تى فتح ثبة انتقدو نشغم ٔظبئف

-:

 .1يدددددداس ئ ازح انطدددددت انٕ دددددبئٗ – يقيًدددددخ ثبندزخدددددخ ا ٔندددددٗ
ثبنًدًٕعخ انُٕعيخ انتخظظيخ نٕظبئف انطت انجشسٖ 0
 .2يددددداس ئ ازح انطددددت ان خددددٗ – يقيًددددخ ثبندزخددددخ ا ٔندددددٗ
ثبنًدًٕعخ انُٕعيخ انتخظظيخ نٕظبئف انطت انجشسٖ0
 .3يددداس ئ ازح انظدديدنخ – يقيًددخ ثبندزخددخ ا ٔنددٗ ثبنًدًٕعددخ
انُٕعيخ انتخظظيخ نٕظبئف انظيدنخ0
ْٔرِ انٕظبئف تقع ثب ازح ان بيخ نهشئٌٕ انطجيخ ثب ازح
ٔ عهٗ يٍ اسغت فٗ انتقدو نشغم ْرِ انٕظبئف اٌ اتقدو
ثطهت ثبسى انسيد /اييٍ اندبي خ نهشئٌٕ ا ازاخ يسفق ثّ ثيبٌ
حبنتّ انٕظيفيخ ٔزؤاخ نتطٕاس انٕظيفخ انًتقدو نٓب ثحيث اكٌٕ
انًتقدو يٍ شبغهٗ ٔظبئف كجيس ثدزخخ يداس عبو أٔ شبغهٗ
اندزخخ ا ٔنٗ انتخظظيخ عهٗ اٌ اكٌٕ انطهت يسفق ثّ
يٕافقخ خٓخ عًهّ ٔي تًد فٗ يٕعد غباتّ شٓس0

ٔظيفخ يداس ا ازح انطت انٕ بئٗ (ثبندزخخ ا ٔنٗ)
انٕظبئف (يداس ا ازح انطت انٕ بئٗ) ثبندزخخ ا ٔنٗ
انًسفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد
يداس ا ازح انطت انٕ بئٗ
اسى انٕظيفخ
خبي خ ثُٓب
خٓخ ان ًم
كٕ انٕظيفخ
ا ازح ان هيب
َٕع انٕظيفخ
ٔشازح انت هيى ان بنٗ
اسى انٕشازح
تختض انٕظيفخ ثبنقيبو ثبنصابزاد انظحيخ ان شيخ نهًدٌ اندبي يخ ٔانكهيبتىٕانًطبعى
انٕطف ان بو نهٕظيفخ
ٔانًقبطف انخبطخ ثبنكهيبد ٔيسا جخ انحبنخ انظحيخ نهطهجخ ٔتقداى انتقبزاس عُٓب
ٔانتفتيش عهٗ انجطب بد انظحيخ ثبن بيهيٍ ثٓرح ا يبكٍ 0
استيفبء شسٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطب خ انٕطف – ثكبنٕزإض طت ٔخساحخ يع ضبء يدح
انًٓبزاد ا سبسيخ
ثيُيخ دزْب  6سُٕاد فٗ ٔظيفخ يٍ اندزخخ ا َٗ يجبشسح – انحظٕل عهٗ انجسايح انتدزاجيخ
انًتطهجخ نشغم انٕظيفخ انً هٍ عُٓب  -تقداى زؤاخ نهٕظيفخ انً هٍ عُٓب 0

انًدًٕعخ انُٕعيخ
سُٕاد انخجسح
انُٕع
انًإْم
ان ًس
تبزاخ ثدااخ ا ع ٌ
تبزاخ اَتٓبء انتقدو
عد ا شخبص انًطهٕثيٍ
نهٕظيفخ
ثيبَبد ا تظبل ٔانتقدو
انًستُداد انًطهٕثخ

يٕاعيد انًقبث د انشخظيخ
ٔا ختجبزاد
اسًبء يٍ ٔ ع عهيٓى ا ختيبز

نٕظبئف انطت انجشسٖ
 11سُخ
ذكس  ،اَثٗ
ثكبنٕزإض طت ٔخساخخ
شٓس يٍ تبزاخ انُشس
1
تقدو انطهجبد شخظيب ٔتسهى ثبنيد ثبسى انسيد  /اييٍ اندبي خ
ثيبٌ حبنخ ٔظيفيخ ي تًدا ٔيٕضحب ثّ انتأْيم ان هًي ٔانًإْ د اإلضبفيخ ٔانخجساد انُٕعيخ
ٔانصيُيخ ٔانٕظبئف اإلشسافيخ انتٗ شغهٓب ٔاندٔزاد انتدزاجيخ َٕٔعٓب ٔيكبَٓب ٔخطبثبد انشكس
ٔانتقداس ٔاندصاءاد ٔاألخبشاد ئٌ ٔخدد ٔتقبزاس انكفباخ نأل اء عٍ انسُتيٍ األخيستيٍ 0
ثيبٌ تفظيهي عٍ اثسش اإلَدبشاد ٔزؤاخ نهٕظيفخ انًتقدو نٓب 0

