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                            أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/ئَبد/ركىس :انضُظ      .انبخشاء األعبعُّت نهبٍُُ   اعى انًذسعت 

 انبخشاء:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت122877:  انشلى انىطٍُ نهًذسعت

 انُظبت انًئىَت نخطظ  انخطىَز انًذرطُت انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُز انضىدة: 1.1.1انًإشز

خطظ انخطىَز انًذرطُت : يصذر انبُبَبث
 (يذاسطالَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ ): عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 
     انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

     انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغمُمهب 
     انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ 
     انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 
     

حى حغذَذ انًغإونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 
حُفُزهب 

     

 َؼى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 
حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 
 َؼى    

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًإشش - 1

 يهخص االعخُبصبث يىصىد ورالرت أو أكزز يٍ األونىَبث يزحبطت ببالعخُبصبث. 

 رالد أونىَبث أو أكزز يزحبطت ببنُخبئش. 

 رالد َخبئش نذَهب يإشزاث يزحبطت يعهب. 

 يعظى انُخبئش نذَهب أَشطت ويخزصبث يزحبطت بهب. 

 حّى حغذَذ انًظإونُبث نكبفت األَشطت بشكم يُبطب. 

 انضذول انشيٍُ نهخُفُذ َخظى ببنىاقعُت.  

  حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهض انخزبىٌ نشبكت انًذارص

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًإشش - 2

 عببرة انزؤَت وانزطبنت  ال حظخضُب العخُبصبث انًذرطت . 

 عببراث بعض انُخبئش حشخًم عهً بُبَبث كًُّت وال حخظى ببنىضىط. 

 عببراث بعض انًخزصبث ال حخظى ببنىضىط يٍ عُذ يضًىٌ انًخزس. 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضزورة انخذرَب عهً ربظ  أونىَّبث انخطىَز ببنزؤَت وانزطبنت. 

 ُت ًّ  .حعذَم صىغ انُخُضت نخكىٌ خبنُت يٍ انبُبَبث انك

 حعذَم صىغ انًإشزاث نخكىٌ واضغت فٍ انخعبُز عٍ انًخزس انًغقق. 
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                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشعهتيخخهظ/ئَبد/ ركىس:    انضُظ.أو صُغىٌ األعبعُّت انًخخهطت:     اعى انًذسعت

 انبخشاء :        اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت113923:  انشلى انىطٍُ نهًذسعت

 انُظبت انًئىَت نخطظ  انخطىَز انًذرطُت انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُز انضىدة: 1.1.1انًإشز

 (يذاسطالَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ ): عهى انخمذَش انهفظٍ                              خطظ انخطىَز انًذرطُت: يصذر انبُبَبث

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

     انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

     انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغمُمهب 

     انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ 

     انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 
     

حى حغذَذ انًغإونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 
     

 َؼى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 
حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 
 َؼى    

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًإشش - 1

 يهخص االعخُبصبث يىصىد ورالرت أو أكزز يٍ األونىَبث يزحبطت ببالعخُبصبث. 

 صًُع األونىَبث يزحبطت ببنُخبئش وبشكم حبو. 

 ُّت وقًُت أطبص ويظخهذف ًّ  .يعظى انًخزصبث نذَهب يإشزاث يخىافقت يعهب، وهُبك يشَش يٍ انًإشزاث انُىعُّت وانك

 يعظى انُخبئش نذَهب أَشطت ويخزصبث يزحبطت بهب. 

 حّى حغذَذ انًظإونُبث نكبفت األَشطت بشكم يُبطب. 

  انضذول انشيٍُ نهخُفُذ َخظى ببنىاقعُت 

  حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهض انخزبىٌ نشبكت انًذارص

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًإشش - 2

 عببرة انزؤَت وانزطبنت  ال حظخضُب العخُبصبث انًذرطت . 

 عببرة َخُضخٍُ ال حخظًبٌ ببنىضىط وحشخًالٌ عهً بُبَبث كًُّت. 

