صنٛــم اخلضيـبد

2018/2017و

اؾــطاف:
اَني عاّ ادتاَع١
ز /عُاض قا٥س ايصٜباْٞ

اعــساز:
َسٜط ارتسَات
أْ /ب ٌٝحمُس االخطّ

طباعٚ ١تٓػٝل:
أ /غرط امحس ادتٓسٟ
أٖ /س ٌٜايػكاف

 انغؤٚخ:
حتميك االجبدح انتبيخ يف تمذيى اخلذيبد املنبطخ هبب ثبنكفبءح واجلىدح انيت تهيب يتطهجبد اهليئخ االكبدمييخ واملىظفىٌ وانطالة
وختضي عهً رضبهى وختذو اجلبيعخ عهً اكًم وجه.
 انغؿبنخ :
صيبنخ املجنً ومجيع املزافك وتمذيى مجيع اخلذيبد األخزي املنبطخ ثىحذح انصيبنخ واخلذيبد ثبنكفبءح واجلىدح انيت تسبهى يف
خهك ثيئخ تعهًيخ يالئًخ.
 األْضاف :
 اعذاد اخلطخ انسنىيخ نهخذيبد وانصيبنخ. الرتاح سجم وطزق حتسني ويعبجلخ ثعض األخطبء انتنفيذيخ انيت لذ تظهز ثعذ االستعًبل. يزاعبح جبنت انساليخ انفزديخ . االشزاف عهً انعمىد املربيخ. -استمجبل طهجبد انصيبنخ وانعًم عهً إجنبسهب.

ايضٝـــــاْ١

إجطا٤ات طًبات ايضٝاْ١
االعُاٍ ايهٗطبا١ٝ٥
(أعُاٍ ايػطاَٝو ٚايبالط  -أعُاٍ ايكٛاطع  -أعُاٍ ايٓحاض - ٠اذتسازٚ ٠االملٓ)ّٛٝ

 إجغاءاد عهجبد انصٛبَخ:


اغتكباٍ طًبات ايضٝاْ ١عٔ ططٜل منٛشد اغتُاض ٠ايضٝاْ١



ؾرط ايطًب -:
 -1ضؾض ايطًب ( اضغاٍ إعتصاض يًحَٗ ١ع أغباب ايطؾض )
 -2قب ٍٛايطًب (ٚايبسا ٤بتٓؿٝص ايضٝاْ ) ١بعس تٛج ٘ٝاالَني ايعاّ.

 اجغاءاد عهجبد انصٛبَخ انغبعئخ:


ٜتِ االبالؽ َٔ ادتٗ ١ايطايب ١يًضٝاْ ١اىل ارتسَات



ٜكَ ّٛسٜط ارتسَات بايتاي:ٞ
 -3اغتسعاَ ٤ػ ٍٛ٦ايضٝاْ ١يف ادتاَع ١يعٌُ ايضٝاْ ١ايطاض ١٥ؾٛضاً.
 -4اغتسعآَٗ ٤سؽ َٔ خاضد ادتاَع ١يعٌُ ايضٝاْ ١ايطاض ١٥ؾٛضاً.
 -5تٛؾري قطع ايػٝاض ٚاالغطاض املطًٛب ١يعٌُ ايضٝاْ ١ايطاض.١٥
 -6اغتهُاٍ عًُ ١ٝايضٝاْ َٔٚ ١ثِ ايطؾع اىل االَني ايعاّ الغتهُاٍ االجطا٤ات.

 أػًبل انكٓغثبئٛخ:


ؾرط ايعطٌ ٚحتسٜس املؿهً١



ؾضٌ ايتٝاض ايهٗطبا ٞ٥عٔ املبين ٚاملٓطك ١املطًٛب ١ايضٝاْ ١ؾٗٝا



جتٗٝع املعسات املطًٛب ١يف أعُاٍ ايضٝاْ١



جتٗٝع املٛاز املطًٛب ( ١قطع ايػٝاض )



عٌُ ايضٝاْ١

 أػًبل انـجبكخ :


ؾرط ايعطٌ ٚحتسٜس املؿهً. ١



ؾضٌ خط متسٜس املٝا.ٙ



جتٗٝع املعسات املطًٛب ١يف ايضٝاْ.١



جتٗٝع املٛاز املطًٛب( ١قطع غٝاض).



