ناخدلا فشاك

كضُّرعت لامتحا ديزيو  u،ةبسنب تاكلتمملا يف رارضأو رئاسخل كضُّرعت لامتحا ديزي ،كلزنم يف لمعي ناخد فشاك نودبف
ناخد تافشاك مهيدل نمب ةنراقم تارم عبرأ uةبسنب يلزنم قيرح ببسب كتافو لامتحإ ديزيو  u،ةبسنب ةريطخ تاباصإل
.لمعت
.ةيئوضورهك ناخد تافشاك بيكرتب ةيلارتسألا قيرحلا ةحفاكم تامدخ عيمج يصوت
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ةيلارتسألا قيرحلا ةحفاكم تامدخ عيمج يصوت
.ةيئوضورهك ناخد تافشاك بيكرتب
.راعتسملا فقسلا يف ناخدلا تافشاك بيكرتب مق
.ناردجلا نع لقألا ىلع مس  30ناخدلا فشاك دعبي نأ بجي
امب ناخدلا تافشاك عيمج رييغت بجي ماوعأ ةرشع لك
.ةيسيئرلا ءابرهكلا طوطخب ةلّصوملا كلت كلذ يف
كلزنمب ناخدلا فشاك ةيراطب رييغتب مق ًايونس
.قفرب يجراخلا ءاطغلا يف قلاعلا رابغلا فظنو
رظتناو ًايرهش ناخدلا فشاك رابتخا رز ىلع طغضإ ًايرهش
.تارم ثالث ةرفاصلا عمستل

لسلا
ةيلزنملا قئارحلا نم ةما
وهطلاو خبطملا

.ةغيلب ًارارضأ ببسي نأ نكمي كخبطم يف قيرح يأف .ةيلزنملا قئارحلا تاببسم ربكأ نم خبطملا لخاد وهطلا ربتعُي
.خبطملا لخاد هابتنالا بجي ،اذل .صاخشألاب قحلت يتلا تاباصإلا نم ةعفترم تالدعم يف خبطملا قئارح بّبستتو
ةئيه يصوتو .وهطلا ناكم نع ًاديعب نكلو هيلإ لوصولا لهسي ٍناكم يف قيرحلل ةّداضم ةيناطبو قيرح ةأفطم نيزخت بجي
ىلع ًايلقعو ًايندب ًارداق كنأ ترعش اذإ طقف قيرحلل ةداضملا ةيناطبلا وأ قيرحلا ةأفطم مادختساب ) (MFBنُدملا ئفاطم
.نامأب تادعملا هذه مادختسا
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ةيلزنملا ةاجنلا ةطخ

يف قيرح نم نوبرهتس فيك طيطختل دعاوقلا هذه اوعبتإ .قيرح ثودح ةلاح يف هب مايقلا بجي ام اوفرعت نأ ناكمب ةيمهألا نم
،مكتيب
.ةرسألا دارفأ عيمج عم اوبردتو
بابلا قالغإب متمق اذإ بورهلا مكنكمي ال هنأ اوركذتو .ئراوطلا ةلاح يف لزنملا نم جورخلا مكتعاطتسإب هنأ نم اودكأت
.لفقلاب
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.ناخدلا نع دعباو ضفخنإ
ناك اذإ ،ناخدلاو قيرحلا راشتنا ءاطبإل باوبألا قلغأ
ً.انمآ كلذ
.جورخلا ىلإ كقيرط يف تنأو نيرخآلا هِّبن
.هجراخ َقباو لزنملا نم جرخأ
جراخ ديربلا قودنص دنع ًالثم ،ةنمآ عمجت ةطقن دِّدح
.كلزنم
وأ لومحم فتاه نم )رافصأ ةثالث(  000مقرلا ىلع لصتإ
). (FIREئفاطملا بلطأ .ناريجلا فتاه نم
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مونلا ةفرغ

دق ،لمعي ناخد فشاك بايغ يفو .انيدل مشلا ةساح دقفن انمون ءانثأف .كمون ءانثأ ًاليل هتالدعم ىلعأ ىلإ قيرحلا رطخ لصي
ًاضيأ بجيو .مونلا نكامأ جراخ ناخدلا تافشاك ضعب بيكرت بجي .ةاجنلا عيطتست الو ًارخأتم ظقيتست دق وأ ظقيتست ال
ً.اقلغم بابلاو ٌصخش اهيف ماني مون ةفرغ ةيأ لخاد ناخدلا تافشاك نم ديزملا بيكرت
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3.