 َخُضخبٌ نذَهًب يإشزاث يخىافقت يعهب. 

 عببرة يإشزٍَ ال حخظًبٌ ببنىضىط وال َصفبٌ حغُّزاً فٍ انغبنت. 

حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت . 3

 ضزورة انخذرَب عهً ربظ  أونىَّبث انخطىَز ببنزؤَت وانزطبنت. 

 ُت ًّ  .حعذَم صىغ انُخُضت نخكىٌ خبنُت يٍ انبُبَبث انك

 حعذَم صىغ انًإشزاث نخكىٌ واضغت فٍ انخعبُز عٍ انًخزس انًغقق. 

 ُت ًّ  .ضزورة أٌ حكىٌ صًُع انُخبئش كبفت يزشزاحهب يخىافقت يعهب وأٌ حكىٌ يشَضت يٍ انًإشزاث انُىعُت وانك

 11/3 يذسعت خطت: سلى انخمشَشنضًغ انبُبَبث                                       انخمشَش األونٍ ًَىرس 
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                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشعهتيخخهظ/ئَبد/ ركىس:    انضُظ.انشعُظ األعبعُّت انًخخهطت:  اعى انًذسعت

 انبخشاء :        اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت112896:  انشلى انىطٍُ نهًذسعت

 انُظبت انًئىَت نخطظ  انخطىَز انًذرطُت انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُز انضىدة: 1.1.1انًإشز

خطظ انخطىَز انًذرطُت : يصذر انبُبَبث

 (يذاسطالَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ ): عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 
     انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

     انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغمُمهب 

     انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ 

     انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 
     

حى حغذَذ انًغإونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 
     

 َؼى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 
حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 
 َؼى    

يب هٍ أبزس َقبط انقىة ببنُظبت نهذا انًإشز - 1

 رالد أونىَبث أو أكزز يزحبطت ببنُخبئش. 

 رالد َخبئش نذَهب يإشزاث يزحبطت يعهب. 

 ُّت وقًُت أطبص ويظخهذف ًّ  .يعظى انًخزصبث نذَهب يإشزاث يخىافقت يعهب، وهُبك يشَش يٍ انًإشزاث انُىعُّت وانك

 يعظى انُخبئش نذَهب أَشطت ويخزصبث يزحبطت بهب. 

 حّى حغذَذ انًظإونُبث نكبفت األَشطت بشكم يُبطب. 

  انضذول انشيٍُ نهخُفُذ َخظى ببنىاقعُت 

  حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهض انخزبىٌ نشبكت انًذارص

يب هٍ أبزس َقبط انضعف ببنُظبت نهذا انًإشز - 2

 يهخص االعخُبصبث غُز يىصىد. 

 عببرة َخُضخٍُ ال حخظًبٌ ببنىضىط وحشخًالٌ عهً بُبَبث كًُّت. 

حىصُبث نخغظٍُ بزَبيش حطىَز انًذرطت وانًذَزَت - 3

 ضزورة حضًٍُ يهخص االعخُبصبث يع خطّت انًذرطت انخطىَزَّت.. 

 ُت ًّ  .حعذَم صىغ انُخُضت نخكىٌ خبنُت يٍ انبُبَبث انك

 

 11/4 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                              نضًغ انبُبَبث      انخمشَش األونٍ ًَىرس 
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                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشعهتيخخهظ/ئَبد/ ركىس:    انضُظ.خىنت بُج األصوس األعبعُّت انًخخهطت:     اعى انًذسعت

 انبخشاء :   اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت              112892:   انشلى انىطٍُ نهًذسعت

 انُظبت انًئىَت نخطظ  انخطىَز انًذرطُت انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُز انضىدة: 1.1.1انًإشز

خطظ انخطىَز انًذرطُت : يصذر انبُبَبث

 (يذاسطالَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ ): عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

     انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

     انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغمُمهب 

     انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ 

     انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

     

حى حغذَذ انًغإونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 
حُفُزهب 

     

 َؼى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 
حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

 َؼى    

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًإشش - 1

 يهخص االعخُبصبث يىصىد ورالرت أو أكزز يٍ األونىَبث يزحبطت ببالعخُبصبث. 

