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 منتدى االستشارات
 

 الفكرة:  ً املشازلين في اللقاء  يهمجخمعىن ألجل جقدًم ما في عدة مجاالث علمُت وعملُت ي مجمىعت مً املسدشاٍز

ت   .السىىي للجهاث الخيًر

  ت املشازلت في اللقاء السىىي    الخامس عشس الرًً :املستفيدون  املشازمىن في اللقاء مً ميسىبي الجهاث الخيًر

 .لديهم جألُد بالحظىز  

 بالدمام  القاعت النكري في الدوز  زرض  ببىدد الشيراجىن  :قرالم . 

 مساًء    9:00الى5:00مً الساعت م2018هىفمكر  17  هـ املىافق9/3/1440السبذ  : لزمانا. 
 

:   التسجيل آلية

 أو مً خالى الخطبُق ًخم اخخُاز مجاى مىخدي الاسدشازاث في مىقع اللقاء السىىي    الدسجُل مً خالى أًقىهت -1

 بأهه ًىجد لهل مجاى اسدشازة اسم املسدشاز  
ً
 .الاسدشازة حسب السغبت علما

ً قبل مىعد املىخدي يًخم الالتزام باملىعد املحدد لخىجُه  سئلت حذ -2  ًمنً عسض  سئلت على املسدشاٍز

 .بىقذ ماف

خم إلاجابت عليها مً خالى املىخد للمسخبُدًخاح -3   . حسب إلامهان ي جىجُه خمست أسئلت ٍو

 .م17/11/2018هـ املىافق 9/3/1440 مساًء السبذ 9:00الى5:00سُهىن مىعد السد على  سئلت مً الساعت -4

 .لهل سؤاى  حسف300وبحد أقصضى  بشهل واضح  سئلتلخابت ب الالتزام -5

 . بعد الدسجُل سخصلو زسالت باملىاعُد املؤلدة -6
 

 :إرشادات عامة 

 وزقم  اسمهامىضح علُهحسب الخخصص  جخصص لهل مسدشاز طاولت مسخدًسةفي الىقذ املحدد للمىخدي   

 : يوهأمل مساعاة ما ًل ، الطاولت

  . بالىقذ املحدد لو عىد مل مسدشازالالتزام - أ

 0 ساعاث 4 املىخدي مدجه  - ب

ً مما ٌعن  طس - ث  وزةقد جهىن البترة املحددة لو عىد املسدشاز مشترلت مع أشخاص آخٍس

 . الاخخصاز حتى ًخمنً الجمُع الاسخبادة مً الىقذ 

الاستراحت إذا مان الىقذ املطلىب  وقذ البترة ًلزمو الاهخقاى ملسدشازك الخالي أو الاهخظاز في مىطقت اء اهخهعىد - ر

  .بدون مىعد مسبق 
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 :ميثاق المستشار 

 .جمُع الاسدشازاث سخهىن مىزقت ومسجلت  -1

إلدازة الجمعُت ممثلت في اللجىت املىظمت للقاء حق الاسخبادة مً جمُع الاسدشازاث ووشسها بأي شهل مً  -2

دها مً أسماء املشازلين والجهاث الخابعت لهم  غها وجىقُحها وججٍس  . شهاى بعد جبَس

ًخم عسض الاسدشازاث للمسدشاز للمساجعت النهائُت وحسلُمها خالى اسبىعين وبعد ذلو ًحق اللجىت املىظمت  -3

 .الاسخبادة منها ووشسها 

 : ميثاق المشارك 

 . جمُع الاسدشازاث سخهىن مىزقت ومسجلت -1

إلدازة الجمعُت ممثلت في اللجىت املىظمت للقاء حق الاسخبادة مً جمُع الاسدشازاث ووشسها بأي شهل مً  -2

دها مً أسماء املشازلين والجهاث الخابعت لهم  غها وجىقُحها وججٍس  . شهاى بعد جبَس

 .هؤلد على طسوزة الالتزام بالىقذ املحدد لدي مل مسدشاز  -3

ت ذاث الصلت بالجهاث  -4 عدم الخطسد ألي شض ء ًخص  فساد والجهاث وخاصت ما ًخعلق باملعلىماث والسٍس

 .املشازلت 

: ميثاق المنسق 

ً وحسجُل الاسدشازاث الت  جسد إلى طاولت املسدشاز الري أعمل معه خالى املىخدي وحبظها  احعهد بخدٍو

 الهاملت ألًت مخالبت لهرا  وأجحمل املسؤولُت الخامت آخسوحسلُمها إلدازة اللقاء وعدم عسطها على أي جهت أو شخص

 .املُثاد