عٌُ ايضٝاْ.١

 أػًبل انـريايٛك ٔانجالط ٔانمٕاعغ ٔاػًبل انُجبعح ٔاحلضاصح ٔاالدلُٕٛو :


إعتُاز املكاٜػ( ١تهًؿ ١ايعٌُ )



اعتُاز ْٛع ١ٝاملٛاز ٚجٛزتٗا.



حتسٜس َس ٠ايعٌُ.



جتٗٝع املعسات املطًٛب ١إلجناظ ايعٌُ.



جتٗٝع املٛاز ايالظَ ١إلجناظ ايعٌُ.



عٌُ صٝاْ.١



إخال ٤املٛقع ٚإظاي ١األْكاض.

ارتــسَــات

اخلـــضيــبد
 يٕاص انُظبفخ :
تؿكس َٛاز ٚأزٚات ايٓعاؾ ١يف املػتٛزعات نإؾطاف ن ٕٛتٛؾريٖا عً ٞؾطن ١ايٓعاؾ١

 ادلٛـــبِ :
ٜتِ تؿكس ارتعإ األضعٚ ٞخعْات ايػطح بؿهٌ  َٜٞٛيًتأنس َٔ ًَٚ ٘٦يف ذاٍ انتؿاف خًٖٛا ٜتِ ايتٛاصٌ تعب٦تٗا .

 يٛبِ انشغة :


َتابع ١ايكٛاضٜط املًُْٚ ٠٤ٛؿازٖا ٚاالتضاٍ باملٛضز ملٌ ايكٛاضٜط ايؿاضغ١



نتاب ١غٓس اغتالّ بهُ ١ٝايكٛاضٜط املطًٛب١



تػً ِٝايكٛاضٜط يًُاي١ٝ

اجغاءاد انـاليخ
 صٛبَخ ٔؿبئم انـاليخ:


تعب ١٦منٛشد طًب صٝاْ َٔ ١قبٌ ادتٗ ١ايطايب ١يضٝاْ ١طؿاٜات اذتطٜل .

 فذص ٔرؼجئخ انغفبٚبد:


ايتٛج ٘ٝاي ٞايهً / ١ٝاإلزاض ٠املع ١ٓٝبايصنط يؿرط ايطؿاٜات املٛجٛز ٠بٗا.



ؾرط ايطؿاٚ ١ٜايتأنس َٔ َعسٍ ايغػط بسخًٗا عٔ ططٜل َؤؾط ايغػط ( 14:10باض ).



ايتأنس َٔ صالذ ١ٝايطؿا َٔ ١ٜتاضٜذ ايالصك ١املٛعٛع ١عًٗٝا َٔ تاضٜذ اخط تعب 6( ١٦اؾٗط).



ايتأنس َٔ جتسٜس تاضٜذ ايتعبٚ ١٦ؾرط َؤؾط ايغػط بعس عٛز ٠ايطؿاٜات َٔ ايؿرط ٚايتعب.١٦



تٛج ٘ٝبعٌُ أْصاض ذطٜل.

 صُضٔق اإلؿؼبفبد األٔنٛخ:


ايتأنس َٔ ٚجٛز صٓسٚم اغعاؾات األٚي.١ٝ



ايتركل َٔ حمتٜٛات ايضٓسٚم .



ايتركل َٔ غٗٛي ١ايٛص ٍٛيضٓسٚم ناؾٚ ١ٝغاض ١ٜايضالذ.١ٝ

 ادلؼـــبيم:


ايتأنس َٔ ٚجٛز قا ١ُ٥اؾرتاطات ايػالَ ١يًتٛاجس زخٌ املعٌُ .



ايتأنس َٔ ادتٛز ٠إؾاضات حتصٜط َٔ ١ٜاملداطط.



ايتأنٝس َٔ جٛز ٠طؿاٜات ذطٜل غاض ١ٜايضالذ.١ٝ



ايتأنس َٔ جٛز ٠صٓسٚم اغعاؾات أٚيٚ ١ٝحمتٜٛات٘ ناًَ.١



ايتأنس َٔ غالَ ١ختع ٜٔأغطٛاْات ايػاظ ٚضبطٗا جٝساً بػًػً ١ملٓع حتطٜهٗا.