 رالد أونىَبث أو أكزز يزحبطت ببنُخبئش. 

 رالد َخبئش نذَهب يإشزاث يزحبطت يعهب. 

 ُّت وقًُت أطبص ويظخهذف ًّ  .كبفت انًخزصبث نذَهب يإشزاث يخىافقت يعهب، وهُبك يشَش يٍ انًإشزاث انُىعُّت وانك

 يعظى انُخبئش نذَهب أَشطت ويخزصبث يزحبطت بهب. 

 حّى حغذَذ انًظإونُبث نكبفت األَشطت بشكم يُبطب. 

  انضذول انشيٍُ نهخُفُذ َخظى ببنىاقعُت 

  حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهض انخزبىٌ نشبكت انًذارص

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًإشش - 2

 عببرة انزؤَت وانزطبنت  ال حظخضُب العخُبصبث انًذرطت . 

 عببرة يإشزٍَ ال حخظًبٌ ببنىضىط وال َصفبٌ حغُّزاً فٍ انغبنت. 

  صغُظغُز انًخزصبث يكخىبت بشكم عببراث بعض. 

حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت . 3

 ضزورة انخذرَب عهً ربظ  أونىَّبث انخطىَز ببنزؤَت وانزطبنت. 

 حعذَم صىغ انًإشزاث نخكىٌ واضغت فٍ انخعبُز عٍ انًخزس انًغقق. 

 

 11/5 يذسعت خطت: سلى انخمشَشنضًغ انبُبَبث                     انخمشَش األونٍ ًَىرس 
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                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشعهتيخخهظ/ئَبد/ ركىس:    انضُظ.انضَخىَت األعبعُّت انًخخهطت:     اعى انًذسعت

 انبخشاء :        اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت113723:    انشلى انىطٍُ نهًذسعت

 انُظبت انًئىَت نخطظ  انخطىَز انًذرطُت انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُز انضىدة: 1.1.1انًإشز

خطظ انخطىَز انًذرطُت : يصذر انبُبَبث

 (يذاسطالَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ ): عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

     انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

     انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغمُمهب 

     انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ 

     انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

     

حى حغذَذ انًغإونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

 َؼى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 
حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 
 ال    

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًإشش - 1

 يهخص االعخُبصبث يىصىد ورالرت أو أكزز يٍ األونىَبث يزحبطت ببالعخُبصبث. 

 انُخبئش يزحبطت بأونىَبث انًذرطت 

 رالد َخبئش نذَهب يإشزاث يزحبطت يعهب. 

 ُّت وقًُت أطبص ويظخهذف ًّ  .يعظى انًخزصبث نذَهب يإشزاث يخىافقت يعهب، وهُبك يشَش يٍ انًإشزاث انُىعُّت وانك

 يعظى انُخبئش نذَهب أَشطت ويخزصبث يزحبطت بهب. 

 حّى حغذَذ انًظإونُبث نكبفت األَشطت بشكم يُبطب. 

  انضذول انشيٍُ نهخُفُذ َخظى ببنىاقعُت 

 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًإشش - 2

  يٍ قبم انًضهض انخزبىٌ نشبكت انًذارصي انخطتو انًصبدقت عمثثنى .  

 عببرة انزؤَت وانزطبنت  ال حظخضُب العخُبصبث انًذرطت . 

حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت . 3

 ضزورة انخذرَب عهً ربظ  أونىَّبث انخطىَز ببنزؤَت وانزطبنت. 

  يٍ قبم انًضهض انخزبىٌ نشبكت انًذارصي انخطتانًصبدقت عمضزورة . 

