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 -1اىغشع ٍِ اإلسشاداث:
ضًبٌ انزضاو جًٛغ يشاكض انزذنٛك ٔاالسزشخبء ثبالضزشاطبد انصذٛخ نهًذبفظخ ػهٗ انصذخ انؼبيخ.
ضًبٌ رطجٛك اضزشاطبد صذٛخ يٕدذح ف ٙجًٛغ يشاكض انزذنٛك ف ٙدث.ٙ
ٍ -2جاه اىخطبٞق:
رطجك ْزِ االضزشاطبد انصذٛخ ػهٗ جًٛغ يشاكض انزذنٛك ٔاالسزشخبء ف ٙإيبسح دث.ٙ
 -3اىَسؤٗىٞت:
 .1-3يذٚش إداسح انصذخ ٔانساليخ انؼبيخ
 .2-3سئٛس لسى انشلبثخ انصذٛخ
 .3-3ضبثط رفزٛص صذخ ػبيخ
 .4-3يسبػذ ضبثط رفزٛص صذخ ػبيخ
 -4حفاطٞو اىخطبٞق :
 .1-4اىخشاخٞض ٗاى٘رائق:
 .1-1-4سخصخ يُٓٛخ صبدسح يٍ دائشح انزًُٛخ االلزصبدٚخ سبسٚخ انًفؼٕل ٔاٌ ٚكٌٕ االسى انزجبس٘ ٚؼكس انخذيخ انًمذيخ
يٍ لجم انًشكض ٔأٌ ال ٚؼكس أ٘ َطبط طج.ٙ
 .2-1-4رشخٛص يٍ ْٛئخ انصذخ ثذث ٙنهؼبيه ٍٛػُذ انذبجخ.
 .3-1-4ثطـبلخ انزفزٛص.
ٔ .4-1-4جٕد سجم ثأسًبء انؼبيه ٍٛف ٙانًشكض.
ٚ .5-1-4جت أٌ ٚذصم جًٛغ انؼبيه ٍٛػهٗ ثطبلخ صذٛخ يُٓٛخ.
 .6-1-4االنزضاو ثبنخذيبد انًسًٕح ثٓب داخم انًشكض ٔػذو رمذٚى أ٘ خذيبد طجٛخ أٔػالجٛخ.
 .2-4اىعاٍيــُ٘:
 .1-2-4اسرذاء صٖ انؼًم انشسً ٙأصُبء إجشاء انزذنٛك ٔانًذبفظخ ػهَ ّٛظٛفب.
ٚ .2-2-4جت انًذبفظخ ػهٗ انُظبفخ انطخصٛخ نهؼبيه.ٍٛ
ٚ .3-2-4جت أٌ ٚمٕو انؼبيهٌٕ ثزطٓٛش أٚذٓٚى لجم ٔثؼذ كم خذيخ.
 .3-4األجٖزة.
ٚجت ػذو اسزخذاو أ٘ أجٓضح راد غشض طج ٙرجًٛه ٙف ٙػًهٛبد انزذنٛك ٔانخذيبد األخشٖٚٔ .جت أٌ ٚكٌٕ انؼبيهٍٛ
ػهٗ األجٓضح دبصه ٍٛػهٗ ضٓبدح رضجذ انزذسٚت ػهٗ اسزخذاو انجٓبص.
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 .4-4اىَ٘قع:
ٚ .1-4-4جت أٌ ٚكٌٕ انًٕلغ يٕافمب ػه ّٛيٍ لجم إداسح انزخطٛط ٔانًسبدخ ثجهذٚخ دث.ٙ
ٚ .2-4-4شاػٗ أٌ ٚكٌٕ ف ٙيٕلغ ثبسص ػهٗ ضبسع سئٛسٔ ٙرجُت انًٕالغ داخم األدٛبء انسكُٛخ.
 .3-4-4يٕافمخ إداسح انصشف انصذ.ٙ
 .5-4األراد:
 .1-5-4أٌ ٚكٌٕ األصبس انًسزؼًم صبنذب َٔظٛفب ٔيٍ يٕاد لبثهخ نهزُظٛف.
 .2-5-4دٔالة ٔأدساط نذفظ انفٕط ٔاألدٔاد.
 .6-4اىبْـــاء:
 .1-6-4رٕفش دٔسح يٛبِ خبصــخ ثبنًشكــض.
 .2-6-4رٕفش يكبٌ اَزظبس.
 .3-6-4رٕفش انزٕٓٚخ ٔاإلضبءح انًُبسجخ.
 .4-6-4رٕفش أسشح يالئًخ نهزذنٛك رٕضغ ف ٙغشفخ أٔ يسبدخ خبصخ نكم سشٚش ال رمم ػٍ  6يزش يشثغ يغ ٔجٕد فبصم
ٚذجت انشؤٚب ث ٍٛانسشٚش ٍٚف ٙدبنخ ٔجٕدْب فَ ٙفس انغشفخ.
 .5-6-4أٌ ركٌٕ انجذساٌ يطهٛخ ثذْبٌ يُبست ػهٗ أٌ ركٌٕ يهسبء ٔنٛسذ دبدح انجٕاَت ٔأٌ ركٌٕ األسضٛبد يٍ يبدح