ايتأنس َٔ ٚجٛز ايػاظ باألغطٛاْات  َٔٚغالَتٗا ٚاْٗا ال تٗطب ايػاظ.



ايتأنس َٔ اهلٚ ١ٜٛاْٗا ٤جٝس ٠زخٌ املعٌُ.



ايتأنس َٔ ٚجٛز الصل عً ٢املٛاز ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ذؿعٗا يف َهاْٗا املٓاغب.

 انفصٕل ٔيكبرت احلبؿت (ادلؼبيم):


تعب ١٦ايُٓٛشد ارتاظ بايهؿـ عً ٢غالَ ١املعاٌَ



ايتأنس َٔ اهل ١ٜٛزاخٌ ايؿضٌ أْٗا جٝس٠



ايتأنٝس َٔ ايتُسٜسات ايهٗطباَ ١ٝ٥طتبٚ ١اْٗا َػتٛعب ١يألمحاٍ



ايتأنس َٔ املُطات ناؾ ١ٝيًعبٛض يف ذاي ١ايطٛاضٟ

 ادلصبػض:


ؾرط عٌُ املضعس أشا نإ ٜعٌُ اّ ال.



ايتأنس َٔ ٖاتـ ايطٛاض ٟباملضعس اْ٘ ٜعٌُ اّ ال.



ايتأنس بإ املضعس جٝس ايتٗ.١ٜٛ



ؾضٌ ايتٝاض ايهٗطبا ٤عٔ املضعس ٚايتأنس َٔ عٌُ ايبطاضٜات ارتاص ١ب٘ .



ايتأنس َٔ ٚجٛز جطؽ ايطٛاض ٟباملضعس َٔ عًُ ١يف ذاي ١اْكطاع ايتٝاض ايهٗطبا. ٞ٥

 انـاليخ يٍ انكٓغثبء:


ايتأنس َٔ ْعاؾ ١غطف ايهٗطباٚ ٤خًٖٛا َٔ أ ٟأثاث.



ايتأنس َٔ غًل يٛذات ايهٗطباٚ ٤اْٗاَ ٤عٚز ٠باذتُا ١ٜاألضع.١ٝ



ايتأنس َٔ إ مجٝع ايكٛاطع االتَٛاتٝه ١ٝغًَٚ ١ُٝػتٛعب ١يألمحاٍ .

 االجغاءاد ادلزشظح يف دبنخ َشٕة دغٚك ادلٕلغ :


أخال ٤األؾداظ املعطعني يًدطط املباؾط .



إبالؽ ايسؾاع املسْ.ٞ



إطؿا ٤اذتطٜل باغتعُاٍ طؿا ١ٜاذتطٜل أ ٚاألزٚات املتاذ.١

 االجغاءاد يف دبل ٔجٕص يكبرت يفزٕدخ سبعج انضٔاو انغمس:ٙ


تعب ١٦منٛشد َهتب َؿتٛح.



إغالم املهتب إطؿا ٤اإلْاضَٚ ٠ؿاتٝح ايهٗطبا.٤



إعساز خطاب ملسٜط اإلزاض ٠ايتابع اهلا املهتب أ ٚاملعٌُ املؿتٛح َطؾكا ب٘ منٛشد ارتاظ بصأيو ٚايطؾع اىل األَني ايعاّ.

االيــــــــــــٍ
 إجغاءاد انضسٕل ٔاخلغٔج نهذغو اجلبيؼ:ٙ


زخ ٍٛايطايب بايبطاق ١ادتاَع.١ٝ



تضطٜح زخَ ٍٛكا ٍٚآَٗ ٚسؽ صٝاْ.١



تضطٜح زخ ٍٛظا٥ط ( )3+2تكٝسٖا يف غحٌ َع االذتؿاظ بايبطاق ١ايؿدض.١ٝ

 شغٔط اصضاع رصغٚخ صسٕل ؿٛبعح:


تعب ١٦اغتُاض ٠تضطٜح زخ ٍٛغٝاض ٠اىل ادتاَع. ١



صٛض َٔ ٠ايبطاق ١ايؿدض.١ٝ



صٛض َٔ ٠نطت ايػٝاض ٠ا ٚضخض ١ايكٝاز. ٠



َٛاؾك ١ض٥اغ ١ادتاَعٚ ١األَني ايعاّ.



