انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
شئٌٕ رؼهٛى انجُبد
اإلداسح انؼبيخ نهزشثٛخ ٔانزؼهٛى نهجُبد ثًُطمخ انشٚبع
إداسح انزذسٚت انزشثٕٖ ثًُطمخ انشٚبع

اعزًبسح رششٛح ثشَبيظ رذسٚج ٙنًششحخ ٔاحذح فمط
أٔالً  :يؼهٕيبد انجشَبيظ
يغً ٙانجشَبيظ
يذح انجشَبيظ
صيٍ انزُفٛز
يمش رُفٛز انجشَبيظ
انفئخ انًغزفٛذح

)

(

ٕٚو

ٕٚو )

(

انًٕافك

)
/ /

(

أعجٕع

ْ143ـ

صبَٛبً  :يؼهٕيبد انًششحبد :
انًششحخ األعبعٛخ :

انًششحخ انجذٚهخ :

اعى انًششحخ

اعى انًششحخ

سلى انغغم انًذَٙ

سلى انغغم انًذَٙ

انًؤْم انؼهًٙ

انًؤْم انؼهًٙ

انؼًم انحبنٙ

انؼًم انحبنٙ

ػذد عُٕاد انخجشح

ػذد عُٕاد انخجشح

عٓخ انؼًم انحبنٙ

عٓخ انؼًم انحبنٙ

ٔعٛهخ االرظبل
انجشٚذ االنكزشَٔٙ

انغٕال

ٔعٛهخ اإلرظبل

انًُضل
@

ربسٚخ آخش ثشَبيظ
رذسٚج ٙرى حضٕسح

صبنضبً :يٕافمخ اإلداسح
إداسح /:سئٛغخ ٔحذح رذسٚت (
انًجبششح
انًكشيخ يذٚشح

انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ

انغٕال
انًُضل
@

ربسٚخ آخش ثشَبيظ
رذسٚج ٙرى حضٕسح

)

حفظٓب اهلل

ٔثؼذ ،،،
انغالو ػهٛكى ٔسحًخ اهلل ٔثشكبرّ
َٕافك ػهٗ رششٛح انًزكٕسح أػالِ َٔ ،ظبدق ػهٗ طحخ انجٛبَبد .
اإلعى ........................ :
ْ143ـ
/
انزبسٚخ
انزٕلٛغ :
انخزى
ـ رؼزجش االعزًبسح الغٛخ ف ٙحبل ػذو اعزٛفبء انًؼهٕيبد أػالِ كبيهّ أٔ رضًُذ أكضش يٍ ثشَبيظ
ـ ػُذ رؼجئخ اعزًبسح انزششٛح َؤكذ ػهٗ دلخ كزبثخ انجٛبَبد ٔٔضٕحٓب ٔاكزًبنٓب .
رٕلٛغ انًششحخ /

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
شئٌٕ رؼهٛى انجُبد
اإلداسح انؼبيخ نهزشثٛخ ٔانزؼهٛى نهجُبد ثًُطمخ انشٚبع
إداسح انزذسٚت انزشثٕٖ ثًُطمخ انشٚبع

