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 المؤتمر العام التاني 

عضاءأجتمع إ SPC 81/9/4182يوم الخميس   

-:هداف المؤتمر أ * 

خر آالتجمع المستمر كل فترة زمنية لعرض  -1

 التطورات 

  ةعرض الالئح -2

الحالية   SPC  3- عمشاري  

مة المشاريع القاد -4                 

نظام تقيم األفراد  -5  

وجودنا وسط كيانات الكلية الطالبية  -6  

 

 * -:سير المؤتمر 

-1 President's speech:-  

Ahmed Higazy  
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هداف المؤتمر على الحضور أقام فيها بعرض  -1  

قام بالتحدث عن النشاط الطالبي واهدافه  -2  

في  حالطالب يستمر وينج تحدث األسباب التي تجعل -3

 النشاط الطالبي او ما يجعل الطالب يتركه 

ن أوضح أذكر الجميع باهداف الكيان واكد عليها و -4

نشتطنا السابقة جميعها كانت تخدم هذه األهداف أ  

تحدث عن مكانتنا بين كيانات الكلية ودورنا  -5

ودورنا مع األتحاد  سواء المشاركة او المناقسة تجاها

 في تقديم طلبة اعدادي والدورة التاهيلية 
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2-VICE 

President's 

speech:-  

Ahmed Hatem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحدث عن المشاريع الخيرية القادمة  -1  

مشروع المجلة تحدث عن  -2  

تحدث عن اللجنة العلمية وهيكلتها وطريقة  -3

 تكوينها 

وسيتم توضيح المطلوب في كل نشاط وطريقة 

 األنضمام لها على الجروب الرسمي 

 

 

 



 

Documentation team  

3- FYE:-  

By: Events Director AbdElaziz Brakat  

 

هميتها ودور كل فرد في أتحدث عن معنى الحملة و

 الكيان فيها 

 وبين اهمية استقبال الطلبة واإلهتمام بهم 

وطالب الجميع بالمشاركة في الحملة عن طريق الجروب 

 الرسمي لهم 

https://www.facebook.com/groups/spc.new.comers/ 

https://www.facebook.com/groups/spc.new.comers/
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4- General 

Secretary:- 

Ahmed Maher  

تحدث عن الميزانية 

وطريقة تمويل النشاطات 

السابقة وحاجة الكيان 

الى الدعم المالي 

الذاتي عن طريق 

 55)اشتراكات األعضاء 

 كل  تيرم جنيه للعضو

والعائد على كل عضو من (

 دفع اإلشتراك 

كما اكد على تاكد كل 

 عضو من صحة بيناته 

 

4- “The Voice “ 

 By: HR Mohamed Talat 

ام بتطبيقها على دور كل قو

فرد في الكيان وعلى حيات 

 الحاضرين العملية 
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بعدد من األنشطة خالل   MC (Amr Saher )  كما قام- 

المؤتمر وقام كل عضو بكتابة راي او نصيحة لكل عضو 

بكل عضو من  ةيتم عرض األراء المتعلقوسمن الحاضرين 

 الحاضرين على الجروب الرسمي 
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*Feedback :- 

 عدد وتناول المؤتمر عن اإلجابية تعليقاته على عضو كل نشكر

  عالجها او وسببهاء األعضا من ذكرها رتكر التي السلبيات من

تاخير موعد بدئ المؤتمر   -أ                        

المنظمون كانو جاهزين لبدء المؤتمر في موعده 

 المحدد لكن تاخر الحضور هو سبب التاخير 

ارتفاع صوت الموسيقى  -ب  

 نعتذر عنه 

عدم اتخاذ قرارات مهمة  -ج  

الهدف من اإلجتماع كما سبق ذكره اما القرارات 

 يتخدها األعضاء في اطار مسؤوليتهم داخل اللجان 

 

 