ٔظيفخ يداس ا ازح انطت انٕ بئٗ (ثبندزخخ ا ٔنٗ)

انٕظبئف (يداس ا ازح انطت انٕ بئٗ) ثبندزخخ ا ٔنٗ
انًسفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد
يداس ا ازح انطت انٕ بئٗ
اسى انٕظيفخ
خبي خ ثُٓب
خٓخ ان ًم
كٕ انٕظيفخ
ا ازح ان هيب
َٕع انٕظيفخ
ٔشازح انت هيى ان بنٗ
اسى انٕشازح
تختض انٕظيفخ ثبنقيبو ثبنصابزاد انظحيخ ان شيخ نهًدٌ اندبي يخ ٔانكهيبتىٕانًطبعى
انٕطف ان بو نهٕظيفخ
ٔانًقبطف انخبطخ ثبنكهيبد ٔيسا جخ انحبنخ انظحيخ نهطهجخ ٔتقداى انتقبزاس عُٓب
ٔانتفتيش عهٗ انجطب بد انظحيخ ثبن بيهيٍ ثٓرح ا يبكٍ 0
استيفبء شسٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطب خ انٕطف – ثكبنٕزإض طت ٔخساحخ يع ضبء يدح
انًٓبزاد ا سبسيخ
ثيُيخ دزْب  6سُٕاد فٗ ٔظيفخ يٍ اندزخخ ا َٗ يجبشسح – انحظٕل عهٗ انجسايح انتدزاجيخ
انًتطهجخ نشغم انٕظيفخ انً هٍ عُٓب  -تقداى زؤاخ نهٕظيفخ انً هٍ عُٓب 0

انًٓبزاد انفُيخ
سُٕاد انخجسح
انُٕع
انًإْم
ان ًس
تبزاخ ثدااخ ا ع ٌ
تبزاخ اَتٓبء انتقدو
عد ا شخبص انًطهٕثيٍ
نهٕظيفخ
ثيبَبد ا تظبل ٔانتقدو
انًستُداد انًطهٕثخ

يٕاعيد انًقبث د انشخظيخ
ٔا ختجبزاد
اسًبء يٍ ٔ ع عهيٓى ا ختيبز

انقدزح عهٗ انقيب ح ٔانتٕخيّ
 11سُخ
ذكس  ،اَثٗ
ثكبنٕزإض طت ٔخساخخ
شٓس يٍ تبزاخ انُشس
1
تقدو انطهجبد شخظيب ٔتسهى ثبنيد ثبسى انسيد  /اييٍ اندبي خ
ثيبٌ حبنخ ٔظيفيخ ي تًدا ٔيٕضحب ثّ انتأْيم ان هًي ٔانًإْ د اإلضبفيخ ٔانخجساد انُٕعيخ
ٔانصيُيخ ٔانٕظبئف اإلشسافيخ انتٗ شغهٓب ٔاندٔزاد انتدزاجيخ َٕٔعٓب ٔيكبَٓب ٔخطبثبد انشكس
ٔانتقداس ٔاندصاءاد ٔاألخبشاد ئٌ ٔخدد ٔتقبزاس انكفباخ نأل اء عٍ انسُتيٍ األخيستيٍ 0
ثيبٌ تفظيهي عٍ اثسش اإلَدبشاد ٔزؤاخ نهٕظيفخ انًتقدو نٓب 0

وظيفخ يداس ا ازح انطت ان خٗ (ثبندزخخ ا ٔنٗ)
انٕظبئف (يداس ا ازح انطت ان خٗ) ثبندزخخ ا ٔنٗ
انًسفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد
يداس ا ازح انطت ان خٗ
اسى انٕظيفخ
خبي خ ثُٓب
خٓخ ان ًم
كٕ انٕظيفخ
ا ازح ان هيب
َٕع انٕظيفخ
ٔشازح انت هيى ان بنٗ
اسى انٕشازح
تختض انٕظيفخ ثبنقيبو ثًتبث خ انكشف انطجٗ عهٗ انطهجخ ٔيٕظفٗ اندبي خ انًتس اٍ
انٕطف ان بو نهٕظيفخ
عهٗ ان يب ح انخبزخيخ ٔانٕحداد انًختهفخ ٔتقساس ان ج ان شو نٓى ٔاحبنخ انحب د انتٗ
تستدعٗ ان سع عهٗ ا خظبئييٍ 0
استيفبء شسٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطب خ انٕطف – ثكبنٕزإض طت ٔخساحخ يع ضبء يدح
انًٓبزاد ا سبسيخ
ثيُيخ دزْب  6سُٕاد فٗ ٔظيفخ يٍ اندزخخ ا َٗ يجبشسح – انحظٕل عهٗ انجسايح انتدزاجيخ
انًتطهجخ نشغم انٕظيفخ انً هٍ عُٓب  -تقداى زؤاخ نهٕظيفخ انً هٍ عُٓب 0

