
 

 

انخىجيه انفني انؼبو نهرتبيت انكشفيت 
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام إصدار نشرات بتشكٌل الفرق الكشفٌة 1
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
-   ٌولٌو  اكتوبر

ات بدء العمل بمراكز اصدار نشر 2
 التدرٌب الكشفٌة بالمناطق 

 للتربٌة الكشفٌة التوجٌه العام
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
-  ماٌو راكتوب

3 
إصدار نشرة لبدء العمل بمركز 

 التدرٌب البحري بالفنطاس
 للتربٌة الكشفٌة التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

-  ماٌو  اكتوبر

4 

تجهٌز و إصدار كتب و نشرة لل
 69االعداد إلقامة المخٌم الكشفً 

 بكبد
 للتربٌة الكشفٌة  التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

-  فبراٌر اكتوبر

5 
إصدار نشرة الخطة العامة و 
البرنامج الزمنً و المسابقات 

 2016-2015الكشفٌة لعام 
 الخاص+المناطق+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

-  اغسطس سبتمبر

مخاطبة المناطق إلرسال كشوف جميع  6
 المكمفين بالعمل بالمخيمات االسبوعية 

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
-  ماٌو سبتمبر

7 
عمل إحصائية المؤهالت الكشفية لجميع 

 الخاص+المناطق+التوجٌه العامالقادة و القائدات 
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
-  برسبتم سبتمبر

 

 

 

 

 



 

 

نرتبيت انكشفيت انخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام بدء االجتماعات الدورٌة 8
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
-  ماٌو سبتمبر

9 

المكلفٌن بالعمل إصدار كشوف 
بمراكز التدرٌب الكشفً و النادي 

 البحري بالفنطاس 
 الخاص+المناطق+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - 2016ماٌو  2015اكتوبر 

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام بدء العمل بمراكز التدرٌب الكشفٌة 10
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة 
 - 2016ماٌو  2015اكتوبر 

11 
ء العمل بمركز التدرٌب البحري بد

 بالفنطاس
 الخاص+المناطق+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - 2016ماٌو  2015اكتوبر 

إصدار كشوف التكالٌف للمخٌمات  12
 األسبوعٌة الكشفٌة

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - 2016ماٌو  2015اكتوبر 

 - 30/10 28/10 فتٌان الخاص+المناطق+التوجٌه العام بع للفرق البحرٌة دورة عرفاء الطال 13

 - اكتوبر /  5 - األشبال الخاص+المناطق+التوجٌه العام اإلحتفال بٌوم المعلم العالمً  14

 

 



 

 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ راسيتاملزحهت اند جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام بدء المخٌمات اإلسبوعٌة  15
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - ماٌو -

16 
اسبوع ) خدمة عامة بمناسبة 

 (التخضٌر بالكوٌت وٌوم الشجرة 
 الخاص+المناطق+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

- 15/10 - 

17 
تفال بٌوم الطفل العربً و االح

 العالمً 
 الخاص+المناطق+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة 

 - اكتوبر -

 منطقة حولً التعلٌمٌة مسابقة نادي الفرقة  18
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - ماٌو  اكتوبر 

 - - اكتوبر  أشبال منطقة حولً التعلٌمٌة الفقرة الكشفٌة أو الشعبٌة  19

 - - اكتوبر فتٌان منطقة حولً التعلٌمٌة وع كشفًمشر 20

 - - اكتوبر أشبال منطقة حولً التعلٌمٌة  مسابقة نموذج لعبة 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - - اكتوبر أشبال منطقة حولً التعلٌمٌة مسابقة سجل الشبل 22

 - - اكتوبر فتٌان  منطقة حولً التعلٌمٌة  حقٌبة كشاف 23

 - - اكتوبر متقدم منطقة حولً التعلٌمٌة عصا كشفٌة+ مراٌا كشفٌة  24

25 
الدراسة األساسٌة لقابدات الفرق 

 الكشفٌة 
 - 28/10 26/10 قابدات منطقة حولً التعلٌمٌة

 - اكتوبر اكتوبر متقدم منطقة مبارك الكبٌر زٌارة المركز العلمً الكوٌتً  26

 اإلدارة العامة للتعلٌم الخاص تنظٌم دراسة للقادة و القابدات  27
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - - اكتوبر 

 - - 18/10 فتٌان منطقة األحمدي التعلٌمٌة مسابقة اإلبداع الكشفً 28

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - 18/1 1/10 أشبال منطقة الجهراء التعلٌمٌة  مسابقة الرسم على الطربال 29

 - 26/3 22/10 أشبال اء التعلٌمٌةمنطقة الجهر مسابقة العمل المسرحً الغنابً  30

 - 18/1 28/10 فتٌان منطقة الجهراء التعلٌمٌة مسابقة معلم من معالم العالم 31

 - 15/1 28/9 فتٌان منطقة الجهراء التعلٌمٌة مسابقة مجسم سارٌة العلم 32

 - 15/1 29/9 متقدم منطقة الجهراء التعلٌمٌة مسابقة الطاولة الكشفٌة  33

 منطقة الجهراء التعلٌمٌة ة النادي الكشفًمسابق 34
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة 
1/10 26/3 - 

 - ٌناٌر 7 13/10 فتٌان  منطقة العاصمة التعلٌمٌة  مسابقة العصا الكشفٌة 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ راسيتاملزحهت اند جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - ٌناٌر 7 13/10 أشبال منطقة العاصمة التعلٌمٌة مسابقة سارٌة العلم 36

 - 31/12 11/10 أشبال منطقة العاصمة التعلٌمٌة مسابقة المفرش الكشفً 37

 - 30/12 14/10 متقدم منطقة العاصمة التعلٌمٌة مسابقة الطاولة الكشفٌة 38

 - 30/12 14/10 أشبال منطقة العاصمة التعلٌمٌة ابقة أدوات المكتب الكشفٌةمس 39

 منطقة العاصمة التعلٌمٌة مسابقة المخٌم النموذجً 40
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة 
1/10 8/5 - 

 منطقة العاصمة التعلٌمٌة نشاط الخدمة العامة 41
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة 
1/10 8/5 - 

 منطقة العاصمة التعلٌمٌة البحري  المشاركة بالنشاط 42
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
1/10 8/5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

43 
المشاركة باإلحتفال بالٌوم العالمً 

 ٌم المعلم لتكر
 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

4/10 4/10 - 

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة المسابقات الكشفٌة 44
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
1/10 23/1 - 

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة االحتفال بٌوم الغذاء العالمً 45
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
16/10 16/10 - 

46 
اركة بالمخٌم الكشفً العالمً المش

 الجوتً  16عبر االنترنت 
 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

+ جمٌع المراحل الدراسٌة
 - 14/10 12/10 جمعٌة الكشافة

بدء التجهٌز و االعداد للمخٌم  47
 بكبد 69الكشفً السنوي 

 - فبراٌر نوفمبر متقدم –فتٌان  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