نع مهدعباو .خبطملا لخاد لافطألا ىلع ًامئاد فرشإ
ةيعوألاو رودقلا ضباقم هِّجو .نرفلاو خبطلا زاهج حطس
.لخادلا ىلإ
،نرفلاو ،ةياّوشلاو ،خبطلا زاهج حطس فِّـظن
رابغلاو موحشلا نم نرفلا ءاطغ/خبطلا زاهج ءاطغو
.ةمكارتملا تويزلاو
ىلع ةبقارم نودب خيبطلا كرتت الو خبطملا يف َقبإ
.قالطإلا
نوحصلا فشانمو قارتحالل ةلباقلا ءايشألا داعبإ بجي
.ةرارحلا رداصمو وهطلا ناكم نع ةيقرولا فشانملاو
ةلاحب لمعتو ةفيظن ةيخبطملا تاودألا نأ نم دكأت
.ةديج
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.ريرسلا يف نِّخدت ال ً.ادج رطخ ريرسلا يف نيخدتلا
،رعشلا فِفجمك ةيئابرهكلا ةزهجألا كرت مدع نم دكأت
.شارفلا ىلع ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأو رعشلا ةاوكمو
مونلل دولخلا لبق ةيئابرهكلا ةئفدتلا ةيناطب لِّـغش
.شارفلا ىلع نوكت امدنع اهئفطاو ةقيقد  30ـب
تاداشرا ىلع ةيوتحم ةرارحلل ةمواقم بئاقح ءارشب مق
.ةعِّـنصملا ةهجلا تاميلعت قفو اهمدختساو
مونلل دولخلا لبق ةيئابرهكلا ةئفدتلا ةيناطب لِّـغش
.شارفلا ىلع نوكت امدنع اهئفطاو ةقيقد  30ـب
تاداشرا ىلع ةيوتحم ةرارحلل ةمواقم بئاقح ءارشب مق
.ةعِّـنصملا ةهجلا تاميلعت قفو اهمدختساو
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ةئفدتلا

قارحإلا/باشخألا قرح ةأفدم ،ةفوشكم ةيران ةأفدم ،ةتباث ةيزاغو ةيئابرهك تاودأ ىلع ةئفدتلا ةمظنأ لمتشت نأ نكمي
قئارحلا لّدعم دادزي .نيسوريكلا ىلع لمعت يتلاو ةيزاغلاو ةيئابرهكلا كلذ يف امب ةلقنتملا ةئفدتلا ةمظنأ وأ ءيطبلا
.ءاتشلا روهش لالخ ةئفدتلا ةمظنأ نع ةجتانلا

فوشكملا بهللا

تاودألا هذه لامعتسا ةيمهألا نمو .ةينيدو ةيفاقثو ةيعامتجا تاسراممل ةيتيزلا روطعلا دقاومو روخبلاو عومشلا مَدختسُـت
.قيرحلا بوشن يدافتل نامأب
.مونلل باهذلا وأ لزنملا ةرداغم لبق ًامئاد ةيتيزلا روطعلا دقاومو ،عومشلاو ،رئاجيسلا ئفطإ

.مونلل باهذلا وأ لزنملا ةرداغم لبق ةفوشكملا ةيرانلا ئفادملا دمخاو ةلقنتملا ةئفدتلا ةمظنأ عيمج ئفطأ
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ىرخأ ءايشأ ةيأو فيفجتلل ةروشنملا سبالملا عضو بجي
.ةئفدتلا ةمظنأ ةفاك نم دحاو رتم نع لقت ال ةفاسمب
ةئفدتلا ةمظنأ ليغشتو ةنايصو بيكرت نم دكأت
.ةعِّـنصملا ةهجلا تاميلعت قفو
ةيرانلا ةأفدملا مامأ قيرح ِقاو ًامئاد مدختسا
.ةفوشكملا
ً.ايونس نخادملاو تادقوتسملا فيظنت بجي
لقت ال ةفاسمب قارتحإلل ةلباق داوم ةيأو دوقولا دعبأ
.رانلا نم دحاو رتم نع
ةمظنأ عاونأ ةفاك راوجب لافطألا ىلع فارشإلا بجي
ةمظنأو لافطألا نيب نامأ ةفاسم ىلع ظفاح .ةئفدتلا
.ةئفدتلا
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بهل يأ نع قارتحالل ةلباق ىرخأ ءايشأ ةيأو رئاتسلا دِعبأ
.تاقوألا لك يف فوشكم
ةنمآ ةفاسمب نيديعب تاناويحلاو لافطألا نأ نم دكأت
		