انًدًٕعخ انُٕعيخ
سُٕاد انخجسح
انُٕع
انًإْم
ان ًس
تبزاخ ثدااخ ا ع ٌ
تبزاخ اَتٓبء انتقدو
عد ا شخبص انًطهٕثيٍ
نهٕظيفخ
ثيبَبد ا تظبل ٔانتقدو
انًستُداد انًطهٕثخ

يٕاعيد انًقبث د انشخظيخ
ٔا ختجبزاد
اسًبء يٍ ٔ ع عهيٓى ا ختيبز

نٕظبئف انطت انجشسٖ
 11سُخ
ذكس  ،اَثٗ
ثكبنٕزإض طت ٔخساخخ
شٓس يٍ تبزاخ انُشس
1
تقدو انطهجبد شخظيب ٔتسهى ثبنيد ثبسى انسيد  /اييٍ اندبي خ
ثيبٌ حبنخ ٔظيفيخ ي تًدا ٔيٕضحب ثّ انتأْيم ان هًي ٔانًإْ د اإلضبفيخ ٔانخجساد انُٕعيخ
ٔانصيُيخ ٔانٕظبئف اإلشسافيخ انتٗ شغهٓب ٔاندٔزاد انتدزاجيخ َٕٔعٓب ٔيكبَٓب ٔخطبثبد انشكس
ٔانتقداس ٔاندصاءاد ٔاألخبشاد ئٌ ٔخدد ٔتقبزاس انكفباخ نأل اء عٍ انسُتيٍ األخيستيٍ 0
ثيبٌ تفظيهي عٍ اثسش اإلَدبشاد ٔزؤاخ نهٕظيفخ انًتقدو نٓب 0

ٔظيفخ يداس ا ازح انظيدنخ (ثبندزخخ ا ٔنٗ)
انٕظبئف (يداس ا ازح انظيدنخ) ثبندزخخ ا ٔنٗ
انًسفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد
يداس ا ازح انظيدنخ
اسى انٕظيفخ
خبي خ ثُٓب
خٓخ ان ًم
كٕ انٕظيفخ
ا ازح ان هيب
َٕع انٕظيفخ
ٔشازح انت هيى ان بنٗ
اسى انٕشازح
تختض انٕظيفخ ثجظسف ا ٔاخ انًقسزح ن ط ة ثبن يب ح انخبزخيخ ٔندبٌ ا يتحبٌ
انٕطف ان بو نهٕظيفخ
ٔانًجبزابد ٔانً سكساد 0
استيفبء شسٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطب خ انٕطف – ثكبنٕزإض طت ٔخساحخ يع ضبء يدح
انًٓبزاد ا سبسيخ
ثيُيخ دزْب  6سُٕاد فٗ ٔظيفخ يٍ اندزخخ ا َٗ يجبشسح – انحظٕل عهٗ انجسايح انتدزاجيخ
انًتطهجخ نشغم انٕظيفخ انً هٍ عُٓب  -تقداى زؤاخ نهٕظيفخ انً هٍ عُٓب 0

انًدًٕعخ انُٕعيخ
سُٕاد انخجسح
انُٕع
انًإْم
ان ًس
تبزاخ ثدااخ ا ع ٌ
تبزاخ اَتٓبء انتقدو
عد ا شخبص انًطهٕثيٍ
نهٕظيفخ
ثيبَبد ا تظبل ٔانتقدو
انًستُداد انًطهٕثخ

يٕاعيد انًقبث د انشخظيخ
ٔا ختجبزاد
اسًبء يٍ ٔ ع عهيٓى ا ختيبز

نٕظبئف انطت انجشسٖ
 11سُخ
ذكس  ،اَثٗ
ثكبنٕزإض طيدنخ
شٓس يٍ تبزاخ انُشس
1
تقدو انطهجبد شخظيب ٔتسهى ثبنيد ثبسى انسيد  /اييٍ اندبي خ
ثيبٌ حبنخ ٔظيفيخ ي تًدا ٔيٕضحب ثّ انتأْيم ان هًي ٔانًإْ د اإلضبفيخ ٔانخجساد انُٕعيخ
ٔانصيُيخ ٔانٕظبئف اإلشسافيخ انتٗ شغهٓب ٔاندٔزاد انتدزاجيخ َٕٔعٓب ٔيكبَٓب ٔخطبثبد انشكس
ٔانتقداس ٔاندصاءاد ٔاألخبشاد ئٌ ٔخدد ٔتقبزاس انكفباخ نأل اء عٍ انسُتيٍ األخيستيٍ 0
ثيبٌ تفظيهي عٍ اثسش اإلَدبشاد ٔزؤاخ نهٕظيفخ انًتقدو نٓب 0

