالبات على  مارس  التدريب ورأصيل 

دور البما   االثمائي  واللقاءات الت فيزي  المشارك  في عقد 

شماكات خارجي  وفق أطار رنفيذي لخد   بما   النشاط الكشفي 

 .لصقل الخبمات والمهارات ال ياري  للطالبات

جماءات النظا ي  ل ضور وخموج الطالبات للبما   او ارخاذ اال

المشاريع او أوا م األركاب وفق الدليل االجمائي او األطم التنفيذي 

 .إن كان هناك  شاركات خارجي 

بالنشاط الكشفي والمفع  إعداد التقاريم الختا ي  والممحلي  الخاص 

الصالحي بها لصاحب  . 

لتنفيذ المشاريع والبما    إعداد الخطابات المسيمة و سوغارها

للنشاط الكشفي في الميدان المشارك   ع  نسق  البمنا   في ركميم 

المدربات رر المتدربات رر الطالبات المشاركات في المشاريع 

والبما   التي حققت نتائ   تميزة على  ستوى اإلدارة او الوطن 

 .نهاي  كل عام

عالمي  للبما   والمشاريع المشارك  في رنظيم اللقاءات السنوي  او ال

التي رخص النشاط الكشفي وفق آلي  التنفيذ دعم رنفيذ المشاريع 

في كاف  المدارس وفق اآللي  الصادرة حصص النشاط ورطبيقها خالل 

 .للمجال

حصم أسماء الفائزات في المشاريع او البما   الوزاري  الكتمونيَا 

الصالحي  ورفعها لصاحب . 

( ألبمز  نجزات النشاط الكشفي انفوجمافيك)إعداد رقميم ختا ي   . 

 .القيام بما يست دث  ن  هام إضافي 

 

 

 