ز و االعداد للمخٌم بدء التجهً 48
 البحري الكشفً السنوي

 - فبراٌر نوفمبر  متقدم –فتٌان  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

الدراسة العملٌة للشارة الخشبٌة  49
 لقادة الفرق الكشفٌة 

 - 28/11 14/11 قادة الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / بقت املسب و

50 
 –الفتٌان )الرحلة االسبوعٌة االولى 

 (المتقدم 
 - نوفمبر نوفمبر متقدم –فتٌان  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - نوفمبر نوفمبر أشبال الخاص+لمناطقا+التوجٌه العام (االشبال ) الرحلة االسبوعٌة االولى  51

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام االحتفال باطفاء اخر ببر 52
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - نوفمبر نوفمبر 

53 
( لوغو ) مسابقة تصمٌم شعار 

 69المخٌم الكشفً السنوي 
 - نهاٌة دٌسمبر نوفمبر متقدم الخاص+المناطق+التوجٌه العام

م بوستر المخٌم مسابقة تصمً 54
 69الكشفً السنوي 

 - نهاٌة دٌسمبر نوفمبر فتٌان الخاص+المناطق+التوجٌه العام

مسابقة افضل فقرة للمشاركة فً  55
 69افتتاح المخٌم الكشفً السنوي 

 - نهاٌة دٌسمبر نوفمبر  فتٌان –أشبال  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 دي التعلٌمٌةمنطقة األحم مسابقة المخٌم النموذجً  56
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
12/11 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - - 30/11 أشبال منطقة األحمدي التعلٌمٌة زٌارة لشركة مطاحن الدقٌق 57

 - - 23/11 أشبال منطقة األحمدي التعلٌمٌة بدء مسابقة المراٌا الكشفٌة  58

 - - - متقدم منطقة األحمدي التعلٌمٌة مسابقة الساعة الكشفٌة 59

 - - - - منطقة األحمدي التعلٌمٌة دورة تمهٌدي للشارة الخشبٌة 60

 - - - فتٌان ٌمٌةمنطقة األحمدي التعل زٌارة اإلدارة العامة لإلطفاء 61

 - - - متقدم منطقة األحمدي التعلٌمٌة زٌارة بٌت العثمان  62

 - - 5/11 فتٌان منطقة حولً التعلٌمٌة زٌارة مركز إطفاء 63

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء يذمىػد انخنف املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

64 
الدراسة األساسٌة لقادة الفرق 

 الكشفٌة
 - 12/11 9/11 متقدم –فتٌان  منطقة حولً التعلٌمٌة

 - 25/11 23/11 متقدم  –فتٌان  منطقة حولً التعلٌمٌة دورة لعرفاء األوابل 65

 - - - أشبال منطقة حولً التعلٌمٌة  15اسبوع الصحة ال  66

 - - نوفمبر أشبال منطقة الجهراء التعلٌمٌة مسرحً الغنابً العمل ال 67

 - - نوفمبر أشبال منطقة الجهراء التعلٌمٌة مجسم معلم من معالم الكوٌت  68

 - - نوفمبر فتٌان منطقة الجهراء التعلٌمٌة مجسم سارٌة العلم 69

 - - نوفمبر متقدم منطقة الجهراء التعلٌمٌة مسابقة الطاولة الكشفٌة  70

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 منطقة الجهراء التعلٌمٌة النادي الكشفً 71
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - - نوفمبر

 - - نوفمبر فتٌان الجهراء التعلٌمٌة منطقة زٌارة للمخبز اآللً  72

 - - نوفمبر أشبال منطقة الجهراء التعلٌمٌة زٌارة لمتحف بٌت العثمان  73

 - - نوفمبر فتٌان منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة االجتماع التدرٌبً األول  74

أفضل قاعدة )المسابقة األولى  75
 (كشفٌة

 - ٌناٌر نوفمبر متقدم –فتٌان  منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة

 المخٌم الكشفً األول  76
 (حدٌقة جمال عبدالناصر)

 - - نوفمبر أشبال منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة

 - نوفمبر نوفمبر أشبال منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة زٌارة لحدٌقة الشهٌد 77

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ /  احلفم/ املسببقت  و

 - نوفمبر نوفمبر قابدات منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة الدراسة األولٌة لقابدات فرق األشبال 78

 - - نوفمبر فتٌان منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة زٌارة شركة نفط الكوٌت 79

 - 6/11 2/11 فتٌان منطقة العاصمة التعلٌمٌة لمراكز اإلطفاء  زٌارة 80

 - 11/12 30/11 فتٌان منطقة العاصمة التعلٌمٌة إقامة ندوة الطوارئ الطبٌة  81

المشاركة مع فرٌق الغوص بحملة  82
 تنظٌف 

 - 24/3 18/11 فتٌان –أشبال  منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

83 
بكبد و  69الكشفً اإلعداد و التحضٌر للمخٌم 

المخٌم البحري إقامة المخٌم الكشفً السنوي 
 الفنطاس –كبد 

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة 
 - ٌناٌر 15 ٌناٌر 8

الدراسة العملٌة للشارة الخشبٌة  84
 لقابدات فرق األشبال

 - دٌسمبر دٌسمبر قابدات الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - دٌسمبر دٌسمبر أشبال الخاص+المناطق+التوجٌه العام (األشبال ) الرحلة اإلسبوعٌة الثانٌة  85

86 
-الفتٌان)نٌة الرحلة اإلسبوعٌة الثا
 (المتقدم

 - دٌسمبر دٌسمبر متقدم  –فتٌان  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

87 
مسابقة أفضل فقرة وطنٌة أو شعبٌة 

 مسرحٌة هادفة
 - دٌسمبر اكتوبر متقدم –فتٌان  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام مسابقة أفضل بوستر فنون كشفٌة 88
مراحل جمٌع ال

 الدراسٌة
 - دٌسمبر -

 - - دٌسمبر فتٌان  منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة درٌبً الثانًتاالجتماع ال 89

 المشاركة بالٌوم العالمً التطوعً 90
 (حملة نوعٌة صحٌة للمجتمع)

 - - دٌسمبر فتٌان منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة

 المخٌم الكشفً الثانً 91
 (نًنادي ضباط الحرس الوط)

 - - دٌسمبر أشبال منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

92 
 –تنظٌف الشواطا )خدمة عامة 

 (تخضٌر المخٌم 
 - - دٌسمبر فتٌان –أشبال  الكبٌر التعلٌمٌةمنطقة مبارك 

 - - دٌسمبر أشبال منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة حدٌقة الٌرموك  –زٌارة كدزانٌا  93

 - - دٌسمبر أشبال منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة حفل قبول 94

 (ٌوم التطوع العالمً )خدمة عامة  95
 المناطق التعلٌمٌه
 التعلٌم الخاص

لمراحل جمٌع ا
 الدراسٌة

7/12 18/12 - 

 المخٌم الترفٌهً األول 96
 المناطق التعلٌمٌه
 التعلٌم الخاص

 - - - متقدم –فتٌان 

 االحتفال بٌوم الشرطة 97
 المناطق التعلٌمٌه
 التعلٌم الخاص

- 31/12 - - 

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة المشاركة بالٌوم العالمً للمعاقٌن 98
جمٌع المراحل 

