منتدى الاستشارات







الفكرة  :مجمىعت مً املسدشازًٍ في عدة مجاالث علمُت وعملُت ًجخمعىن ألجل جلدًم ما ًفُد املشازهين
في الللاء السىىي للجهاث الخيرًت .
املستفيد  :املشازوىن في الللاء مً ميسىبي الجهاث الخيرًت املشازهت في الللاء السىىي السابع عشس
الرًً لديهم جأهُد بالحظىز .
املقر  :اللاعت الىبري في الدوز ألازض ي بفىدق الشيراجىن بالدمام .
الزمان  Aألازبعاء @ 9زجب ? 8;:هـ املىافم =9إبسٍل >918م الساعت (ً @A:< -) 1?A11
مساء .

آلية التسجيل :
 -1الدسجُل مً خالٌ أًلىهت مىخدي الاسدشازاث في مىكع الللاء السىىي أو مً خالٌ الخطبُم ًخم
ً
اخخُاز مجاٌ الاسدشازة خسب السغبت أسماء مجمىعت علما بأهه ًىجد ليل مجاٌ اسدشازة أسم
املسدشاز .
ً -2خم الاخخُاز بحجز املىعد.
ً -3خاح للمسخفُد فلط( )4اخخُازاث فلط  )3( ،منها مؤهدة مباشسة  ،و ( )1منها اهخظاز ًخم اعخمادها
مً خالٌ إدازة الللاء خسب لامياهُت .
ً
ً -4لىم البرهامج بجدولت املىاعُد الخاصت بً آلُا خسب الىكذ.
 -5الالتزام هخابت السؤاٌ بشيل مخخصس وواضح وسخعسض على املسدشاز كبل املىخدي بىكذ واف .
 -6سخصلً زسالت باملىاعُد املؤهدة بعد الدسجُل .
إرشادات عامة :
في الىكذ املددد للمىخدي سخجد ول مسدشاز لدًه طاولت مسخدًسة خسب الخخصص مىضح علُه اسمه وزكم
الطاولت  ،وهأمل مساعاة ما ًلي A
أ -الالتزام بالىكذ املددد لً عىد ول مسدشاز .
ب -املىخدي مدجه ساعت وهصف ملسم على أزبع فتراث  ،ول فترة  91دكُلت بُنهما خمست دكائم للخىلل الى
املجمىعت اخسي.
ث -كد جيىن الفترة املدددة لً عىد املسدشاز مشترهت مع أشخاص آخسًٍ مما ٌعني طسوزة
الاخخصاز ختى ًخمىً الجمُع الاسخفادة مً الىكذ .
ر -عىد اهتهاء وكذ الفترة ًلزمً الاهخلاٌ ملسدشازن الخالي أو الاهخظاز في مىطلت الاستراخت إذا وان الىكذ
املطلىب بدون مىعد مسبم .
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ميثاق المستشار :
 -8جمُع الاسدشازاث سخيىن مىزلت ومسجلت .
 -9إلدازة الجمعُت ممثلت في اللجىت املىظمت لللاء خم الاسخفادة مً جمُع الاسدشازاث ووشسها بأي
شيل مً ألاشياٌ بعد جفسَغها وجىلُدها وججسٍدها مً أسماء املشازهين والجهاث الخابعت لهم .
ً -:خم عسض الاسدشازاث للمسدشاز للمساجعت النهائُت وحسلُمها خالٌ اسبىعين وبعد ذلً ًدم اللجىت
املىظمت الاسخفادة منها ووشسها .
ميثاق المشارك :
 -8جمُع الاسدشازاث سخيىن مىزلت ومسجلت.
 -9إلدازة الجمعُت ممثلت في اللجىت املىظمت لللاء خم الاسخفادة مً جمُع الاسدشازاث ووشسها بأي
شيل مً ألاشياٌ بعد جفسَغها وجىلُدها وججسٍدها مً أسماء املشازهين والجهاث الخابعت لهم .
 -:هؤهد على طسوزة الالتزام بالىكذ املددد لدي ول مسدشاز .
; -عدم الخطسق ألي ش يء ًخص ألافساد والجهاث وخاصت ما ًخعلم باملعلىماث والسسٍت ذاث الصلت
بالجهاث املشازهت .
ميثاق المنسق :
احعهد بخدوًٍ وحسجُل الاسدشازاث التي جسد إلى طاولت املسدشاز الري أعمل معه خالٌ املىخدي
وخفظها وحسلُمها إلدازة الللاء وعدم عسطها على أي جهت أو شخص آخس وأجدمل املسؤولُت الخامت الياملت
ألًت مخالفت لهرا املُثاق.
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