  



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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 11/1 يذسعت خطت: سلى انخمشَشنضًغ انبُبَبث                                         انخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/ئَبد/ ركىس:انضُظ     عًضة بٍ ػبذ انًطهب االعبعُت نهبٍُُ:   اعى انًذسعت 

 نىاء انبخشاء:     اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت112881:انشلى انىطٍُ نهًذسعت

انُظبت انًئىَت نخطظ  انخطىَز انًذرطُت انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُز انضىدة : 1.1.1انًإشز

خطظ انخطىَز انًذرطُت : يصذر انبُبَبث

  (يذارصالَظخخذو نخقُُى صىدة خطظ ): طهى انخقذَز انهفظٍ
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

     انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

     انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغمُمهب 

     انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ 

     انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

     

حى حغذَذ انًغإونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

 َؼى    

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًإشش - 1

 يهخص االعخُبصبث يىصىد ورالرت أو أكزش يٍ األونىَبث يشحبطت ببالعخُبصبث. 

 صًُغ األونىَبث يشحبطت ببنُخبئش وبشكم حبو. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ وحُطبك ػهُهب كبفت انًؼبَُش، رالد َخبئش نذَهب يإششاث يخىافمت يؼهب. 

 حُطبك ػهً انًخشصبث انًكخىبت ببنشكم انصغُظ رالرت يؼبَُش. 

 كبفت انُخبئش نذَهب أَشطت ويخشصبث يشحبطت بهب. 

 حغذَذ انًغإونُبث نبؼض األَشطت بشكم يُبعب. 

 انخطت يصبدق ػهُهب يٍ لبم انًضهظ. 

 حغذَذ انضيٍ ونكٍ بصىسة غُش دلُمت. 

 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًإشش - 2

 ػببسة انشؤَت ال حغخضُب نالعخُبصبث. 

 ػذو وضىط صُبغت بؼض انًخشصبث. 

 َصف انًخشصبث نذَهب يإششاث يخىافمت يؼهب. 

 ػذو حغذَذ انًغإونُبث نكزُش يٍ األَشطت بشكم يُبعب. 

 حغذَذ انضيٍ ال َخغى ببنىالؼُت بزكش ػببساث بذاَت انشهش ، يُصف انشهش ،ػهً يذاس انؼبو. 
 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 صُبغت انشؤَت بغُذ حغخضُب نالعخُبصبث. 

 صُبغت يإششاث انُخبئش بغُذ حكىٌ صًُؼهب يخىافمت وحُىع انًإششاث بٍُ انُىػُت وانكًُت. 

 صُبغت انًخشصبث بشكم واضظ. 

 صُبغت انًإششاث بغُذ حكىٌ يخىافمت يغ صًُغ انًخشصبث. 

 حغذَذ انًغإونُبث نكبفت األَشطت وبشكم يُبعب. 

 حغذَذ انضيٍ بىالؼُت. 

  



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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 11/2 يذسعت خطت: سلى انخمشَشنضًغ انبُبَبث                       انخمشَش األونٍ  ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                         انًشعهتيخخهظ /ئَبد/ ركىس:انضُظ       آيُت بُج وهب األعبعُت:   اعى انًذسعت 

 نىاء انبخشاء:     اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت112906:انشلى انىطٍُ نهًذسعت

انُظبت انًئىَت نخطظ  انخطىَز انًذرطُت انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُز انضىدة : 1.1.1انًإشز

خطظ انخطىَز انًذرطُت : يصذر انبُبَبث

 (يذارصالَظخخذو نخقُُى صىدة خطظ ): طهى انخقذَز انهفظٍ
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

     انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

     انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغمُمهب 

     انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ 

     انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

     

حى حغذَذ انًغإونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

 َؼى    

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًإشش - 1

 يهخص االعخُبصبث يىصىد ورالرت أو أكزش يٍ األونىَبث يشحبطت ببالعخُبصبث. 

 صًُغ األونىَبث يشحبطت ببنُخبئش وبشكم حبو. 

 انُخبئش يكخىبت ببنشكم انصغُظ وحُطبك ػهُهب صًُغ انًؼبَُش. 

