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 ثحم األَشطخ ثشكم أسسع وثإتقبٌ انقيبو )   ( 

 انعهيب ثشكم أفضم  انتفكيساإلجبثخ عٍ أسئهخ )   ( 

  انىصىل نحهىل انًشكالد انتي تطسح يٍ )   ( 
 خالل األَشطخ      

  انًشبزكخ اإليجبثيخ في انًُبقشخ انصفيخ)   ( 
 االهتًبو ثتأديخ أَشطخ انتقىيى جًيعب(  )  

 ( أخرى تذكر   ) 
...................................................... 

 
 في نىحخ انشسف االسىعسض )   ( 
   انطبنجبد شهسيب تقدو  يتبثعخ  )   (
 انتشجيعيختقديى انجىائص  و تكسيىان  )   (
 يىز األ إزسبل خطبة شكس ألونيبء  )   (
   أيبو يُسىثبد   عًم انهقبءاد انًفتىحخ)   ( 
                                                 انًدزسخ ونهتعسيف ثكيفيخ تفىقهٍ       
 بعًبل انعًهيخ وانرهُيخ واإلشبدح ثهاأل إثساش)   ( 
  عًه ديج انتقُيخ ثبنتعهى انتدزيت )   (
 إعطبء فسصخ انتًُيخ انراتيخ ثشكم كبف  ( )    
 انكتت انًُبسجخ بعهً انقساءح وإزشبدهتشجيع )   ( 
بختيبز انًىضىعبد واألَشطخ اإلثسائيه انتي ثانسًبح  )   (

 بتستحىذ عًه اهتًبيه
 تشجيع عًه انًشبزكخ في انًسبثقبد ان )   (

 ................................................)   ( أخسي 
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