 اسٌةالدر
3/12 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة االحتفال بالٌوم العالمً للتطوع 99
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
5/12 - - 

 - 17/12 13/12 قابدات منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة الدراسة األساسٌة للقابدات 100

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة مسابقة الخدمة العامة 101
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - دٌسمٌر دٌسمبر

 - 3/12 1/12 أشبال منطقة حولً التعلٌمٌة دورة رؤساء السداسٌات 102

 - - 15/12 أشبال منطقة حولً التعلٌمٌة ة العربًاالحتفال بٌوم الشرط 103

 - - 4/12 متقدم –فتٌان  منطقة حولً التعلٌمٌة (ٌوم التطوع العالمً )خدمة عامة  104

 منطقة حولً التعلٌمٌة تقٌٌم المسابقات الكشفٌة 105
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
16/12 18/12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةنرتبيت انكشفيانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 منطقة الجهراء التعلٌمٌة تقٌٌم جمٌع المسابقات الكشفٌة 106
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
21/12 - - 

107 
 إقامة الندوة الوطنٌة

 (فً حب الكوٌت )  
 - 14/12 1/12 أشبال علٌمٌةمنطقة العاصمة الت

 - 14/12 1/12 متقدم –فتٌان  منطقة العاصمة التعلٌمٌة مسابقة البوابة الكشفٌة 108

 - 17/12 6/12 متقدم منطقة العاصمة التعلٌمٌة زٌارة لمجلس األمة 109

الدراسة األساسٌة للشارة الخشبٌة  110
 (قادة)

 منطقة العاصمة التعلٌمٌة
جمٌع المراحل 

 اسٌةالدر
1/12 15/12 - 

 - 24/12 20/12 أشبال منطقة العاصمة التعلٌمٌة زٌارة متحف السٌارات القدٌمة 111

 - 31/12 22/12 أشبال منطقة العاصمة التعلٌمٌة إقامة ورشة اإلسعافات األولٌة 112

  

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ ضاملؼز/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

113 
دورة عرفاء الطالبع للمرحلتٌن 

 المتوسطة و الثانوٌة
 - 18/12 1/12 متقدم –فتٌان  منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 - - دٌسمبر متقدم منطقة األحمدي التعلٌمٌة مسابقة أحلى صورة كشفٌة 114

115 
تدرٌبٌة لقادة الفرق إعداد دورة 

 الكشفٌة
 - - - قادة منطقة األحمدي التعلٌمٌة

 منطقة األحمدي التعلٌمٌة تنظٌم رحلة ترفٌهٌة 116
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
11/12 - - 

 - - دٌسمبر قابدات منطقة األحمدي التعلٌمٌة دورة أولٌة للقابدات 117

 - - 22/12 أشبال ٌةمنطقة األحمدي التعلٌم مسابقة الصحن الكشفً 118

 - - دٌسمبر أشبال منطقة األحمدي التعلٌمٌة زٌارة لمعرض شركة النفط 119

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

120 
 69كشفً السنوي إقامة المخٌم ال

 بكبد
 - ٌناٌر 15 ٌناٌر 8 متقدم –فتٌان  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - ٌناٌر 15 ٌناٌر 8 متقدم –فتٌان  الخاص+المناطق+التوجٌه العام إقامة المخٌم الكشفً البحري السابع 121

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام تقٌٌم المسابقات الكشفٌة 122
جمٌع المراحل 

 سٌةالدرا
 - - ٌناٌر

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة برنامج الهواٌات و االلعاب الكشفٌة 123
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - ٌناٌر  14 ٌناٌر 13

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة المشاركة فً فعالٌات رفع العلم 124
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - - 2016ٌناٌر 

 - 29/1 28/1 متقدم –فتٌان  لتعلٌمٌةمنطقة الفروانٌة ا محاضرة ثقافٌة 125

 منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة زٌارة المدٌنة الترفٌهٌة  126
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث نخهبءمىػد اال مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - - دٌسمبر - منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة (مشروع كشفً ) المسابقة الثانٌة  127

 - - دٌسمبر قابدات منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة دورة فنون كشفٌة  128

 - ٌناٌر 14 ٌناٌر 7 متقدم –فتٌان  منطقة العاصمة التعلٌمٌة مسابقة الزٌارة الصباحٌة 129

 - - - فتٌان منطقة الجهراء التعلٌمٌة ارة لمصنع شركة األلبان الكوٌتٌةزي 130

 ادارة العامة للتعلٌم  خدمة عامة 131
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
- - - 

المشاركة برفع العلم مع محافظه  132
 العاصمة

 ادارة العامة للتعلٌم 
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
29/1 - - 

ض السالح زٌارة فرق األشبال لمعر 133
 الجوي

 - - - أشبال منطقة األحمدي التعلٌمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - - - تقدمم منطقة األحمدي التعلٌمٌة تقٌٌم مسابقة الخدمة العامة 134

135 
المشاركة باحتفاالت العٌد الوطنً و 

 عٌد التحرٌر
 الخاص+المناطق+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - مارس 1/2

 - فبراٌر فبراٌر فتٌان  الخاص+المناطق+التوجٌه العام لقاء المخٌم البحري الثانً 136

 - - 16/2 أشبال مٌةمنطقة حولً التعلً اللقاء الوطنً الثالث لألشبال 137

 - - 21/2 متقدم –فتٌان  منطقة حولً التعلٌمٌة زٌارة للمؤسسات و الدوابر الحكومٌة 138

احتفاالت العٌد الوطنً و عٌد التحرٌر  139
 بالمحافظة و الوزارة

 - فبراٌر فبراٌر فتٌان –أشبال  منطقة حولً التعلٌمٌة

 - - 5/2 أشبال مٌةمنطقة حولً التعلً زٌارة المتحف الوطنً 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 تقدمم –فتيان  - 3/2أشبال متقدم-فتٌان-أشبال منطقة حولً التعلٌمٌة الرحلة األسبوعٌة الثالثة 141

 - 20/2 18/2 أشبال منطقة العاصمة التعلٌمٌة زٌارة لبٌت األعمال الوطنٌة 142

 - 12/2 2/2 فتٌان  منطقة العاصمة التعلٌمٌة زٌارة المركز العلمً 143

 - 28/2 24/2 أشبال منطقة العاصمة التعلٌمٌة زٌارة متحف القوة الجوٌة 144

المشاركة فً احتفاالت العٌد الوطنً  145
 وعٌد التحرٌر

- 
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - فبراٌر 28 فبراٌر 7

 - 10/2 8/2 متقدم –فتٌان  منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة مسابقة الموانع الكشفٌة 146

