ما هي انمشاكم انتي وزيد
انتغهة ػهيها

مه وحه

“مشزوع وؼم وستطيغ”
جامؼح انطفيهح انتمىيح

انشثكح انؼزتيح نهتزتيح انمدويح
(أوهز)
و
جامؼح انطفيهح انتمىيح

۞

ضؼف روح انتطىع تيه انطهثح
واالختالط

تيه

۞

لهح انتفاػم
انطهثح

۞

لهح مشاركح انطالب وانطانثاخ
في انحياج انجامؼيح

۞

لهح األوشطح انتي تدمج انطهثح
في انحياج انجامؼيح وتساهم
في استثمار أولاخ انفزاؽ
تأوشطح المىهجيح

شكز خاص نـ:
ػمادج شؤون انطهثح
صىدوق انمهك ػثدهللا انثاوي نهتىميح

نهتىاصم مغ فزيك انؼمم:
5888707770 :
أحمد انههىل
ػادل انمطاميه 5888077080 :
0796854423 :
شثكح أوهز:

و
وأَب كطبنت ،يسؤونُتٍ
هٍ أٌ أكىٌ عضىاً
َشُطبً فٍ خبيعتٍ
يٍ خالل انًشبركخ فٍ
أَشطخ انهدبٌ
انًختهفخ حست يب
َُبست يىاهجٍ
وقذراتٍ واهتًبيبتٍ

انهجىح انثمافيح
تالل انسؼىدي 0772475584:
انهجىح انزياضيح
0772061901:
حارث انثدور
انهجىح انتزفيهيح
حسان انظاهز 0788044222:
نجىح انطانثاخ
فزح أتى هىيح
نجىح انؼاللاخ انؼامح
حامد انمسكاوي 0777183268:
0775746842:
ثائز سروىن

https://www.facebook.com/pages/Yes-WeCan/168440076649420

جامعت الطفيلت التقنيت
مبادرة
"إنشاء اللجان الطالبيت"

هذا انثزوامج تدػم مه مثادرج
انشزاكح األمزيكيح انشزق
أوسطيح

ما هى مشزوع "وؼم وستطيغ"

ما هي مثادرتىا!!

تعسَس انحق فٍ انًشبركخ وانتعجُر
عٍ انرأٌ ثٍُ انطهجخ يٍ خالل تعسَس
انتىاصم ثُُهى واستثًبر طبقبتهى فٍ
أَشطخ ثقبفُخ وترفُهُخ وتىعىَخ
تذيدهى فٍ انحُبح اندبيعُخ

إَشبء انهدبٌ انطالثُخ

يهًتهب

اندبيعبد انًشبركخ فـٍ انًشـروع
هى :اندبيعخ األردَُخ فٍ عًبٌ،
واندبيعخ انهبشًُخ فٍ انسرقبء،
وخبيعخ انعهىو وانتكُىنىخُب فٍ ارثذ،
وخبيعخ انطفُهخ فٍ انطفُهخ وخبيعخ
انجهقبء انتطجُقُخ فٍ انسهظ.

يٍ خالل

يشروع “َعى َستطُع” هى يشروع
َهذف إنً تعسَس قذراد طهجخ انهُئبد
انطالثُخ فٍ خًس خبيعبد حكىيُخ
وتطىَر يهبراتهى انالزيخ نتفعُم قُى
انًىاطُخ انذًَقراطُخ يٍ خالل
يًبرسخ حقهى فٍ انًشبركخ فٍ
انحُبح اندبيعُخ واديبج أكجر عذد يًكٍ
يٍ شجبة وشبثبد اندبيعخ فٍ
يشبرَع عًهُخ اَدبثُخ نتحسٍُ انجُئخ
اندبيعُخ.

عقذ أَشطخ ثقبفُخ ورَبضُخ وترفُهُخ
يتُىعخ نذيح انطهجخ فٍ انحُبح
اندبيعُخ

ما هي انهجان انممتزحح ومهامها

نجىح ثمافيح:
عقذ أَشطخ ثقبفُخ تىعىَخ
يسبثقبد شعرَخ و فُُخ
يحبضراد تثقُفُخ
استضبفخ شخصُبد عبيخ نهتحذث
عٍ قصص َدبحهى
انتىاصم يع انًدتًع انًحهٍ
نجىح رياضيح:
عقذ أَشطخ رَبضخ
دورٌ يجبرَبد ويُبفسبد رَبضُخ
تذرَت رَبضٍ نهطهجخ
نجىح تزفيهيح:
عقذ أَشطخ ترفُهُخ:
رحالد ثأسعبر يخفضخ
يسبثقبد
أَشطخ يىسُقُخ وعروض نهطهجخ
انًىهىثٍُ
نجىح انطانثاخ:
تشدُع انطبنجبد عهً انًشبركخ فٍ
انهدبٌ األخري
نجىح انؼاللاخ انؼامح:
انتُسُق ثٍُ انهدبٌ انًتعذدح