تطنٝب ايتضطٜح ميني ايعجاج ١االَاَ ٞيًػٝاض ٠يف ادتٗ ١ايعً.١ٜٛ

 إجغاءاد اصضاع ثغبلخ ػائغ:


ايتأنس َٔ ٖ ١ٜٛايعا٥ط ( ايبطاق ١ايؿدض.)١ٝ



تػح ٌٝايبٝاْات ايؿدضٚ ١ٝبٝاْات ايػٝاضٚ ٠جٗ٘ ايعٜاضات ٚايٛقت يف غحالت ايسخٚ ٍٛارتطٚد .



ٚعع ٚثا٥ل ايعا٥ط َٔ بطاقٚ ١ضخط املطنب ١يف املهإ املدضط هلا يف ايبٛابَٓٚ ١ح ايعا٥ط بطاق ١ظا٥ط يتعًٝكٗا .

 اإلجغاءاد ادلزشظح يف دبنخ ٔجٕص ؿغلخ:


ايترؿغ عً ٢املٛقع ٚعسّ ملؼ أ ٚحتطٜو أْكٌ أَٛ َٔ ٟجٛزات َٛقع ايػطق. ١



ابالؽ عابط االَٔ .



عٌُ حمغط غطق َٔ ١عابط االَٔ.



تػً ِٝاذتاي ١اىل ادتٗات األَٓ ١ٝبعس َٛاؾك ١اإلزاض.٠

 اإلجغاءاد ادلزشظح يف دبنخ ٔجٕص يشبجغح صاسم احلغو اجلبيؼ:ٙ


ؾض االؾتباى بني األططاف إٔ ٚجس.



إبعاز املتحُٗط ٜٔعٔ املٛقع يف ذايٚ ١جٛزِٖ.



تٗس ١٥األططاف .



أخص بٝاْاتِٗ.



ايطؾع اىل اإلزاض.٠

يٓبو شغكخ انُظبفخ
انٕصف انٕظٛفٙ
 انُظبفخ
تٛؾري ٚتٓع ِٝخسَات ايٓعاؾ ١يف ادتاَع١

 يٓبو انُظبفخ
 -1مجع ايٓؿاٜات ٚايتدًط َٓٗا
ْ -2عاؾ ١مجٝع األبٛاب ٚايؿبابٝو ٚاذتا٥ط ٚاالضعٝات ٚايػالمل ٚاالغكـ
ْ -3عاؾ ١خاص ١يًُعاٌَ
 -4ايكٝاّ بايتٓعٝـ ٚااليتعاّ بإجطا٤ات ايتعك ِٝيسٚضات املٝاٙ
 -5ايتٓعٝـ يًُٓاطل اإلزاضَ َٔ ١ٜهاتب ٚممطات ٚغطف االجتُاعات ٚغطف ايتدعٚ ٜٔقاعات ايتسضٜؼ ٚاملضاعس ٚاملٓاطل ايكطٜب َٔ ١أبٛاب املضاعس .
 -6اغتعُاٍ املبٝسات اذتؿط ١ٜايؿعاي ١شات ايتأثري غري ايغاض عً ٢االْػإ يًكغا ٤عً ٞاذتؿطات ٚايكٛاضض اييت تٛجس يف ايب ١٦ٝايساخً ١ٝيًحاَع. ١
 -7احملاؾع ١عً ٢املبٓ َٔ ٢ارتاضد .
 -8االغتحاب ١أل ٣ذاي ١طاضٚ ١٥ايغطٚض. ١ٜ
 -9تكس ِٜايهُٝات ايالظَ َٔ ١املٓعؿات ٚاملػاذٝل ايالظَٚ ١ؾكاً يالذتٝاجات
 -10اذتطظ عً ٢تكً ٌٝايغٛعا ٤اييت قس حتسثٗا أجٗع ٠ايتٓعٝـ .