إسشبداد حٕل انزغغٛم ٔانمجٕل
انفبكظ
1ـ ػهٗ اإلداسح انًجبششح نهًششحخ إسعبل ثٛبَبد انزششٛح إنٗ ٔحذح انزذسٚت انًمبو فٓٛب انجشَبيظ يجبششح ػٍ طشٚك انجشٚذ انؼبد٘ أ
.
2ـ ػهٗ انغٓخ انزٚ ٙزى رُفٛز انجشَبيظ انزذسٚج ٙفٓٛب إسعبل إشؼبس لجٕل نهًششحخ لجم ( )4أٚبو يٍ ثذء ربسٚخ رُفٛز انجشَبيظ .
3ـ َشكش انزضايك ثبنحضٕس ف ٙانًٕػذد انًحذد ػهًبً أٌ انجشَبيظ انزذسٚجٚ ٙجذأ انغبػخ انضبيُخ إال سثغ ٔف ٙحبل انزأخش ػٍ يٕػذ حضٕس
انٕٛو األٔل نهجشَبيظ نًذح رظم إنٗ َظف عبػخ أٔ اكضش دٌٔ ػزس يمجٕل فهإلداسح انحك ف ٙاعزذػبء انًششحخ انجذٚهخ.
4ـ غٛبثك ألكضش يٍ  %20يٍ ػذد عبػبد انجشَبيظ ٚحشيك يٍ انحظٕل ػهٗ شٓبدح انحضٕس
5ـ رحمٛمب الْذاف عهغبد انجشَبيظ ال ٚغًح ثبالعززاٌ إال نظشٔف طبسئخ غٛش لبثهخ نهزأعٛم ،ػهٗ أٌ ٚزى رغغٛم االعزئزاٌ نذٖ انًغؤنخ
ػٍ كشف االعزئزاٌ ثحٛش ال رضٚذ يذح االعزئزاٌ ػٍ عبػخ .
6ـ ػٍ حذٔس ظشٔف يغزغذح رًُغ انًششحخ يٍ حضٕس انجشَبيظ فؼهٗ اإلداسح انًجبششح نهًششحخ رمذٚى االػززاس يٍ خالل رؼجئخ
اعزًبسح ( اػززاس ػٍ حضٕس ثشَبيظ ) نًمش انزذسٚت لجم ( )3أٚبو ػهٗ األلم يٍ ربسٚخ ثذء انجشَبيظ ٔاػزًبد انجذٚهخ .
7ـ ف ٙحبنخ صٚبدح انًششحبد ػٍ انؼذد انًطهٕة فغزكٌٕ األٔنٕٚخ ف ٙانمجٕل العزًبساد انزششٛح انزٔ ٙطهذ أٔالً ػهًبً ثأٌ انحذ األلظٗ
نؼذد انًمجٕالد ف ٙأ٘ ثشَبيظ رذسٚج )25( ْٕ ٙيششحخ .
8ـ ف ٙحبنخ إنغبء أٔ رأعٛم أٔ رمذٚى انجشَبيظ أل٘ عجت كبٌ  ،عٛزى رجهٛغ انًششحخ ثزنك يٍ لجم ٔحذح انزذسٚت انز ٙعُٛفز فٓٛب انجشَبيظ .
9ـ ف ٙحبل االضطشاس إنٗ إنحبق اعى يششحخ إضبفٚ ٙغت أٌ ٚذسط ف ٙثٛبٌ يغزمم ٚغغم ػه ّٛإنحبل ٙنهجٛبٌ سلى ٔ ...ربسٚخ ْ143 / /ـ
ٔال ركشس األعًبء انًذسعخ ثبنجٛبٌ انغبثك ػهٗ أٌ رُطجك ػهٗ انًششحبد ضٕاثط انزششٛح .
10ـ ف ٙحبل ٔعٕد أكضش يٍ يششحخ نجشَبيظ ٔاحذ ٚؼجأ ًَٕرط انزششٛح انخبص ثأكضش يٍ يششحخ

.

11ـ ال ٚحك نٕحذح انزذسٚت انزٚ ٙمبو فٓٛب انجشَبيظ لجٕل انًششحبد ثبنجشَبيظ انز ٙركش أيبيٓب ثبنًالحظبد أٌ انزششٛح خبص ثئداسح يؼُٛخ
حٛش أٌ طالحٛزّ خبطخ ثزهك اإلداسح ٚٔ.ؼزجش انمجٕل الغٛبً إٌ نى رٕافك ػه ّٛاإلداسح انز ٙخظض نٓب انجشَبيظ .
12ـ ػهٗ انغٓخ انزٚ ٙزى رُفٛز انجشَبيظ انزذسٚج ٙفٓٛب سفغ كشف انحبضشاد نهجشَبيظ نغٓبد ػًهٍٓ ثؼذ اَزٓبء رُفٛز انجشَبيظ ثأعجٕع ػهٗ األكضش

انزغهغم

انـــــًــــــــشكض

1

إداسح انزذسٚت انزشثٕ٘
انشثٕح

2
3
4
5
6
7
8
9
10

انشًــــــــــبل
انغشة
انٕعــــــط
انشفــــــبء
انُٓضــــــخ
انشٔاثــــــٙ
انجذٚؼــــــخ
انذفــــــبع
انحــــــشط

سلى انؼًم
2086543
2194112
4051980
2933830
2985601
2289636
4938044
4331736
4783008
2512679

سلى انفبكـــــظ
4971823
2086543
4625386
4051981
4162157
2985602
ـــــــــــ
4938084
4331736
4783008
2517095

سلى انغٕال

* * 0555107876
* * 0534556858
* * 0558928876
ــــــــــ
* * 0504447205
* * 0500770194
* * 0560444863
* * 0555225424
ــــــــــ
* * 0505901443