دورة فنٌة فً مشارٌع الرٌادة  147
 الكشفٌة

 - 20/2 18/2 قادة منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة انكشفيتنرتبيانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - فبراٌر فبراٌر فتٌان منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة زٌارة لمتحف القرٌن 148

149 
 احتفال بالعٌد الوطنً وعٌد التحرٌر 

 (زٌارة بٌت شهداء القرٌن ) 
 - فبراٌر فبراٌر أشبال نطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌةم

 - فبراٌر فبراٌر فتٌان  منطقة الجهراء التعلٌمٌة زٌارة مرصد العجٌري بالنادي العلمً 150

 ادارة العامة للتعلٌم زٌارة للمتحف الوطنً 151
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
10/2 - - 

 العامة للتعلٌم ادارة االحتفال بٌوم محو األمٌة العالمً 152
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
1/2 - - 

تقدٌم كشوف مزاولة اللجنة العلٌا  153
 69المخٌم الكشفً 

 - نهاٌة فبراٌر اكتوبر  أعضاء الخاص+المناطق+التوجٌه العام

تقدٌم كشوف مزاولة لجان اإلعداد  154
 69المخٌم الكشفً 

 - فبراٌر بردٌسم قابدات –قادة  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

155 
تقدٌم كشوف مزاولة المكلفٌن بالعمل 

 69المخٌم الكشفً 
 - فبراٌر 6 ٌناٌر30 تقابدا –قادة  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - مارس مارس  فتٌان الخاص+المناطق+التوجٌه العام لقاء المخٌم البحري الثالث 156

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام االحتفال بٌوم األخوة الكشفٌة 157
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - مارس مارس 

158 
االحتفال بٌوم الشرطة العربٌة 

 والخلٌجٌة
 الخاص+مناطقال+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - مارس مارس 

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام االحتفال بٌوم األسرة 159
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - مارس مارس 

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام المخٌمات األسبوعٌة الثالثة 160
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - مارس مارس

 الكشفٌةتقٌٌم جمٌع المسابقات  161
 (المقررة )  

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - مارس مارس

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

162 
تدرٌب دراسة مساعدة قادة ال

 بالتعاون مع جمعٌة الكشافة الكوٌتٌة
 - مارس مارس قادة الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - مارس 7/3 أشبال منطقة حولً التعلٌمٌة زٌارة المركز العلمً الكوٌتً 163

 منطقة حولً التعلٌمٌة مسابقة سٌن جٌم 164
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
9/3 24/3 - 

 منطقة حولً التعلٌمٌة أسبوع المرور الخلٌجً 165
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - - مارس 8

 إقامة ورشة عمل بعنوان 166
 (تدوٌر النفاٌات ) 

 - 30/3 2/3 أشبال منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 منطقة العاصمة التعلٌمٌة إقامة ندوة فن التعامل مع اآلخرٌن  167
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
2/3 30/3 - 

الشٌخ صباح األحمد زٌارة مٌادٌن  168
 للرماٌة

 - 30/3 7/3 متقدم منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - مارس مارس أشبال نطقة الجهراء التعلٌمٌةم تقٌٌم مسابقة العمل المسرحً الغنابً 169

 - مارس مارس متقدم –فتٌان  منطقة الجهراء التعلٌمٌة زٌارة إلى نادي الرماٌة الكوٌتً 170

 - مارس - متقدم منطقة األحمدي التعلٌمٌة زٌارة معرض األحمدي للبترول  171

 منطقة األحمدي التعلٌمٌة الرحلة الترفٌهٌة الثانٌة  172
ٌع المراحل جم

 الدراسٌة
 - مارس 18/3

 المخٌم التدرٌبً النموذجً الثانً  173
 (تقٌٌم المخٌمات ) 

 - 28/3 22/3 متقدم –فتٌان  منطقة األحمدي التعلٌمٌة

 - - مارس متقدم –فتٌان  منطقة األحمدي التعلٌمٌة خدمة عامة 174

زٌارة لوزارة الداخلٌة احتفاال بٌوم  175
 المرور العالمً 

 - - 16/3 أشبال منطقة األحمدي التعلٌمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

176 
االحتفال بٌوم المرور العالمً مع 

 المحافظ 
 - - 16/3 متقدم –فتٌان  مٌةمنطقة األحمدي التعلً

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة زٌارة المؤسسات العامة 177
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - مارس مارس 

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة الخدمة العامة للفرق الكشفٌة  178
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
26/3 20/3 - 

179 
 المخٌم الكشفً الثالث 

 (حدٌقة الشعب ) 
 - - مارس أشبال ة مبارك الكبٌر التعلٌمٌةمنطق

 - - مارس أشبال منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة دورة رؤساء السداسٌات 180

 - - مارس أشبال منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة زٌارة لصالة التزلج 181

إقامة ٌوم وطنً ) المسابقة الثالثة  182
 (كشفً للمدارس العربٌة و األجنبٌة 

 التعلٌم الخاص  ادارة
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - مارس مارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - ابرٌل ابرٌل  قابدات –قادة  الخاص+ناطقالم+التوجٌه العام الدراسة الوطنٌة لقادة التدرٌب 183

 منطقة حولً التعلٌمٌة تقٌٌم مسابقة النادي الكشفً 184
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة 
 - ابرٌل ابرٌل 

 - - ابرٌل 7 متقدم –فتٌان  منطقة حولً التعلٌمٌة زٌارة المركز العلمً الكوٌتً 185

186 
 زٌارة لوزارة اإلعالم

 (تلفزٌون الكوٌت )  
 - 24/4 20/4 أشبال منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 - ابرٌل ابرٌل فتٌان منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة (العمل المسرحً ) المسابقة الثالثة  187

التقٌٌم النهابً لجمٌع المسابقات  188
 الكشفٌة

 منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - ابرٌل   ابرٌل 

 - ابرٌل ابرٌل 10 متقدم منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة لبٌت العثمان زٌارة  189

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

190 
التقٌٌم النهابً لجمٌع المسابقات 

 ٌةالكشف
 منطقة الجهراء التعلٌمٌة

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - ابرٌل ابرٌل 

191 
التقٌٌم النهابً لجمٌع المسابقات 

 الكشفٌة
 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

14/4 14/4 - 

 - 9/4 5/4 فتٌان  –أشبال  منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة مسابقة سٌن جٌم 192

 وم الٌتٌم االحتفال بً 193
التربٌة +  التعلٌم الخاص

 الخاصة
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - ابرٌل ابرٌل 1

التقٌٌم النهابً لجمٌع المسابقات  194
 الكشفٌة

 منطقة األحمدي التعلٌمٌة
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - ابرٌل ابرٌل

 - ماٌو ماٌو داتقائ –قادة  الخاص+المناطق+التوجٌه العام دورة فن التعامل مع اآلخرٌن  195

االستعداد لعمل بروفات الحفل  196
 الختامً

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - ماٌو ماٌو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرتبيت انكشفيتانخىجيه انفني انؼبو ل
 