 يشغف انُظبفخ
 -1ايكٝاّ بايتدطٝط ٚايتٓعٚ ِٝايتٛجٚ ٘ٝاملطاقب ١دتُٝع أعُاٍ ايٓعاؾ ١يف ادتاَع. ١
 -2االؾطاف عً ٢تطبٝل بطاَخ ايػالَ ١ايعاَ ١اثٓا ٤ايعٌُ
 -3ضؾع تكاضٜط ؾٗط ١ٜعٔ ْؿاطات ايٓعاؾ١
ٚ -4عع بطْاَخ ايعٌُ ايٚ َٞٛٝاالغبٛعٚ ٞتٛظٜع ايٛاجبات عً ٢عُاٍ (عاَالت ) ايٓعاؾ. ١
 -5ايكٝاّ ظٛالت عً ٢أقػاّ ادتاَع ١يًتأنس َٔ ْعاؾتٗا .
 -6ايتٓػٝل َع عُاٍ (عاَالت ) ايٓعاؾٚ ١ضؾع ايتٛصٝات اىل ارتسَات .
 -7إعساز تكطٜط ايٓعاؾ ١ايؿٗطٚ ٟضؾع ١اىل ٚذس ٠ارتسَات .
 -8ايكٝاّ بأَٗ ١ٜاّ بهًـ بٗا عُٔ االختضاظ .

 ػبيم َظبفخ – ػبيهخ انُظبفخ:
 -1تٓعٝـ ٚغػٌ ٚجً ٞايبالط ٚاالضعٝات يف ادتاَع. ١
 -2تٓعٝـ ٚغػٌ ادتسضإ ٚاالغكـ ٚاالبٛاب ٚايؿبابٝو ٚايعجاد .
 -3تٓعٝـ ٚتًُٝع األثاث ٚاألجٗعٚ ٠أزٚات املعاٌَ .
 -4تٓعٝـ ٚغػٌ ايًُبات ٚأجٗع ٠ايتهٝٝـ ٚاملطاٚح .
 -5تٓعٝـ ٚغػٌ املػاغٌ ٚاذتُاَات ٚاملطاؾل ايعاَ. ١
 -6جتُٝع ايٓؿاٜات ٚاملٛاز ٚٚععٗا يف أنٝاؽ خاص ١متٗٝساً يًتدًط َٓٗا
َ -7هاؾر ١اذتؿطات ٚايعٚاذـ ٚايكٛاضض باغتعُاٍ املبٝسات اذتؿط ١ٜايالظَ١
 -8إظاي ١ناؾ ١االٚغار ايالصك ١عٔ ايبالط ٚاالضعٝات ٚادتسضإ باغتعُاٍ أزٚات ايهؿط َٛٚاز ايتٓعٝـ .
 -9تطبٝل َبازٚ ٟقٛاعس ايػالَ ١ايعاَ ١اثٓا ٤ايعٌُ .
 -10ايكٝاّ بأَٗ ١ٜاّ أخط ٣بهًـ بٗا عُٔ االختضاظ.

 ادلُغمخ اخلبعجٛخ :
ٜك ّٛايعاًَني بتٓعٝـ املٓطك ١ارتاضج ١ٝبهٓؼ املُطات ٚمجع املدًؿات ْٚعاؾ ١اذتٛش ٚايطصٝـ جٛاض ادتاَع١

 انؼ٘ انغمس:ٙ
ٜتُٝع ايع ٟارتاظ بعُاٍ ٚعاَالت ايٓعاؾ ١بايً ٕٛاألظضم ايؿاتح ٚايػاَل ؾريتسَ ٟؿطؾ ٛايٓعاؾ ١ايبايط ٛاألظضم ايؿاتح ٚعُاٍ ايٓعاؾ ١ايْٝٛٝؿٛضّ ايهاٌَ
ش ٚايً ٕٛاألظضم ايػاَل.
 ثبإلضبفخ اىل االػًبل انز ٙرمٕو ثٓب شغكخ انُظبفخ :
ؾإٕ ٖٓاى ٚظا٥ـ تٓعٝؿ ١ٝثاَْ ١ٜٛجٌ ْكٌ املدًؿات ا ٚاألْكاض املتٓٛع ١ا ٚاملدًؿات ٚعً ٢أ ٟذاٍ ؾإٔ املكاٜ ٍٚك ّٛباختاش إجطا٤ات ؾٛض ١ٜيًٓعاؾ ١املهجؿ١
يف أالَانٔ اييت حتتاد اىل ْعاؾ ١ؾٛض ١ٜاَ ٚػتعحً٘ .
نُا تك ّٛبأعُاٍ ايٓعاؾ ١ايعازٚ ١ٜاملهجؿٚ ١ايتطٗري ١ٜيًحاَعٚ ١ايٓعاؾ ١ايعاَْٚ ١كٌ االثاث ٚاالجٗع ٠عػب االذتٝاد َٔ ادتاَع. ١

