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أداء يٓبيّ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انقبٌَٕ األتبتٙ انخبص  ػهٗذخز ثٛذ األتزبر انًزشثض ٔيابػذرّ األيٍ أعم 

انًؤسؿ فٙ  315-08انًشتٕو انزُفٛز٘ سقى )ثبنًٕظفٍٛ انًُزًٍٛ نألتالك انخبطخ ثبنزشثٛخ انٕطُٛخ 

ٚاش            (29/05/2012انًؤسؿ فٙ  12-240ثبنًشتٕو انزُفٛز٘ سقى انًؼذل ٔانًزًى  11/10/2008

انًٕاد نهًشاؽم انزؼهًٛٛخ انضالس انابدح يفزشٙ  أٚذ٘ثٍٛ  بأٌ رضؼ ومذيشيت انتكىيه  نهبيذاغىجياانمفتشيت انعامت 
 .انًجزذئ ذخالل فزشح رشثظًّشافقخ األتزبر ػًهٛب نزكٌٕ دنٛال ن ْزِ "انٕصٛقخ" 

 أْذاف ػًهٛخ انًشافقخأٔال : 

  انكفبءاد انًُٓٛخ ناجٛم األيضم نزطٕٚشٚؼٙ ٔٚذسك أٌ انزكٍٕٚ انزارٙ ْٕ اعؼم انًزشثض.  
  يؾٛطّ انغذٚذ. فٙ " األتزبر انًزشثض" رآٛم اَذيبط 
 األيضم نزكٍٕٚ انًزشثض.  عؼم انًؤتاخ انزشثٕٚخ انٕتط 
  ػهٗ رؾذٚذ ؽبعبد انًزشثض ٔ انؼًم ػهٗ رهجٛزٓب يٍ ذخالل ْزِ انًشافقخ انزٙ رشغغ

 تبرزح ٔالتًٛب رٔ٘ انخجشح.ٔ ثُٛٓى ٔثٍٛ ثبقٙ األ أَفآىانزُاٛق ثٍٛ انًزشثظٍٛ ٔ االؽزكبك
  ٙ(األتزبر انًزشثض، األتزبر انًكٌٕ )انًفزش،طبس فشٚق ػًم إاقزشاػ ثشَبيظ ركٍٕٚ ف. 
  انزشغٛغ ػهٗ اتزغالل ركُٕنٕعٛب انًذستٍٛ ثشكم دائى ٔ كبفخرجبدل انزغبسة ٔانًؼبسف يغ

 اإلػالو ٔاالرظبل فٙ ْزا انًغبل.
 يٍ ذخالل ْزِ انًشافقخ انًزشثضاألتزبر رًُٛزٓب نذٖ صبَٛب: انكفبءاد انًشاد 

 تنظيم وضعياث انتعهم وانتخطيط نها. -1

  التًٛب انشثط ثٍٛ انكفبءاد انًازٓذفخ ٔانًؾزٕٖ انؼهًٙ((انزؾكى فٙ قشاءح انًُٓبط. 
 رؾذٚذ األْذاف نكم ؽظخ رشثٕٚخ. 
  ٔرُشٛطٓب يغ ؽاٍ إداسرٓب انزاليٛزيازٕٖ رؼهًٛخ رُبتت رؼهًٛٛخ/ثُبء ٔضؼٛبد. 
  ٙاتزؼًبل انٕصبئق انجٛذاغٕعٛخ انًشافقخ نهًُبْظ ٔ اتزضًبس انكزبة انًذست.  
 ( انزؼهًٛخخٔ ْبدف ناٛشٔسح انٕضؼٛخ انزؼهًٛإػذاد تُٛبسٕٚ يُظى انزخطٛط انًؾكى  نهذسط/). 
 األتزبرثبػزجبسِ يؾٕسا نهؼًهٛخ انزشثٕٚخ ) ٙرشغٛغ انزهًٛز ػهٗ انؼًم انفشد٘ ٔانغًبػ 

 (.بٔيٕعٓ ايؤطش
 ٕظٛف أَشطخ انذػى ثُبء ػهٗ انًقبسثخ انفبسقٛخر. 
 .(هاوتنشيطانتعهماث تنظيم انعمم في حجشة انتذسيس )إداسة  -2

  قاى.إنٗ انيشافقخ انزاليٛز يٍ انابؽخ 
  راٛٛش انًغًٕػبد ٔراٛٛش أفشاد انًغًٕػبد(رُظٛى يغًٕػبد انؼًم(. 

 .رُظٛى انُشبطبد انزشثٕٚخ داذخم انقاى
 رُظٛى رذذخالد انزاليٛز.  
 .االتزؼًبل انؾاٍ نهاجٕسح ٔيخزهف انٕتبئم انجٛذاغٕعٛخ 
  (االػزُبء ٔاالْزًبو ثزاغٛالد انزاليٛز ػهٗ كشاسٚآى ) انكزبثٙ ػُذ انزهًٛز األصش أًْٛخإدساك 

 
 .انتالميز أعمالتقىيم  -3

  انزشخٛظٙ ،انزكُٕٚٙ، انزؾظٛهٙ( يخزهف إَٔاع انزقًٕٚبد  إنٗانزؼشف(. 

