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 :ُلدُت

طىابط اًسكابت اًداخٌٌت فٍ  ػد ُطٌبًا أطاطًٌا ُٕ ُحطٌباثج آًٌاث اًسكابت واالشساف طٌاطت ئْ
جػصش أٓها واًحٍ ُٕ شأٓها اإلدازًت واًصالخٌاث  اًِظإوًٌاثٓها جػٍِ غٌى جددًد ئخٌز  اًجِػٌت

، وجػٍِ غٌى االخحٌايو اًفظادحِٔؼ ُخاطس ً واالجساءاثُٕ طبط ُظازاث جدفم اًِػاُالث 
 .جطىًس اًػٌٌِت االدازًت

 :أًطاق

 وُٕ ًهّ غالكاث جػاكدًتغٌى هافت اًػإٌٌُ جددد هرٖ اًظٌاطت اًِظإوًٌاث اًػاُت 
 .خاصت وفلًا ًألٓظِت طٌاطاثوًظحرٔى ُٕ ذًى ُٕ جصدز ًهّ  اًجِػٌت،فٍ  وجطىغٌت

  :اًسكابتأواًل: 

 باًحلازًس اإلدازًت:

فٍ جلٌٌّ األداء ًٌجِػٌت، وجىجه هرٖ اًحلازًس  اً هٌٌ اً اْ اًحلازًس اإلدازًت ًػحِد غٌٌها اغحِاد
باًدزجت األوًى ئًى ُجٌع اإلدازة ألٓه اًجهت اًِظإوًت غٕ اجخاذ اًلساز فٍ جصدٌذ االٓدساف 

اًالشُت، وأْ جػد هرٖ بصفت دوزًت وبآحظاَ، وًجب اغداداها بطسًلت جٌدة واجخاذ اإلجساءاث 
 وواطدت ؤُها:

بصفت: ًىٌُت، أطبىغٌت، أو شهسًت أو فصٌٌت  ًِدًسًهّوجوىْ هرٖ ُٕ اًػإٌٌُ   اًحلازًس اًدوزًت:
 أو بػد آحهاء ُسخٌت ُػٌٔت ُٕ ُشسوع، أو بػد آحهاء ُشسوع.

ئًى اإلدازة اًػٌٌا وجحظِٕ أٓشطت  اًِدًسًٕوجوىْ هرٖ اًحلازًس ُٕ  جلازًس طٌس األغِاي اإلدازًت:
 اإلدازاث واإلٓجاشاث اًِحػددة.

اًحصسف طابلت والخلت ًحظاغد اإلدازة اًػٌٌا غٌى  ُشسوعظسوف وجوىْ ًحدٌٌٍ    جلازًس اًفدص:
 اًظٌٌّ فٍ جىجٌه اًلسازاث.

ًِسؤوطٌهّ،  اًِباشسًٕوجػد بصفت دوزًت غادًت ُٕ كبٍ اًسؤطاء   جلازًس كٌاض هفاءة اًػإٌٌُ:
 وجشٍِ غٌى كٌاض اًلدزاث واًحىصٌت ًحطىًس جٌى اًلدزاث، وُدي جػاوٓهّ ُؼ فسًم اًػٍِ

 ...وؾٌسٖ ُٕ ُػاًٌس واطدت ُٔاطبت ًٌجِػٌت.

ألكظاَ وجظحخدَ هرٖ ًدفظ اًٌِفاث اًِرهساث واًسطائٍ اًِحبادًت: وجوىْ بٌٕ اإلدازاث وا
 ًٌِحابػت واًحلٌٌّ. ئًٌهاواًِػٌىُاث واًبٌآاث ًظهىًت اًسجىع 
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 اًحلازًس اًخاصت:

  اًِالخظت اًشخصٌت.جلازًس 

 .جلازًس االخصائٌاث واًسطىَ اًبٌآٌت 

  اًِىاشٓاث اًحلدًسًت.ُساجػت 

  اًشواوي واًحٔظٌِاث.ُحابػت ٌُف 

  اًداخٌٌت.اًظجالث واًِساكبت ُساكبت 

 .ُساكبت اًظٌس وفم ُػاًٌس ٓظاَ اًجىدة 

 .جلٌٌّ وُساجػت اًِشازًؼ 
  

 اًِبادئ: :ذآٌاً 

 ُبدأ اًحواٌٌُت:

جواٍُ اًسكابت وأطاًٌبها ُٕ األٓظِت واًٌىائذ اًحٔظٌٌِت واًخطط االطحساجٌجٌت واًحٔفٌرًت فٍ 
 اًجِػٌت.

 ُبدأ اًىطىح واًبظاطت:

ًٌوىْ طهٍ اًفهّ ًٌػإٌٌُ وأًِفرًٕ ًٌظهّ فٍ اًحطبٌم طهىًت ٓظاَ اًسكابت وبظاطحه 
 أًاجذ واًدصىي غٌى أًحائج أًِاطبت.

 ُبدأ طسغت هشف االٓدسافاث واالبالؽ غٕ األخطاء:

ٓظاَ اًسكابت وفاغٌٌحه فٍ اًجِػٌت ًوشف االٓدسافاث واًحبٌٌغ غٔها بظسغت وجددًد  وطىح
 . واألخطاء جت وجصدٌذ جٌى االٓدسافاثأطبابها ًِػاً

 ُبدأ اًدكت:

ئْ دكت اًِػٌىُت وُصدزها هاَ بأًظبت ًإلدازة اًػٌٌا ألٓها هٍ اًحٍ جظاغد غٌى صٔؼ 
اًلساز واًحىجٌه اًظٌٌّ واجخاذ اإلجساءاث أًِاطبت، وغدَ اًدكت فٍ ذًى ًػسض اًجِػٌت 

 هللا. زًِشاهٍ وهىازد ال كد
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 :ًِظإوًٌاثا

ًػٌِىْ اًرًٕ وأًِحظبٌٕ  اًػإٌٌُوغٌى جٌِؼ  أٓشطت اًجِػٌتجطبم هرٖ اًظٌاطت طِٕ 
 اًظٌاطتوغٌى هرٖ  ّاالطالع غٌى األٓظِت اًِحػٌلت بػٌِهشساف اًجِػٌت ئجدخ ئدازة و
 ّوُظإوًٌاجه ّ، واالًحصاَ بِا وزد فٌها ُٕ أخواَ غٔد أداء واجباجهواًحىكٌؼ غٌٌها واإلًِاَ بها

 .هابٔظخت ُٔ واألكظاَ جصوًد جٌِؼ اإلدازاثاإلدازة اًحٔفٌرًت وغٌى  اًىظٌفٌت.

 :اًِساجؼ
هـ وجدٍ 42/6/2224اًِىافم  5/24 اغحِد ُجٌع ئدازة اًجِػٌت هري اًظٌاطت فٍ اجحِاغه زكّ

 .طابلاً  كىاغد اًظٌىن هرٖ اًظٌاطت ُدٍ جٌِؼ طٌاطاث

 

 

 

  

 