منٕطج عهت صٛبَخ
ايتاضٜذ ّ2018/ /

ايهً............................................. /١ٝ
ايكػِ.............................................. /
ْٛع ايضٝاْ............................................-2 .................................................-1 / ١
.............................................-4 .................................................-3
ؾطح اذتاي/١

َكسّ ايطًب /

األر /يضٚغ اخلضيبد

ٜتِ تٓؿٝص ايضٝاْ ١عػب ايطؾع أعالٙ

ايتٛقٝع /
احملرتو

األيني انؼبو
احملرتو

األر /األيني انؼبو
مت َعا ١ٜٓاالؾٝا ٤املطًٛب صٝاْتٗا  ٚحتتاد االت:ٞ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
يضٚغ انؼاللبد ٔاخلضيبد

احملرتو
األر /يضٚغ ادلبنٛخ
ال َاْع عػب .................................................................................................................................
ايعطض املطؾل
املكرتح
ايعكس
ؾاتٛض٠
األيني انؼبو
انصُضٔق/
ال َاْع َٔ ايضطف.

ادلضٚغ ادلبيل

منٕطج عهت انصٛبَخ انغبعئخ
ايتاضٜذ ّ2018/ /

ايهً............................................. /١ٝ
ايكػِ.............................................. /
ْٛع ايضٝاْ............................................-2 .................................................-1 / ١
.............................................-4 .................................................-3
ؾطح اذتاي/١

َكسّ ايطًب /

ايتٛقٝع /

-

اغتسعاَ ٤ػ ٍٛ٦ايضٝاْ ١يف ادتاَع ١يعٌُ ايضٝاْ ١ايطاض١٥
اغتسعآَٗ ٤سؽ َٔ خاضد ادتاَع ١يعٌُ ايضٝاْ ١ايطاض١٥

-

قطع ايػٝاض ٚاملٛاز املطًٛب ١اييت مت ؾطاؤٖا يًضٝاْ ١ايطاض١٥
............................. -4 ............................. -3............................. -2 ............................. -1

األر /األيني انؼبو
مت عٌُ ايضٝاْ ١ايطاض ١٥ايالظَ١
ٚعًٝـــــ٘/
ٜطج ٢تهطَهِ بايتٛج ٘ٝباغتهُاٍ االجطا٤ات ايالظَ.١

األر /يضٚغ ادلبنٛخ

احملرتو

يضٚغ انؼاللبد ٔاخلضيبد

احملرتو

ال َاْع عػب.................................................................................................................................
ايعطض املطؾل
املكرتح
ايعكس
ؾاتٛض٠

األيني انؼبو
انصُضٔق/
ال َاْع َٔ ايضطف.

ادلضٚغ ادلبيل

اؿزًبعح انصٛبَخ ٔاالدزٛبجبد حبـت انؼٚبعح انشٓغٚخ نهشضيبد

 االذتٝاجات ٚايتهًؿ١
و

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االدزٛــــبجــبد

يكبٌ االدزٛبج

انزكهفخ

منٕطج سغٔج جٓبػ نهصٛبَخ أ االؿزؼبعح
دبنخ ػضو رٕفغ اإلصالح صاسم اجلبيؼخ ٔسغٔج اجلٓبػ سبعج اجلبيؼخ

االغتعاض٠
منٛشد خطٚد جٗاظ بػطض اإلصالح
بٝاْات ادتٗاظ .............................................................................................................................../
اغِ ادتٗاظ  ............................................................../املٛز.........................................................ٌٜ
ايطقِ املػًػٌ  ........................................................../ايكػِ ايتابع ي٘................................................
ًَركات ادتٗاظ ................................................................................................................................/
ايعطٌ املٛجٛز بادتٗاظ ..................................................................................................................../
يـزهى اجلٓبػ
املػتًِ يإلصالح
االغِ /
ايبضُ/ ١

ضٝ٥ؼ ايكػِ  /ايؿ ٕٛ٦االنازمي / ١ٝاَ ١ٓٝاملعاٌَ
االغِ /
ايتٛقٝع /

االغتعاض٠

ضقِ اهلاتـ
االَني ايعاّ

ارتسَات
ايتٛقٝع/

ٜعتُس
ضٝ٥ؼ ادتاَع١

ٜكط ٖصا ادتعٜٚ ٤ػًِ يًحٗ ١اييت ٜتبعٗا ادتٗاظ بعس تٛقٝع االَٔ.