عبئه ٍٛانًٕنٗ انزٕفٛك نهغًٛغ
أعشح إداسح انزذسٚت انزشثٕ٘

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
شئٌٕ رؼهٛى انجُبد
اإلداسح انؼبيخ نهزشثٛخ ٔانزؼهٛى نهجُبد ثًُطمخ انشٚبع
إداسح انزذسٚت انزشثٕٖ ثًُطمخ انشٚبع

اعزًبسح رششٛح إلكضش يٍ يششحخ ف ٙثشَبيظ ٔاحذ
يغً ٙانجشَبيظ
يذح انجشَبيظ
صيٍ انزُفٛز
يمش رُفٛز انجشَبيظ
انفئخ انًغزفٛذح

)

(

ٕٚو

ٕٚو )

(

انًٕافك

اعى انغٓخ انزبثؼخ نٓب
انًششحخ (إداسح يشكضٚخ أٔ
يشكض رشثٛخ ٔرؼهٛى )
اعى انًششحخ سثبػٛبً

)
/ /

(

ْ143ـ

سلى ْبرف انغٓخ
انزخظض

اعجٕع

انؼًم انحبنٙ

اعى انًذسعخ
سلى انغغم
انًذَٙ

سلى انغٕال
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

صبنضبً  :يٕافمخ اإلداسح انًجبششح
)
انًكشيخ يذٚشح إداسح  /سئٛغخ ٔحذح رذسٚت (
ٔثؼذ ،،،
انغالو ػهٛكى ٔسحًخ اهلل ٔثشكبرّ
َٕافك ػهٗ رششٛح انًزكٕسح أػالِ َٔ ،ظبدق ػهٗ طحخ انجٛبَبد .
اإلعى ........................ :
انزبسٚخ ْ143 / /ـ
انزٕلٛغ :

حفظٓب اهلل

انخزى
ـ رؼزجش االعزًبسح الغٛخ ف ٙحبل ػذو اعزٛفبء انًؼهٕيبد أػالِ كبيهّ أٔ رضًُذ أكضش يٍ ثشَبيظ .
ـ ػه ٙعًٛغ انًششحبد لشاءح إسشبداد انمجٕل ٔانزغغٛم لجم اػزًبد انزششٛح يٍ انًذٚشح انًجبششح .
ـ ػُذ رؼجئخ اعزًبسح انزششٛح َؤكذ ػهٗ دلخ كزبثخ انجٛبَبد ٔٔضٕحٓب ٔاكزًبنٓب .

رٕلٛغ
انًششحخ

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
شئٌٕ رؼهٛى انجُبد
اإلداسح انؼبيخ نهزشثٛخ ٔانزؼهٛى نهجُبد ثًُطمخ انشٚبع
إداسح انزذسٚت انزشثٕٖ ثًُطمخ انشٚبع

))إػززاس ػٍ حضٕس ثشَبيظ((
أٔالً  :يؼهٕيبد انجشَبيظ :
يغً ٙانجشَبيظ
يذح انجشَبيظ
صيٍ انزُفٛز
يمش رُفٛز انجشَبيظ
انفئخ انًغزفٛذح
اعى انًششحخ

)
ٕٚو )

(
(

ٕٚو
انًٕافك

/ /

)
ْ143ـ

اعجٕع

(

عٓخ ػًم انًششحخ

سلى االرظبل
ثبنًششحخ

أفيدكم بسغبتي في االعتراز عن البسنامج التدزيبي أعاله وذلك لألسباب التالية :

رٕلٛغ انًششحخ :
صبنضبً  :يٕافمخ اإلداسح انًجبششح
)
انًكشيخ يذٚشح إداسح  /سئٛغخ ٔحذح رذسٚت (
ٔثؼذ ،،،
انغالو ػهٛكى ٔسحًخ اهلل ٔثشكبرّ
َٕافك ػهٗ اػززاس انًششحخ أػالِ َٔ ،ظبدق ػهٗ طحخ انجٛبَبد .
اإلعى ........................ :
انزبسٚخ ْ143 / /ـ
انزٕلٛغ :

حفظٓب اهلل

انخزى

ـ رؼزجش االعزًبسح الغٛخ ف ٙحبل ػذو اعزٛفبء انًؼهٕيبد أػالِ كبيهّ أٔ رضًُذ أكضش يٍ ثشَبيظ .

.

.

