
 
 

    

 08/02/2018يوم الخميس 
 PM 2:00 التسجيل دخول قاعة الحدث و تسجيل الحضور

 PM 2:30 التشبيك ى المشتركين  و االستعداد لعرض األفكارالطعام، تبادل األفكار، التعرف إلتناول 

 PM 2:35 كلمة جامعة فلسطين كلمة جامعة فلسطين

 pm 2:40 كلمة االبداع و التميز كلمة المجلس األعلى لإلبداع و التميز

استعراض أجندة الحدث و تعريف المشاركين بالشخصيات التي سترافقهم خالل أيام الحدث من 

 متحدثين و مرشدين و شخصيات ذات أدوار قيادية في المجتمع
استعراض و تعريف 

 بالحدث
2:45 PM 

 PM 2:50 بدء عرض االفكار يبدأ المشاركين بعرض افكارهم خالل دقيقة واحدة

 PM 4:20 التصويت األفكار المشاركة تصويت الحضور ألفضل

 PM 5:00 تشكيل الفرق تشكيل الفرق و مناقشة األفكار

 PM 6:00 بدأ العمل .تسجيل الفريق و أدوار األعضاء و مهاراتهم

 .نهاية اليوم االول
 احصل على قدر كاف من النوم و استعد جيدا لليوم الثاني

 PM 6:00 نهاية اليوم االول

 09/02/2018 الجمعةيوم 
 AM 8:30 الفطور مبكرا لتناول االفطار و شرب القهوة  الوصول

 9:00AM بدأ العمل توزيع الفرق على مساحة العمل  و اختيار أماكن عملهم

    AM 11:50 الصالة صالة الجمعة

 PM 12:30 الغداء استراحة الغداء

 PM 1:30 التحقق من العمل  استئناف العمل من جديد، و استعراض مدى التقدم لكل فريق و حاجتهم  للمساعدة

 PM 2:00 اجتماع مع المرشدين للفرقلتقديم المساعدة . جلسة توجيه لكل فريق بشكل مستقل مع المرشدين

 PM 6:00 العمل من التحقق العمل مع الفرق من جديد و استعراض مدى تقدمهم في العمل و حاجتهم للمساعدة  

 الثاني اليوم نهاية  .يمكنك البقاء والعمل مع فريقك إلى حين إغالق المكان. نهاية اليوم الثاني
 

6:30 PM 
 

 10/02/2018 السبتيوم 
 AM 8:30 الفطور الوصول مبكرا لتناول اإلفطار و شرب القهوة 

 AM 9:00 التحقق من العمل .استثمر وجودهم جيدا و احصل على إجابة لتساؤالتك. وصول المرشدين الى قاعة العمل

 اءاستراحة الغد
 الغداء

12:00 PM 

 .عودة الفرق والمرشدين الى قاعة العمل من جديد
ألنها الفرصة األخيرة أمامك للحصول على إجابة تساؤالتك تأكد من سؤالهم عن كل ما تحتاج 

 . قبل تقديم عرضك الختامي
 اجتماع مع المرشيدين

12:30 PM 

رض محترف،  وتأكد من تسليم ركز جهدك على تقديم ع. الساعات األخيرة للعمل على فكرتك

 .ال تنسى أن تحجز مقعدا لحضور العروض الختامية . ملفاتك لتفادي حدوث مشكالت تقنية
 لالفكار العروض تجهيز

1:30 PM 
 

 pm 2:00 كلمة جامعة فلسطين . كلمة جامعة فلسطين

 PM 2:00 العرض النهائي . مرحلة العروض الختامية

 PM 5:30 التحكيم و اعالن الجوائز .الم الهدايا اعالن نتائج التحكيم و است 

 PM 6:30 انتهاء اليوم الثالث و االخير .انتهاء اليوم الثالث و مغادرة المكان 

 