االغتالّ بعس إعاز ٠ادتٗاظ
االَٔ /
االغِ/
ايتٛقٝع/
مت َطابك ١ايبٝاْات



االغتالّ بعس جتطب ١ادتٗاظ
ايكػِ املػٍٛ٦
االغِ/
ايتٛقٝع/

رمٛى األصاء نهُظبفخ
ايهً.......................... ١ٝ
ايكػِ............................

 انُظـــبفــخ:
انجٛــــــــــــبٌ
َسْ ٟعاؾ ١املٛقع ايعاّ
َسْ ٣عاؾ ١املباْ َٔ ٞايسخٌ
َسْ ٣عاؾ ١زٚضات املٝاٙ
َس ٣تاَني َٛاز َٚػتًٗهات َٚػتًعَات ايٓعاؾ١
جتُٝع ْٚكٌ ايٓؿاٜات
َس ٣االيتعاّ بايع ٟايطمسٚ ٞتعًٝل بطاق ١املٛظـ
َس ٣ايتعاّ ايعاٌَ بايتٛاجس يف َٓطك ١عًُ٘
 ادلالدظبد ػهٗ أػًبل انُظبفخ (ادلظٓغ انؼبو) :

جٛض

غري جٛض

يغ يالدظبد

االغِ/
ايتٛقٝع

رمٛى ادلٛبِ ٔانصغف انصذٙ
ايهً.......................... ١ٝ
ايكػِ............................

 ادلٛبِ ٔانصغف انصذ:ٙ
انجٛــــــــــــبٌ
َسْ ٣عاؾ ١خعاْات املٝاٙ
ٌٖ ٜٛجس تػطب بايتُسٜسات
َسْ ٣عاؾ ١خعإ املا ٤االضعٞ
 ادلالدظبد:

جٛض

غري جٛض

االغِ/
ايتٛقٝع

أيـــغ صــغف حمغٔلبد
و

انكًٛخ ادلغهٕثخ

اؿى ادلٕنض

على انغهت

يالدظخ

انزبعٚز

1
2
3
4
5

يمضو انغهت/

كشف رٕضٛذ ٙثكًٛخ احملغٔلبد ادلشؼَخ ٔادلـزشضيخ

و

1
2
3

امجبيل كًٛخ احملغٔلبد
ادلٕجٕصح

انزبعٚز

امجبيل انكًٛخ
ادلـزشضيخ

على ايغ
انصغف

ادلزجمٙ

انزبعٚز

انزٕلٛغ

4
5
االمجــــــبيل/

يضٚغ اخلضيبد

االيني انؼبو

عضى هيئت التدريس Faculty
مىظف Staff

ألول مرة For the first time

اغتُاض ٠تضطٜح زخ ٍٛغٝاض ٠اىل ادتاَع١

بدل فبقد Replacement

طبلب Student
نىع السيبرة
Type of car

استبدال

Renewal

لىنهب
Color

مىديلهب
Model

رقم اللىحت
Number Plate

بيبنبث طبلب التصريح Applicant Data -
االســــــــــــــم
Name
مبلك السيبرة
Owner of the
car
الجهت التببعت لهب
Department

الرقم الىظيفي – االكبديمي
ID No

الىظيفت
JOP

الصلت
Link
تلفىن
Telephone

صائى على (

) اػزجبعا يٍ 2018 / / :و

يؤلذ على (

) اػزجبعا يٍ2018 / / :و اىل 2018 / / :و

تحىيله
Ext

يضٚغ انؼاللبد ٔاخلضيبد

االيني انؼبو

عئٛؾ اجلبيؼخ

ٚ زى اعفبق صٕعح يٍ:
 البطاقت الشخصيت
 كرث السيارة

منـــٕطج

ٔجٕص يكبرت  /لبػبد يفزٕدخ
يٕظف اخلضيبد

انغلى انٕظٛفٙ

انٕٛو

انزبعٚز

/ /

انـبػخ

 20و

ادلٕلغ............................................................................................................................. :
انكهٛخ