 صًُغ انُخبئش كبفت يإششاحهب يخىافمت يؼهب وهُبن يضَش يٍ انًإششاث انُىػُت وانكًُت. 

 انًخشصبث يكخىبت ببنشكم انصغُظ وحُطبك ػهُهب صًُغ انًؼبَُش. 

 كبفت انًخشصبث نذَهب يإششاث يخىافمت يؼهب وهُبن يضَش يٍ انًإششاث انُىػُت وانكًُت ولًُت أعبط ويغخهذف. 

 كبفت انُخبئش نذَهب أَشطت ويخشصبث يشحبطت بهب. 

 حغذَذ انًغإونُبث نكبفت األَشطت وبشكم يُبعب. 

 حغذَذ انضيٍ ونكٍ بصىسة غُش دلُمت. 

 يصبدلت انًضهظ ػهً انخطت. 

 

 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًإشش - 2

 ػببسة انشؤَت ال حغخضُب نالعخُبصبث.  

 ٍَحغذَذ انضيٍ بصىسة غُش دلُمت بزكش ػببساث ػهً يذاس انؼبو ، خالل شهش. 

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 صُبغت انشؤَت بغُذ حغخضُب نالعخُبصبث. 

 انذلت فٍ حغذَذ انضيٍ نخُفُز االَشطت. 

 

  



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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 11/3 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                                   نضًغ انبُبَبثانخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/ئَبد/ ركىس:انضُظ     ػبصى بٍ رببج األعبعُت نهبٍُُ:   اعى انًذسعت 

 نىاء انبخشاء:      اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت112901:انشلى انىطٍُ نهًذسعت

انُظبت انًئىَت نخطظ  انخطىَز انًذرطُت انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُز انضىدة : 1.1.1انًإشز

خطظ انخطىَز انًذرطُت : يصذر انبُبَبث

 (يذارصالَظخخذو نخقُُى صىدة خطظ ): طهى انخقذَز انهفظٍ
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

     انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

     انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغمُمهب 

     انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ 

     انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

     

حى حغذَذ انًغإونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

 َؼى    

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًإشش - 1

 يهخص االعخُبصبث يىصىد ورالرت أو أكزش يٍ األونىَبث يشحبطت ببالعخُبصبث. 

 رالد أونىَبث أو أكزش يشحبطت ببنُخبئش. 

 انُخبئش يكخىبت ببنشكم انصغُظ وحُطبك ػهُهب صًُغ انًؼبَُش. 

 صًُغ انُخبئش كبفت يإششاحهب يخىافمت يؼهب وهُبن يضَش يٍ انًإششاث انُىػُت وانكًُت. 

 انًخشصبث يكخىبت ببنشكم انصغُظ وحُطبك ػهُهب رالرت يٍ انًؼبَُش. 

 يؼظى انًخشصبث نذَهب يإششاث يخىافمت يؼهب وهُبن يضَش يٍ انًإششاث انكًُت وانُىػُت. 

  يؼظى انُخبئش نذَهب أَشطت ويخشصبث يشحبطت بهب. 

 حغذَذ انضيٍ ونكٍ بصىسة غُش والؼُت. 

 انًصبدلت ػهً انخطت يٍ لبم انًضهظ. 

 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًإشش - 2

 ػببسة انشؤَت ال حغخضُب نالعخُبصبث. 

 واعذة يٍ انُخبئش غُش يشحبطت ببألونىَت انخبصت بهب. 

 ػذو انىالؼُت فٍ حغذَذ انضيٍ وَمخصش بؼضه ػهً ػببسة َهبَت انؼبو وػهً يذاس انؼبو. 

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 صُبغت انشؤَت بغُذ حغخضُب نالعخُبصبث. 

 صُبغت انُخبئش بغُذ حكىٌ صًُؼهب يشحبطت ببألونىَبث. 

 سبظ انًإششاث صًُؼهب ببنًخشصبث. 

 حغذَذ انضيٍ بذلت ووالؼُت. 

 