1 

االستاذ المتربص مرافقتدليل   



  ٍٛ(.انزُقٛط.انزٕعٛٓبد، يؼبٚٛش  ، انزؼهًٛبد،األتئهخ اناُذ،ػُبطش انزقٕٚى ) يخزهفانزًٛٛض ث.. 
 رُظٛى ػًهٛبد انزقٕٚى. 
  ٓب.ٔاتزغالنانُزبئظ رؾهٛم  
 إداسة انتكىيه انمستمش انزاتي -4

 اد انًُٓٛخ نهًشثٙءانٕػٙ ثأٌ انزكٍٕٚ انزارٙ ْٕ اناجٛم األيضم نزطٕٚش انكفب. 
  ٗٔانًفزشٍٛ رهجٛزٓب ثبنجؾش ٔ انزُاٛق يغ انًذستٍٛرؾذٚذ انؾبعبد ٔ انؼًم ػه. 
 ٔ أٌ ركُٕنٕعٛب اإلػالو ف يغ انًذستٍٛ ثشكم دائى، ذخبطخ ٔانًؼبسرجبدل انزغبسة 

 الرظبل رفزؼ آفبقب ٔاتؼخ فٙ ْزا انًغبل.أ
 .ِصبنضب:                              انؼًم داذخم فشٚق انًؤتاخ ٔانزُاٛق انذائى يغ أفشاد

 انؼًم  طشٚقخ
نقبء ركُٕٚٛب ٚغًغ  انًبدح )ح(يفزش )ح(اناٛذ ٚجشيظانذساتٛخ )ثؼذ ػًهٛخ انزٕظٛف( فٙ ثذاٚخ اناُخ 

مه روي انخبشة فّٛ كم انًزشثظٍٛ انزبثؼٍٛ نًقبطؼزّ سفقخ يغًٕػخ يٍ األتبرزح انًكٍَٕٛ أٔ 
 :ذخالل ْزا انهقبءٚزى ٔٔانكفبءح 

  ٔالتًٛب انكفبءاد انًُزظش رًُٛزٓب ػُذ انًزشثض" انمتشبص األستاردنيم مشافقت ششػ " -1
 .''انمتشبص األستار بطاقت مشافقت''كٛفٛخ اتزؼًبل يغ رٕضٛؼ 

 

ِ زنٛكٌٕ يشافقب نّ ذخالل ْ أستار ري خبشةأٔ  ستار مكىنأإنٗ يزشثض كم أتزبر إتُبد  -2
 .نًزبثؼخ ٔانزٕعّٛإٚالء أًْٛخ قظٕٖ نؼًهٛزٙ اانًبدح انز٘ يٍ ٔاعجّ انؼًهٛخ رؾذ إششاف يفزش 

ركٌٕ انهقبءاد ذخبسط  –( ٔفق انًُٕرط انًشفق رؾذٚذ سصَبيخ نقبءاد )انًزشثض/انًكٌٕ  -3
 طٕال انفظم األٔل يٍ اناُخ انذساتٛخ. ،انًزشثض األتزبر تبػبد ػًم

 

يزشثض قظذ اتزغالنٓب ذخالل كم نقبء أتزبر " نكم انمتشبصاألستار مشافقت بطاقت "راهٛى  -4
 يجشيظ ثُّٛ ٔثٍٛ األتزبر انًكٌٕ. 

ٚجقٗ ػهٗ األتزبر انًكٌٕ ٔ ؽظخ،كم أْذاف " األستار انمتشبص مشافقتبطاقت رؾذد "  -5

هًزشثض يٍ ذخالل راغٛم نيغ رقٕٚى انكفبءاد انًشاد إكابثٓب  االعزٓبد نزؾقٛقٓباناؼٙ ٔ
 .اإليضبءضشٔسح كم نقبء يغ أصُبء " انمتشبص مشافقت األستار بطاقت"  ػهٗيالؽظبرّ 

 

 ْزِ يذٚشانًكٌٕ )انًشافق(، ٔػهٗ ػًهٛخ انًشافقخ داذخم انًؤتاخ انزٙ ٚؼًم ثٓب األتزبر رزى  -6
 .ٔفق انشصَبيخ انًزفق ػهٛٓب  ػًهٛخ انًشافقخ ٔانآش ػهٗ ؽاٍ تٛشْبانًؤتاخ يزبثؼخ 

 

بطاقت مشافقت األستار ثبنزٕقٛغ ػهٗ " انًشافقخ( )انزٙ رًذ فٛٓبٚقٕو يذٚش انًؤتاخ  -7
 ثؼذيب ٚكٌٕ قذ رأكذ أٌ األتزبرٍٚ )انًكٌٕ ٔانًزشثض( قذ َفزا سصَبيخ انهقبءاد." انمتشبص

 

ثؼذ اتزٛفبء كم انؾظض( ٚقٕو األتزبر انًكٌٕ ثزقٕٚى انكفبءاد انًشاد إكابثٓب (فٙ انُٓبٚخ  -8
  -بطاقت تقىيم أستار متشبص –هًزشثض يٍ ذخالل انًُٕرط انًشفق ن( رًُٛزٓب)
 

 َاخخ يٍ ثطبقخ انزقٕٚى نألتزبر انًزشثض )رؾفظ َاخخ فٙ يهفّ( ٔأذخشٖ نهاٛذ انًفزش راهى  -9

 .ثؼذ رٕقٛؼٓب يٍ طشف األتزبر انًكٌٕ ٔكزا يذٚش انًؤتاخ انًازقجهخ
 

 

 ثبتزضًبس انٕصٛقزٍٛ " ثطبقخ يشافقخ األتزبر انًزشثض" ٔ '' ثطبقخ رقٕٚى انًبدح يفزش ٚقٕو -10
 اعم دػى ْزا "انزكٍٕٚ " ثًب ٚشاِ يُبتجب. انًزشثض" يٍ األتزبر     
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