 مالحظبث هبءمىػد االنج مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام إعداد التقارٌر الختامٌة 197
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - ماٌو ماٌو 

198 
وضع الخطة العامة و البرنامج 

 2016-2015 الزمنً للعام الدراسً
 الخاص+المناطق+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - ماٌو ماٌو 

199 
ٌة لألنشطة إقامة الحفالت الختام
 الكشفٌة

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - ماٌو ماٌو 

200 
إعداد كشوف المزاوالت الفعلٌة لجمٌع المناطق 
التعلٌمٌة و التوجٌه العام للرحالت و المخٌمات 

 األسبوعٌة
 الخاص+المناطق+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - ماٌو ماٌو

د كشوف مزاوالت مراكز إعدا 201
 التدرٌب الكشفً و النادي البحري

 - ماٌو ماٌو مشرفٌن -قادة  الخاص+المناطق+التوجٌه العام

اختٌار الكشافة و األشبال للمشاركة  202
 بالمخٌمات الخارجٌة

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - أغسطس ماٌو

ة للعام إعداد المٌزانٌات المقترح 203
  2017 – 2016الدراسً 

 - ٌولٌو ماٌو التوجٌه العام التوجٌه العام

 اإلعداد للمشاركات الخارجٌة 204
 التوجٌه العام

 المناطق التعلٌمٌة
لجمٌع المشاركٌن 

 69بالمخٌم الكشفً 
 - ٌولٌو ٌونٌو

205 
 المشاركة فً المخٌمات 

 (العالمٌة  –العربٌة  –الخلٌجٌة ) 
 التوجٌه العام

 المناطق التعلٌمٌة
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - أغسطس ٌولٌو

206 
 المشاركة فً المخٌمات 

 (العالمٌة  –العربٌة  –الخلٌجٌة ) 
 التوجٌه العام

 المناطق التعلٌمٌة
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - سبتمبر أغسطس

 



 
 
 
 

 انخىجيه انفني انؼبو نهزهزاث و املزشداث
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ مجغ انج/ احلفم / املسببقت  و

1 
االجتماع التوجٌهً العام للموجهات 

 الفنٌات األولٌات
 - سبتمبر سبتمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

2 
بدء الخطة االستطالعٌة لجمٌع 

 الموجهات وتكوٌن الباقات والفرق 
 - سبتمبر سبتمبر - الخاص+ناطقالم+التوجٌه العام

3 
استالم النشرات التوجٌهٌة مرفقه 

 بالخطة و المسابقات
 - سبتمبر سبتمبر  - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - سبتمبر سبتمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام التسجٌل الرسمً للعضوٌة   4

 - سبتمبر سبتمبر - الخاص+قالمناط+التوجٌه العام اجتماع عام للموجهات الفنٌات   5

اجتماع عام لجمٌع القابدات و الباقات  6
 و الفرق 

 - اكتوبر اكتوبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

إعداد النشرات الخاصة بالمخٌمات  7
 التدرٌبٌة لتنفٌذها

 - اكتوبر اكتوبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 

 

 

 



 

 ملزشداثانخىجيه انفني انؼبو نهزهزاث و ا
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

8 
تنفٌذ دورة معلومات للقابدات الجدد 

  (6 – 8   ) 
 - اكتوبر اكتوبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

9 
اسبوع ) خدمة عامة بمناسبة 
 (الشجرة  التخضٌر بالكوٌت وٌوم

 - اكتوبر اكتوبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

10 
تنفٌذ دورة منهج المرشدة البحرٌة 

 للموجهات و القابدات
 - اكتوبر اكتوبر  - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

11 
االحتفال بٌوم التخضٌر و ٌوم المعلم 
 و الطفل العربً و ٌوم الغذاء العربً 

 - اكتوبر اكتوبر  - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

اإلعداد لالحتفال بٌوم المرشدة  12
 العربٌة

 - اكتوبر اكتوبر  - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام مسابقة الخدمة العامة 13
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - اكتوبر اكتوبر

 - اكتوبر اكتوبر براعم الخاص+المناطق+التوجٌه العام شعر لقابد اإلنسانٌة 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انخىجيه انفني انؼبو نهزهزاث و املزشداث
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

15 
قصة قصٌرة عن السلوكٌات االٌجابٌة 

 عن طرٌق الرسم 
 - اكتوبر اكتوبر زهرات الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - اكتوبر اكتوبر مرشدات الخاص+المناطق+التوجٌه العام تدوٌر النفاٌات 16

 - اكتوبر اكتوبر مرشدات متقدمات الخاص+المناطق+التوجٌه العام مع المرشدات المثقفات 17

18 
اللقاء العاشر لقابدات الباقات و 

 (سلطنة عمان )الفرق 
 - اكتوبر اكتوبر  - خاصال+المناطق+التوجٌه العام

االجتماع التوجٌهً العام الثالث  19
 للموجهات الفنٌات األولٌات 

 - نوفمبر نوفمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

20 
االحتفال بٌوم المرشدة العربٌة 
الكوٌتٌة داخل المدارس و حفل 

 ارشادي
 الخاص+المناطق+التوجٌه العام

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - نوفمبر نوفمبر

 - نوفمبر نوفمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام تنفٌذ المخٌمات التدرٌبٌة  21

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انخىجيه انفني انؼبو نهزهزاث و املزشداث
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

22 
تحدٌث خطة  تنفٌذ ورشة عمل

 التدرٌب لقابدات دول مجلس التعاون  
 - نوفمبر نوفمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

23 
إعداد و اختٌار المرشدات المتمٌزات للمشاركة 

 - نوفمبر نوفمبر مرشدات الخاص+المناطق+التوجٌه العام  فً مخٌم السالم السنوي التاسع عشر

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام (  2) االجتماع التوجٌهً العام  24
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة 
 - نوفمبر نوفمبر

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام تنفٌذ دورة منهج المرشدة البحرٌة  25
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - نوفمبر نوفمبر

االستمرار فً تنفٌذ مسابقة الخدمة  26
 العامة

 - فمبرنو نوفمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

تنفٌذ منهج المرشدة البحرٌة و  27
 تكوٌن الباقات و الفرق

 - نوفمبر نوفمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - نوفمبر نوفمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام االحتفال بإطفاء آخر ببر نفطً 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انخىجيه انفني انؼبو نهزهزاث و املزشداث
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / ل احلف/ املسببقت  و

 - نوفمبر نوفمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام االحتفال بٌوم الفتٌات العالمً  29

30 
االجتماع التوجٌهً العام الرابع 

 للموجهات الفنٌات األولٌات 
 - دٌسمبر دٌسمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

31 
االنتهاء من تنفٌذ مسابقة الخدمة العامة 

وتسلٌمها للتوجٌه وإجراء التقسٌم وإعالن 
 النتابج

 الخاص+المناطق+التوجٌه العام
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة 
 - دٌسمبر دٌسمبر

32 
استمرار اإلعداد لمخٌم السالم 

 السنوي التاسع عشر و تنفٌذ ما ٌلزم 
 - دٌسمبر دٌسمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

