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 (ESD)اٌجاٌيح اٌّصشيح فً اٌذّٔاسن  ٌّّصًٍ ٌشاتغا جرّاعاالِذضش 
 

  

 0019.اٌغاػح  21/04/2010  :انتاريخ

       Ellegårdsvænge 22, 2820 Gentofte  -  Magdy fahmy:انمكان 

ػضج ِشعً ، أِأً ذشن ، ِجذي فهًّ ، ِيشيً تاعراوسوط ، ِذيً غشية ، عّيخ  :دضش األجرّاع 

  .ششاتً

عهيش ِشعً : أػرزس ػٓ األجرّاع 

ٔياتح ػٓ اٌشاتطح اٌّصشيح فً اٌذّٔاسن  ِالدظيٓ وضيىفاألجرّاع طاسق سفؼد ؤجية جالي  دضش

  .واٌرشاوسٌألعرفغاس  ورٌه

 

 :  مالحظات ػه محضر األجتماع انسابق

. ِالدظح ػاِح ِٓ أِأً أْ يؼاد اٌرزويش وذذذيذ ولد ٔهائً ٌٍّهاَ اٌرً ٌُ ذرذمك تؼذ

 

 األػضاء 

   .ٌألٔضّاَ ٌٍرجّغاٌشاتطح اٌّصشيح ِٕاشذج  -

+  عّيخ) ِٕاشذج سجاي االػّاي اٌّصشييٓ فً اٌذّٔاسن واٌشثاب ٌألٔضّاَ ٌٍرجّغ ، جاسي اٌؼًّ -

  .(ِذيً

 

 ESDتجمغ ال 

،  ذمذيُ ششح ٌٍضيىف ػٓ فىشج اٌرجّغ وِا ذذرىيه اٌالئذح اٌذاخٍيح واألهذافلاَ تؼض األػضاء ب -

تٍغاْ شالشح جّؼياخ ويأًِ أٔضّاَ سعّيا  يرذذزوأْ ذجّغ اٌجاٌيح . دٌد األساء واألفىاسذثاديس 

 .    اٌشاتطح اٌيه

اٌذاسعييٓ فً اٌجاِؼاخ اٌذّٔاسويح ٌرمذيُ اٌّغاػذاخ  اٌّصشييٓ ألذصاي تّّصً اٌطٍثحتخصىص ا  -

ٌٍألذصاي تهُ وذمذيُ  فحخرًؤىلشد اٌىعائً اٌُ، لٍيٍح  اٌذاسعييٓ أْ أػذاد ، أفاد ِيشيًاٌالصِح 

 . اٌّغاػذج

يىٔيى  30-20ٌٍىطٓ ِصشِٓ  وسدٍح أػٍٓ ػٓ ِؤذّش  ٌٍشثاب اٌرؼاوْ ِغ عفاسذٕا فً اٌذّٔاسنب -

 .30/4آخش ِيؼاد ٌّأل األعرّاساخ  .2010

 .(ػضج)جاسي اٌؼًّ  ، االهرّاَ ٌجزب األطفاي واٌشثاب ِٓ خالي تؼض األٔشطح   -

 .أصً ِصشي ٌٍرىاصًاٌشثاب ِٓ ٌذػىج  ESD Facebook  أِأً أٔشأخ تٕجاح ِىلغ    -

وأخز فً األػرثاس أْ اٌغاٌثيح ذفضً اٌؼىدج إًٌ ،  أشاء ٔادي ٌٍّغٕيٓ اٌّصشييٓإفىشج  ٔىلشد -

 .األجً اٌثؼيذ ػًٍاٌىطٓ أو اٌثماء هٕان ِذد أطىي وأْ اٌفىشج يّىٓ ذطثيمها 

، وهزا اٌؼذد  ساض اٌشلُ اٌمىًِ ِٓ اٌذّٔاسناعرخٌّصشييٓ اٌشاغثيٓ فً ِٓ ا  25ٌُ يرمذَ أوصش ِٓ  -

  . ٌذضىس ٌجٕح خاصحاليىفً 

 

انميزاوية 

. ِجأيح  ESDػضىيح اي 

 

 أخرى مسائم/  وشطةاأل

واٌمثطيح تشػايح جّؼيح اٌصذالح اٌّصشيح  ػٓ اٌصمافح إٌىتيح ( 5/2/2010) الاِح يىَ تٕجاحذُ  -

  .إلٔجاح هزا اٌيىَ ذؼاؤىاشىشا ٌجّيغ ِٓ و(DES). اٌذّٔاسويح 

. (DES) تشػايح جّؼيح اٌصذالح اٌّصشيح اٌذّٔاسويح يىَ شمافً ػٓ ِصش  2010/ 28/5يماَ يىَ  -

  .ِذػىوْاٌجّيغ 
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 .(ِذيً)جاسي اٌؼًّ ٌذػىج اٌىىساي اٌّصشي  -

 .(ِذيً) ، جاسي اٌؼًّ ادصائيح ذذد شؼاس ٔجاح أذِاض اٌّصشييٓ فً اٌّجرّغ اٌذّٔاسوً -

 .أشرشود أِأً فً ِؤذّش األٔذِاض ٌألجأة ِغ ٔاصش خضش وهٕيشيرا وييش -

 

األجتماع انقادم 

 2010 أغغطظفً شهش ٌّّصًٍ اٌجاٌيح  اٌخاِظجرّاع األعيؼٍٓ ػٓ 

 

ضافح وأغٍك االجرّاع فً االعدػًٍ دغٓ  جذيَػًٍ دغٓ اٌرٕظيُ واخيشا شىش ِذيً اٌّجرّؼيٓ 

 .21.15اٌغاػح 


