) (1السيــــبســــبد واالجــــــــــزاءاد الخـــــــبصخ
ثإعذاد تىصيفبد وتقبريز الوقزراد الذراسيخ والجزنبهج

 وحذح ضوبى الجىدحجهخ االصذار  -وحذح التعلين الطجي
 االقسبم العلويخجهخ التنفيذ
 لجبى الوقزرادالذراسيخ
الستيفبء هعبييز الهيئخ القىهيخ
لضوبى جىدح التعلين واالعتوبد
سجت االصذار
الكليخ
ثزنبهج
لتىصيف
والوقزراد

جهخ االشزاف
جهخ الوتبثعخ

وكيل الكليخ لشئىى
والطالة
 وحذح الجىدح وكيل الكليخالتعلين والطالة

التعلين

لشئىى

 .1تهتضو ٔحذح انتعهٛى انطج ٙثئسسبل يخشجبد انتعهى انخبطخ ثبنجشَبيج نجًٛع االلسبو فٗ َٓبٚخ انعبو
انذساس ٙنتتًكٍ األلسبو ثذٔسْب يٍ تحذٚث تٕطٛفبد انًمشساد نهعبو انذساس ٙانجذٚذ.
 .2تهتضو االلسبو انعهًٛخ ف ٙثذاٚخ كم عبو دساس ٙثئسسبل تٕطٛف انًمشس انخبص ثٓب نهعبو انجبيعٙ
انجذٚذ انٗ ٔكٛم انكهٛخ نشؤٌٔ انتعهٛى ٔانطالة ٔسفع عهٗ يٕلع انفبساث ٙيٕضح ثّ سبعبد انتذسٚس
ٔاْذاف انًمشس ٔيخشجبد انتعهى انًستٓذفخ يع يظفٕفخ يطبثمخ َٕاتج انتعهى انًستٓذفخ ٔانًحتٕٖ
انعهًٔ ٙيظفٕفخ تٕافك طشق انتمٛٛى يع يخشجبد انتعهى ٔتٕصٚع انذسجبد ثبإلضبفخ إنٗ خطخ
انتحس ٍٛانًجُٛخ عهٗ تمٛٛى انًمشس انٕاسد ف ٙتمشٚش انًمشس نهعبو انسبثك ٔانزٖ تى إعذادِ يٍ لجم ٔحذح
ضًبٌ انجٕدح.
ٚ .3هتضو كم لسى عهً ٙثئسسبل تمشٚش انًمشس فَٓ ٙبٚخ انعبو انذساس ٙانٗ ٔكٛم انكهٛخ نشؤٌٔ انتعهٛى
ٔانطالة ٔسفع عهٗ يٕلع انفبساث ٙيٕضح ثّ يب تى اَجبصِ ٔخطط انتحس ٍٛانًمتشحخ.

 .4تهتضو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثبنتعبٌٔ يع ٔحذح انتعهٛى انطج ٙثًسبعذح االلسبو ف ٙيشاجعخ انتٕطٛفبد
ٔانتمبسٚش انخبطخ ثٓب ٔيذٖ يالئًخ َٕاتج انتعهى انًستٓذفخ ٔانًظفٕفبد انًطهٕثخ.
 .5تهتضو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثئعذاد تمشٚش انجشَبيج ثُٓبٚخ انعبو انذساسٔ ٙيُبلشتّ ثًجهس انكهٛخ.
 .6تهتضو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثئعذاد تمشٚش عٍ استٛفبء تٕطٛفبد انجشايج ٔانًمشساد نهعبو انحبنٙ
ٔتمبسٚش انجشايج ٔانًمشساد نهعبو انسبثك ف ٙثذاٚخ كم عبو ٔسفعّ انٗ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى
ٔانطالة.