على ادلكزت  /على انمبػخ

انؼضص

احملزٕٚبد ادلٕجٕصح

مت الفبذلب انـبػخ

االر يضٚغ اخلضيبد  ........................................................................................................ /احملرتو
ٔمت اغالق ادلكبرت

نمض مت عهت ادلـئٕل ػٍ ادلفبرٛخ

مل ٚزى اغالق ادلكزت نؼضو ٔجٕص ادلفزبح
اخلضيبد.................................... :
االر /االيني انؼبو  .......................................................................................................احملرتو
مت اختبط االجغاء ثئغالق ادلكبرت  /انمبػخ.
مت ركهٛف دبعؽ دلغالجخ ادلكبرت  /لبػخ نهًذبفظخ ػهٗ احملزٕٚبد ادلٕجٕصح ثٓب.
يضٚغ اخلضيبد.................................... :

احملرتو

ادلٕاعص انجشغٚخ
ٚزى اختبط االجغاءاد انالػيخ .

االيني انؼبو

منٕطج حمضغ يشبجغح
انٕٛو
يٕلغ احلضس

انزبعٚز

/ /

انٕلذ

20و

انكهٛخ

صجبدب

يـبء

انضٔع

يالدظخ

ادلكزت

يٕلغ اسغ:

انغغف االٔل (ادلجهغ  ,ادلضػ)ٙ
يٕظف

غري يُـٕث ٙاجلبيؼخ

عبنت

االؿى

على انجغبلخ انششصٛخ

انغلى انٕظٛف /ٙاجلبيؼٙ

ْبرف َمبل

جٓخ انؼًم

انمـى

انضٔع

ْبرف ادلكزت

انشــكــــــٕٖ:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

انغغف انثبَ( ٙادلضػ ٙػه)ّٛ
يٕظف
االؿى

جٓخ انؼًم

عبنت

غري يُـٕث ٙاجلبيؼخ

على انجغبلخ انششصٛخ

انغلى انٕظٛف /ٙاجلبيؼٙ

انمـى

انضٔع

انشــكــــــٕٖ:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ْبرف َمبل
ْبرف ادلكزت

االر /االيني انؼبو ..........................................................................................................................احملرتو
نالعالع ٔاختبط انالػو.
يضٚغ اخلضيبد
االر............................................................. /
......................................................................................................................................................................
االيني انؼبو

جضٔل يُبٔثخ احلغاؽ
و

االؿــــــــــــى

.1

انغلى

انؼـكغ٘

انفرتح

انؼيٍ

انزبعٚز
يٍ..........:

على

انزهفٌٕ

احلبنخ

اىل...........:

.2

يٍ..........:

.3

يٍ..........:

.4

يٍ..........:

.5

يٍ..........:

.6

يٍ..........:

اىل...........:
اىل...........:
اىل...........:
اىل...........:
اىل...........:

االجـــــــــــبػح
و

.1
.2

االؿــــــــــــى

انغلى انؼـكغ٘

انزبعٚز

يٍ..........:

اىل...........:
يٍ..........:

يالدظخ

ادلالدظخ

اىل...........:

ضبثظ االيٍ

يضٚغ انؼاللبد ٔاخلضيبد

ٚؼزًض

االيني انؼبو

عهت ٔؿٛهخ يٕاصالد
َٕع ٔؿٛهخ انُمم

و

.1

ػضص

انُمم

ػضص

ادلـزٓضفني

ادلكبٌ

ادلـزٓضف

طْبة

اٚبة

انزبعٚز

يالدظخ

يٍ ............

اىل.............

يٍ ............

.2

اىل.............

يمضو انغهت ......................./
األر /يضٚغ اخلضيبد

ال َاْع َٔ تٛؾري ٚغ ١ًٝايٓكٌ ٚعػب ايطًب.
األر /األيني انؼبو

ٚغ ١ًٝايٓكٌ  ...................عسز........................
مبًؼ .................................

األيني انؼبو
احملرتو
يضٚغ انؼاللبد ٔاخلضيبد

األر /ادلضٚغ ادلبيل

ال َاْع َٔ صطف املبًؼ.

األيني انؼبو

احملرتو

االر /ايني انصُضٔق

ال َاْع َٔ صطف املبًؼ اعال.ٙ
َع ايؿهط,,,

ادلضٚغ ادلبيل