االستعداد للمشاركة لكل ما ٌطرأ على  33
 الخطة من مناسبات

 - دٌسمبر دٌسمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - دٌسمبر دٌسمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام تنفٌذ منهج المرشدة البحرٌة  34

 - دٌسمبر دٌسمبر - الخاص+المناطق+مالتوجٌه العا (3)االجتماع التوجٌهً العام  35

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انخىجيه انفني انؼبو نهزهزاث و املزشداث
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - دٌسمبر دٌسمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام مخٌم السالم  36

37 
 –األسرة العربٌة  –الحتفال بٌوم التطوع ا

حقوق  -ٌوم الشرطة العربٌة –ٌوم المعاق 
 اإلنسان العالمً

 - دٌسمبر دٌسمبر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

38 
تنفٌذ مخٌم السالم السنوي التاسع 

 عشر 
 - 10/1 5/1 - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

39 
 –الوطنٌة المشاركة الفعالة فً االحتفاالت 

 محو األمٌة العالمً –رأس السنة المٌالدٌة 
 - ٌناٌر ٌناٌر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

إعداد النشرات الخاصة بالمخٌمات  40
 التطبٌقٌة

 - ٌناٌر ٌناٌر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

االستمرار فً االحتفاالت الوطنٌة و  41
 عٌد التحرٌر

 - فبراٌر فبراٌر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - فبراٌر فبراٌر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام تنفٌذ المخٌمات التطبٌقٌة 42

 

 

 

 

 

 

 



 

 انخىجيه انفني انؼبو نهزهزاث و املزشداث
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

43 
العمل ) حتفال بٌوم التذكر العالمً اال

 ( الخٌري التطوعً و خدمة البٌبة 
 - فبراٌر فبراٌر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - فبراٌر فبراٌر - الخاص+المناطق+التوجٌه العام (4)االجتماع التوجٌهً العام  44

45 
تنفٌذ مؤتمر مرشدات الخلٌج األول  

 (البحرٌن ) 
 الخاص+مناطقال+التوجٌه العام

مرشدات متقدمات  
 شابات 

 - فبراٌر فبراٌر

 - مارس مارس - الخاص+المناطق+التوجٌه العام (خدمة عامة ) االحتفال بٌوم األسرة  46

 - مارس مارس - الخاص+المناطق+التوجٌه العام (5)االجتماع التوجٌهً العام  47

اإلعداد للحفل الختامً للتوجٌه الفنً  48
 العام 

 - مارس مارس - الخاص+المناطق+وجٌه العامالت

االحتفال بٌوم المرور العالمً   49
 أسبوع المرور الخلٌجً

 - مارس مارس  - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 

 

 

 

 

 

 

 



 انخىجيه انفني انؼبو نهزهزاث و املزشداث
 

 مالحظبث مىػد االنخهبء د انخنفيذمىع املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 - مارس مارس - الخاص+المناطق+التوجٌه العام إعالن نتابج مسابقات الخدمة العامة  50

51 
االستمرار فً المشاركة لكل ما ٌطرأ 

 على الخطة
 - ابرٌل ابرٌل - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 - ابرٌل ابرٌل - خاصال+المناطق+التوجٌه العام البروفات للحفل الختامً 52

53 
إقامة الحفل الختامً للتوجٌه الفنً 

 العام
 - ابرٌل ابرٌل  - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

إعداد وترشٌح المرشدات المتمٌزات  54
 للمشاركة فً المخٌمات الخارجٌة

 - ماٌو ماٌو - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

55 
إعداد النشرات الخاصة وخطة 

لفنً العام للعام الدراسً التوجٌه ا
2016/2017 

 - ماٌو ماٌو - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

اجتماع توجٌهً عام لجمٌع  56
 الموجهات األولٌات و الفنٌات 

 - ماٌو  ماٌو - الخاص+المناطق+التوجٌه العام

 

 
 
 
 



 

 املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

المرحمة الثانوية التوجيه العام لمغة العربية  مسابقة المناظرات  1

بداعه 2  جمُع اىمراحو اىذراسُت التوجيه العام لمغة العربية  مسابقة حفظ الشعر العربي وا 

المرحمة االبتدائية التوجيه العام لمغة العربية القراءة الجهرية  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

انخىجيه انفني انؼبو نهغت انؼزبيت 



 

 

 

انخىجيه انفني انؼبو نالجخمبػيبث 
 

 مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

   -التوجيه الفني العام مسابقة الدستور وحقوق اإلنسان   1
 م 2016مارسلثانوية االمدرسية  األنشطة إدارة   

 
المتوسطة    يه الفني العامالتوجمسابقة االجتماعيات  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
انؼبو نهرتبيت اإلسالميت  انفني انخىجيه

 

 املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

رياض األطفال  –جميع المراحل التعميمية العام  التوجيه الفنيمسابقة حفظ القران الكريم   1

الثانوية / المتوسطةالعام  التوجيه الفنيلقران الكريم  مسابقة تالوة ا 2

رياض األطفال  –جميع المراحل التعميمية العام  التوجيه الفنيمسابقة حفظ الحديث الشريف  3

- العام  التوجيه الفنيمسابقة السيرة النبوية الشريفة  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انخىجيه انفني انؼبو نهزيبضيبث 
 

 مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم  /املسببقت  و

 2016 مارس 2015اكتوبر  االبتدائية التوجيه الفني العامالوطني لمرياضيات    مسابقة الخوارزمي 1

 2016 لابري 2015اكتوبر المتوسطة  التوجيه الفني العاملمرياضيات الوطني  دمسابقة االولمبيا 2

3 
لرياضيات الخميجي  دمسابقة االولمبيا

والدولي 
 2016يونيو  2015اكتوبر الثانوية  التوجيه الفني العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
انخىجيه انفني انؼبو نهغت اإلجنهيزيت 

 

 مىػد انخنفيذ انصف املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

 2016مارس  الخامس ةاالبتدائي التوجيه الفني العامة التهجئة مسابق 1

 2016مارس التاسع + الثامن المتوسطة  التوجيه الفني العامراوي قصة  أفضل 2

 2016ابريلالثانوية ة الثانوي التوجيه الفني العاملعبة بناء الكممات  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

انخىجيه انفني انؼبو نهؼهىو 
 



 املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / فم احل/ املسببقت  و

المتوسطة  التوجيه الفني لمعموم مسابقة العموم الحرة   1

جميع المراحل  التوجيه الفني لمعموم المسابقة الزراعة التجميمية  2

3 
المسابقة العلمٌة 

( جٌلوجٌا / احٌاء / كٌمٌاء / فٌزٌاء )
لمراحل جميع ا التوجيه الفني لمعموم 

الثانوية  -المتوسطة التوجيه الفني لمعموم مسابقة االولمبياد الوطني  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 
انخىجيه انفني انؼبو نهحبسىة 

 

 مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

1 

 
المسابقات السنوية لنشاط الحاسوب  

 

كافة المناطق التعميمية والتوجيه العام 
 لمحاسوب

 2016يونيو 2015اكتوبر جميع المراحل

 أوائل الطمبة  مسابقة 2
كافة المناطق التعميمية والتوجيه العام 

 لمحاسوب
 2016يونيو 2015اكتوبرة ثانويال -المتوسطة 

التوجيه العام لمحاسوب مسابقة الروبوت   3
والمناطق التعميمية 

 2016يونيو 2015اكتوبرالمتوسطة -بتدائية اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
دراسبث انؼمهيت انخىجيه انفني انؼبو نم

 

 

 وقغ إجزاء املسببقتو مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

1 
           مسببقت مُنبوُنب اىسُبراث واىىعٍ اىمرورٌ

 2016/ 2015ىعبً 

اىخىجُه اىعبً 

ىيذراسبث اىعميُت 

ببالشخراك مع 

وزارة اىذاخيُت 

 واىىبدٌ اىعيمٍ 

اىثبوىَت  

 بىبث/ بىُه
 2016مبَى  2015وىفمبر 

اىىبدٌ اىعيمٍ 

 اىنىَخٍ

2 
 مسببقت أسبىع اىمرور اىمىحذ 

 2015ىعبً   

اىخىجُه اىعبً 

ىيذراسبث اىعميُت 

ببالشخراك مع 

  ىذاخيُت وزارة ا

اىثبوىَت 

 بىبث/ بىُه 

 فبراَر مىخصف

2016 
 2016 مبرش

اىمىبطق اىخعيُمُت 

الخخُبر اىمذرست  

 اىفبئسة

اىرابعت   -مسببقت اىنىَج ىيعيىً واىهىذست 3

اىخىجُه اىعبً 

ىيذراسبث اىعميُت 

ببالشخراك مع 

اىىبدٌ اىعيمٍ 

اىمخىسطت 

اىثبوىَت  و

بىبث / بىُه

 سبخمبر مىخصف 

2015 
 2016و مبٌ

اىىبدٌ اىعيمٍ 

 اىنىَخٍ

معرض اىذراسبث اىعميُت عيً مسخىي دوىت  4

اىنىَج ىيمىبطق اىخعيُمُت  

اىخىجُه اىعبً 

ىيذراسبث اىعميُت  
/  مخىسطت بىُهاه

بىبث 
 2016مبَى  2015 امخىبر

 -ارض اىمعبرض

مشرف 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
انخىجيه انفني انؼبو نهغت انفزنسيت 

 

 املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

1 
 

 أدـيب عـالـميمسابقة 

 

 العام التوجيه الفني

 

 طمبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االقخصبد املنزيل انخىجيه انفني انؼبو نؼهىو 



 

 مالحظات مىػد االنخهبء ػد انخنفيذمى املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  ً

1 
مسببقت اىىجبت اىمخىازوت مه أمالث 

 اىشعىة

إشراف اىخىجُت اىعبً وجمُع 

 اىمىبطق اىخعيُمت
 اىمخىسطت

 2015امخىبر 

 
 - 2016ابرَو 

 االحمذٌ اىخىجُت اىفىٍ  بمىطقت (فىىن طالبُت)معرض  2

–مذارش اىمرحيت 

اىثبوىَت  –اىمخىسطت 

 بىبث

 2015سبخمبر

 
 - 2016 مبرش

3 

خطت حطبُق اىجىدة ىيمبدة 

 ىيمحبوراىعميُت اىخعيُمُت

بُئت  -اىمىهج-اىمخعيمت -اىمعيمت) 

 (حعيُمُت

 اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت

 اىجهراء

اىمرحيت اىمخىسطت 

 واىثبوىَت

 بذاَت اىعبً اىذراسٍ

 
 - 2016مبَى 

4 Show  فٍ اىجهراء اىعبًاىفىٍ اىخىجُت   فٍ عجبئه اىشى 
مبث اىمرحيت مخعو

 اىثبوىَت

اىفصو اىذراسٍ 

 األوه

 

اىفصو اىذراسٍ 

 األوه
- 

5 
اىبروبمج اىخذرَبٍ ىيمعبميج اىجذد 

ىيخفصُو واىخُبطت واىخطرَس 

 واىنروشُت 

 اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت

 اىفرواوُت

مخعيمبث اىمرحيت 

 اىثبوىَت

 2015وىفمبر

 
 - 2016مبرش

 بروبمج حىمىٌ ىيمىجهبث اىفىُبث  6
 ة اىفىٍ بمىطقتاىخىجٍ

 اىفرواوُت

مخعيمبث اىمرحيت 

 اىثبوىَت

 2015أمخىبر

 
 - 2016مبَى

 اىمعرض اىسىىٌ طبقت واوطالقت 7
 اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت

 اىفرواوُت

مخعيمبث اىمرحيت 

 اىثبوىَت

 2016ابراَو 

 
 - 2016مبَى 

 ميخقً حُبحل قطعت سنر  8
 اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت

 اىعبصمت

اىمرحيت اىمخىسطت 

 واىثبوىَت

 2015سبخمبر

 
 - 2016مبرش 



 ميخقً اىخمبَس اىرابع 9
 اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت

 اىعبصمت

اىمرحيت اىمخىسطت 

 واىثبوىَت

 2015سبخمبر

 
 - 2016مبَى 

 حفو خخبً األوشطت 10
 اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت

 اىعبصمت

اىمرحيت اىمخىسطت 

 واىثبوىَت

 2015سبخمبر

 
 - 2016مبَى 

  3احل دورة ثقٍ بقذر 11
 اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت

 اىعبصمت

اىمرحيت اىمخىسطت 

 واىثبوىَت

سبخمبر  
2015 

 - 2015 وىفمبر

حرفت  –فنرة  -مسببقت ومعرض طمىح 12

 فٍ بُئىخب 
 اىمرحيت اىثبوىَت اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت حىىٍ 

 2015سبخمبر

 
 - 2016مبرش

 بروبمج ىىحخٍ 13
 اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت

 اىمببرك اىنبُر 
 اىمرحيت اىمخىسطت

 2015أمخىبر

 
 - 2016 مبرش

 (2)مسببقت رصُذ حجربخٍ  14
 اىخىجُت اىفىٍ بمىطقت

 اىمببرك اىنبُر
 اىمرحيت اىثبوىَت

 2015أمخىبر
 

 -  2016مبرش

 

 
 
 
 

 انفنيتانخىجيه انفني انؼبو نهرتبيت 
 



 و
انخجمغ / احلفم / املسببقت 

 املؼزض/ 
 مىػد االنخهبء وػد انخنفيذو املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ

1 

 

 مسابقة األمثال الشعبية 

 

 التوجيه الفني العام وجميع المناطق التعميمية 

 

 الثانوية + متوسطة 

 

 أكتوبر

 