.ةيتيزلا روطعلا دقاومو روخبلاو عومشلا نع
ىلع طقف ةيتيز روطع دقاومو ًاروخبو ًاعومش مدختسا
.قارتحالل ةلباق ريغو ةتباث حطسأ
.فوشكملا بهللا مادختسا ىلع فارشالا ًامئاد بجي
عنمل بناوجلا ةيلاعو ةليقث رئاجيس ةيافط مدختسا
لك يف ةميلس ةقيرطب رئاجيسلا ئفطاو ،اهبالقنا
.تاقوألا
لوانتم نع ًاديعب باقِثلا داوعأو تاعالولاو رئاجيسلا عض
.لافطألا

ءاوشلاو سبالملا ليسغ ةرجح

ءابرهكل

ديدمتلا تالبك/كالسأو ةيئابرهكلا مكحتلا/عيزوتلا تاحولو ،ةجودزملا تائياهملا اهيف امب ةيئابرهكلا تاودألا ربتعُـت
.ةيئابرهك تاودأ ةيأل كمادختسا دنع ًامئاد ةعِّـنصملا ةهجلا تاميلعت عبتا .قئارحلا يف ًاديازتم ًاببس

فيظنتلا تاجتنم نيزختل مدختسُـت ًاضيأ يهو ،فيفجتلا ةزهجأو تالاسغلاك ةيئابرهك ةزهجأ ىلع سبالملا ليسغ ةرجح يوتحت
.ليسغلا ةرجح ةمالس تايساسأ نم لزنملا نوؤشل ديجلا ريبدتلاف .ةيئايميكلا داوملاو
.قورحلا نم نيرخآلاو كسفن ةيامحل لوحكلا يطاعت يف لدتعإ ،وهطت تنك اذإو .ءاوِشلا ناكم بناجب ًامئاد لافطألا ىلع فرشإ

.ةديج ةلاحب لمعت تاودأ طقف مدختسا .قيرح هنع جتني نأ نكمي ةفلات ةيئابرهك تاودأو تادعم ةيأ مادختسا َّنإ
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.ةيطلفلا ةضفخنم ةرانإ تابمل مدختسا
،ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأو ،تاشاشلا نأ نم دكأت
ريغو ةديج ةيوهت تاذ ىرخأ تادعم ةيأو نويزفلتلاو
.ةاطغم وأ ةقيض نكامأ يف ةعوضوم
سباوقلاب ةلصوملا ةيئابرهكلا تاودألا عيمج ئفطأ
.اهمادختسا مدع ةلاح يف
حالصإل نيدمتعم نييئابرهك نيينفب طقف نعتسإ
.ةبيعَم/ةفلات ةيئابرهك تادعم وأ كالسأ وأ تاودأ ةيأ
.ةجودزملا تائياهملا مادختسا بَّنجت
قفو ةيئابرهكلا مكحتلا/عيزوتلا تاحول مدختسا
،اهيلع طغضلا يف طرفت الو ،ةعِّـنصملا ةهجلا تاميلعت
.فلت يأ نم دكأتلل ماظتناب اهصحفتو
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نع ًاديعب هعضو ،طقف تيبلا جراخ ءاوشلا زاهج مدختسإ
.دحاو ٍرتم نع لقت ال ةفاسمب ناردجلاو ةفيقسلاو جايسلا
ةمكحُم تاليصوتلا نأو فلات ريغ موطرخلا نأ نم دكأت
.بيرست اهب تسيلو
.دوقولا/زاغلا ةنينق صحف خيرات نايرس نم دكأت
.مادختسا لك بقع ةلاسُنلا حِّشرم فِّـظن
.ءاملا نع ًاديعب ةيئابرهكلا ةزهجألا عض
ًامئاد هتدورب ةرود لمكي سبالملا فيفجت زاهج كرتأ
.هفاقيا لبق
.لافطألا لوانتم نع ًاديعب ةيئايميكلا داوملا عض
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