اإلجزاءاد:
 -1ف ٙثذاٚخ انعبو انذساس ٙتشسم ٔحذح ضًبٌ انجٕدح خطبة تزكٛش٘ انٗ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى
ٔانطالة نطهت تٕطٛف انًمشساد ٔانجذأل انذساسٛخ يٍ االلسبو انعهًٛخ.
ٚ -2شسم سعبدح انٕكٛم انًختض انٗ االلسبو انعهًٛخ ثذٔسِ إلسسبل تٕطٛفبد انًمشساد انًحذثخ نهعبو
انذساس ٙانجذٚذ.
ٚ -3هضو سئٛس انمسى ثئسسبل انتٕطٛف ثعذ يشاجعتٕٓاعتًبدِ ف ٙخالل اسجٕع ٍٛيٍ ثذاٚخ انعبو انذساسٙ
إنٗ ٔكٛم انكهٛخ نشؤٌٔ انتعهٛى ٔانطالة ٔسفع عهٗ يٕلع انفبساث.ٙ
 -4تهتضو ٔحذح انتعهٛى انطج ٙثبنتعبٌٔ يع ٔحذح تًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ ثعًم دٔساد تذسٚج ّٛتشًم كم يب
ٚخض تٕطٛف انًمشساد ٔثُبء عهٗ دساسخ االحتٛبجبد انتذسٚجٛخ.
 -5تمٕو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثًشاجعخ انتٕطٛفبد ٔاعطبء تغزٚخ ساجعخ نكم لسى فٗ خالل اسجٕعٍٛ
عهٗ االكثش عهٗ أٌ ٚمٕو انمسى ثئجشاء انتعذٚالد انًطهٕثخ ٔإعبدح إسسبنّ فٗ خالل اسجٕع ٍٛعهٗ
األكثش.
 -6تمٕو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثئعذاد تمشٚش عٍ استٛفبء تٕطٛفبد انًمشساد لجم َٓبٚخ انفظم انذساسٙ
األٔل ٔٚتى يخبطجخ األلسبو انًتمبعسخ عٍ إسسبل انتٕطٛف يٍ خالل ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى
ٔانطالة ٔٚتى عشع انتمشٚش ف ٙيجهس انكهٛخ.
 -7فَٓ ٙبٚخ انعبو ٔثعذ االَتٓبء يٍ أعًبل انتمٛٛى ٔإعالٌ انُتبئج ٚمٕو ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى
ٔانطالة ثئسسبل خطبة تزكٛش٘ نأللسبو ثئسسبل تمشٚش انًمشس ثكم لسى عهً ٙنطهت تمشٚش انًمشس
يٍ كم لسى عهً.ٙ

 -8تهتضو االلسبو ثئسسبل انتمشٚش ف ٙخالل اسجٕع ٍٛعهٗ االكثش يٍ اسسبل انخطبة.
 -9تمٕو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثًشاجعخ انتمشٚش ٔيخبطجخ األلسبو نعًم كم انتعذٚالد انًطهٕثخ ف ٙخالل
اسجٕع ٍٛعهٗ االكثش.
 -11تمٕو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثبنتعبٌٔ يع ٔحذح انتعهٛى انطج ٙيٍ انتأكذ يٍ تطجٛك خطط انتحسٍٛ
انًمتشحخ ٔظٕٓس رنك ف ٙتٕطٛف انًمشس نهعبو انتبنٚٔ .ٙتى عشع انتمشٚش انخبص ثزنك فٙ
يجهس انكهٛخ.
ٚ -11جت اعتًبد انتٕطٛف ٔانتمشٚش فٗ يجهس انمسى ٔاسسبنّ يعتًذ.
ٚ -12هتضو كم لسى ثعًم يهف انًمشس ٔاالحتفبظ ثُسخخ يٍ تٕطٛفبد ٔتمبسٚش انًمشساد داخم انمسى.
 -13تهتضو ٔحذح طًبٌ انجٕدح ٔانتعهٛى انطج ٙثبالَتٓبء يٍ تمشٚش انجشَبيج عهٗ اٌ تكٌٕ كم تمبسٚش
انًمشساد لذ تى اسسبنٓب انٗ ٔحذح ضًبٌ انجٕدح.

الوزفقبد:
 تٕطٛف انًمشس تمشٚش انًمشس تٕطٛف انجشَبيج. -تمشٚش انجشَبيج.