 2015ديسمبر 

2 
معرض فني عام في حب 

 الكويت 
 2016مارس  2015أكتوبر جميع المراحل الدراسية  التوجيه الفني العام وجميع المناطق التعميمية

 2016ابريل  2016ابريل  جميع المراحل الدراسية  منطقة مبارك الكبير التعميمية التوجيه الفني العام  فنان المستقبل  3

 2015اكتوبر 2015اكتوبر االبتدائية منطقة العاصمة التعميميةالتوجيه الفني العام امينة طالب  4

 

 

 

 

 

 

انفنيت انخىجيه انفني انؼبو نهرتبيت 
( حببغ)

 



 و
/ انخجمغ / احلفم / املسببقت 

 املؼزض
 مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ

5 
 

الكويت بسواعد ابنائها 

منطقة العاصمة التوجيه الفني العام 

 التعميمية

 

المتوسطة 

 

 2016مارس 

 

 2016مارس 

ومنطقة الفروانية التوجيه الفني العام  وطني حبيبي 6
 ةالتعميمي

حميع المراحل 
 2016يناير 2015ديسمبر  الدراسية

7 
مسابقة المواطن الصالح في 

الرسم التعبيري 
و منطقة حولي التوجيه الفني العام 

 التعميمية 
حميع المراحل 

 2015ديسمبر  2015ديسمبر  الدراسية

و منطقة حولي التوجيه الفني العام مسابقة نحبك بابا نواف  8
 التعميمية

احل حميع المر
 الدراسية

 2016فبراير 

9 
تعالوا نرسم حبك )مسابقة اوسكار 

( ياكويت 
و منطقة حولي التوجيه الفني العام 

 التعميمية
حميع المراحل 

 2016مايو الدراسية

10 
مسابقة كويت االنسانية  
 مسابقة كن ساعدي 

و منطقة االحمدي التوجيه الفني العام 
 التعميمية

حميع المراحل 
 - الدراسية

 
انخىجيه انفني انؼبو نهمىاد انخجبريت 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( بنني)نهرتبيت انبدنيت نفني انؼبو انخىجيه ا
 

 

 مالحظبث مىػد االنخهبء مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

مواد التوجيه الفني العام للمع المؤسسات  التعامل مسابقة  1
 التجارية

منتصف مايو  2015أكتوبر  الثانوية
2016 

- 

مواد التوجيه الفني العام لللة االلكترونية وأفضل موضوع  المج 2
التجارية 

-  2016مارس  2015أكتوبر الثانوية  

3 
رحالت ميدانية لمؤسسات محددة ومسابقة أفضل 

تقرير حول المؤسسة 
مواد التوجيه الفني العام لل

-  2016مايو طوال العام الثانوية  التجارية 



 

 

 

انخىجيه انفني املبدة املكخببث 
 

 مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

املالحظبث انفرتة انزمنيت اجلهت املسئىنت املهبو انخنفيذيت  ً
إىً مه 

عمى مستوى المنطقة يناير سبتمبر التوجيه الفني  االنشطة الداخمية لاللعاب الجماعية والفردية 1
التعميمية 

ى مستوى المنطقة عليناير سبتمبر التوجيه الفني مراكز البولينغ  2
التعميمية 

عمى مستوى المنطقة يناير سبتمبر التوجيه الفني احواض السباحة  3
التعميمية 

االنشطة الخارجية   4
االلعاب الجماعية والفردية 

عمى مستوى المناطق مارس فبراير التوجيه الفني التوجيه العام 
التعميمية  

عمى مستوى المناطق ابريل فبراير لعام التوجيه الفني التوجيه امراكز البولينغ   5
التعميمية  

عمى مستوى المناطق يونيو مايو التوجيه الفني التوجيه العام ختام االنشطة الرياضية  6
التعميمية  

التنسيق مع المشرفين      اغسطس يونيو التوجيه الفني االنشطة الصيفية لمراكز البولينغ واحواض السباحة  7
حة عمى أحواض السبا



1 
مؤتمر البحث العممي األول بعنوان البحث 

ابريل  - التوجيه الفني لممكتباتالعممي غايتنا في األلفية الثالثة 

- مرحمة الثانوية الفني لممكتبات التوجيه مسابقة أفضل تقرير عممي  4

- مرحمة الثانوية التوجيه الفني لممكتبات مسابقة اولمبياد المعمومات وطرق البحث  5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهرتبيت املىسيقيت انخىجيه انفني 
 

 املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  مىػد انخنفيذ و



 موسيقية لمختمف المراحل والمناطقلقاءات دراسة المقطوعة ال - 2015سبتمبر  1

 2015اكتوبر 2
 دورات وندوات لمتعرف عمى االيقاعات الشعبية الكويتية -

 (مسائية)البرنامج التدريبي لمعزف عمى البيانو لممقررات التربية الموسيقية لجميع المراحل الدراسية  -

 بنات –تعميمية ابتدائي ومتوسط بنين التجمعات الموسيقية لجميع المراحل بمختمف المناطق ال - 2015ديسمبر 3

الحفالت الختامية لممناطق التعميمية ابتدائي ومتوسط بنين وبنات  -

عيد التحرير و احتفاالت المدارس بالعيد الوطني  2016فبراير 5

 2016مارس 6
 بمختمف المناطق التعميمية تبنا–العروض الموسيقية لمدارس الثانوية بنين  -

 بنات -ناطق التعميمية لممرحمة الثانوية بنينالحفالت الختامية لمم -

الحفل الموسيقي الختامي لمرحمة الثانوي بنات تحت رعاية معالي وزير التربية ووزير التعميم العالي  -

 2016ابريل 7
 التجمعات الموسيقية لمرحمة رياض االطفال بمختمف المناطق التعميمية -

 رياض االطفالالحفالت الختامية لممناطق التعميمية لممرحمة  -

الحفل الموسيقي الختامي لمرحمة رياض االطفال تحت رعاية معالي وزير التربية  -

الحفل الموسيقي الختامي العام لالوركسترا الشرقي والغربي لطالب وزارة التربية واركسترا المناطق  -  2015مايو 8
التعميمية تحت رعاية معالي وزير التربية ووزير التعميم العالي 

 

 

 

 

 

( بنبث ) نهرتبيت انبدنيتانخىجيه انفني 



 
 مىػد انخنفيذ املزحهت اندراسيت جهت انخنفيذ املؼزض/ انخجمغ / احلفم / املسببقت  و

ديسمبر   ىيمرحيت اىمخىسطت التوجيه الفني لمعام  أىعبة اىقىي 1

ديسمبر  ىيمرحيت اىثبوىَت التوجيه الفني لمعام  مرة اىطبوىت 2

مارس  ىيمرحيت االبخذائُت التوجيه الفني لمعام  واإلَقبعٍ اىجمببز اىفىٍ  3

مارس  ىيمرحيت اىمخىسطت التوجيه الفني لمعام  مرة اىسيت 4

مارس  ىيمرحيت اىثبوىَت التوجيه الفني لمعام  مرة اىطبئرة 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