سٓهخ انزُظٛف (يضبل انسٛشايٛك).
 .6-6-4رٕفٛش يكبٌ يخصص نالسزذًبو ٔرغٛٛش انًالثس ػهٗ أٌ ٚكٌٕ يُفصم رًبيبً ػٍ غشف انزذنٛك ٚٔ ،ذزٕ٘ ػهٗ
خضائٍ ٔيُبضف صذٛخ َظٛفخ.
ٝ .7-4زٗد اىَشمز باألدٗاث ٗاىَ٘اد اىخاىٞت:
 .1-7-4رٕفٛش أدٔاد ٔ يٕاد يطٓشح نزطٓٛش األدٔاد لجم ٔثؼذ االسزؼًبل يغ انًذبفظخ ػهٗ َظبفخ األدٔاد ٔدفظٓب فٙ
خضاَخ خبصخ ثٓب.
ٔ .2-7-4ػبء يذكى انغطبء نجًغ انًخهفبد.
 .3-7-4صُذٔق إسؼبفبد أٔنٛخ.
ٚ .4-7-4طزشط أٌ رزٕفش ف ٙانًجُٗ ضشٔط انساليخ انؼبيخ.
 .5-7-4ػذد كبف يٍ انًُبضف ثذٛش ًُٚغ اسزؼًبل انًُطفخ انٕادذح أكضش يٍ يشح دٌٔ غسهٓب.
 .6-7-4خضاَخ نذفظ انًالثس.
 .7-7-4رٕفٛش غطبء ٚسزخذو نًشح ٔادذح (سٔالد انًذبسو انٕسلٛخ) نزغطٛخ أسشح انزذنٛك انكجٛشح ٔٔضؼٓب فٕلٓب.
 .8-7-4يغسهخ أٚذ٘ يذبطخ ثبنسٛشايٛك ٔيضٔدح ثصبثٌٕ سبئم.
 .9-7-4سخبٌ نهًٛبِ.
 .10-7-4يٕسد يبئٔ ٙطشٚمخ صشف صذ ٙيُبسجخ.
ًُٚ .11-7-4غ اسزخذاو أ٘ يهصمبد إػالَٛخ رزُبفٗ يغ انؼبداد ٔانزمبنٛذ ٔرخذش انذٛبء انؼبو.
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َْٝ .8-4ع اىخذخ ِٞداخو اىَشمز ٍْعا باحا ٗحزبج إشاسة ٍْع اىخذخ ِٞفٍ ٜناُ ٗاضح ىيزبائِ.
َْٝ .9-4ع اىطبخ أٗ اهسنِ داخو اىَشمز.
ٝ .10-4جب عي ٚاىَشمز أُ ٝقذً اىخذٍت أٍا ىيشجاه أٗ ىيْساء حٞذ ٝجب أُ ٝنُ٘ اىعاٍي ِٞف ٜاىَشمز ٌٕ ٍِ ّفس جْس
اىزبائِ.
 .11-4إرا ماُ اىَشمز ٝقذً اىخذٍت ىيْساء ٗاىشجاه فٞجب أُ ٝنُ٘ ْٕاك ٍذخو ٍْفظو ىيْساء عِ اىشجاه ٗفظو ف ٜأٗقاث
اىعَو ىيْساء عِ اىشجاه ٗحزبج أٗقاث اىعَو بشنو ٗاضح عي ٚإعالُ ىيزبائِ عْذ ٍذخو اىَشمز.
 .12-4االىخزاً بعذً حقذ ٌٝخذٍاث عالجٞت أٗ جشاحٞت ٗعذً اسخقباه أٍ ٛشض ٚف ٜاىَشمز أ ٛأُ اىخذٍاث اىَقذٍت ٝجب أُ
حنُ٘ ىألشخاص األطحاء اىزٝ ِٝطيبُ٘ االسخشخاء ٗاىشاحت.
ٝ .13-4جب ح٘فش إعالُ داخي ٜباىيغخ ِٞاىعشبٞت ٗاإلّنيٞزٝت ٘ٝضع فٍ ٜناُ ٗاضح ىيزبائِ ٗ٘ٝضح ف ٔٞاٟح:ٜ


أٌ انًشكض ْٕ غٛش طجٔ ٙال ٚمذو خذيبد طجٛخ نهًشضٗ.



إػالو انضثبئٍ ثطهت انُصٛذخ يٍ انطجٛت انًخزص ف ٙدبنخ يشضٓى لجم انجذء ثزمذٚى انخذيخ نٓى يٍ لجم انًشكض.



رذزٚش ٔاضخ نهًشأح انذبيم يٍ رهم ٙانخذيخ.

ٍَ .14-4نِ إضافت ٍسبح ،سّ٘ا أٗ ٗسائو اسخشخاء أخشٍ ٙا داً ْٕاك ٍساحت مافٞت ف ٜاىَ٘قع ىَزو ٕزٓ األّشطت عي ٚأال
حنُ٘ راث غشع طبٝٗ ٜجب أُ ٝخضع اىَسبح الشخشاطاث قسٌ اىسالٍت اىعاٍت.

ف ٜحاه ٗج٘د ّشاط حجَٞي ٍِ ٜضَِ أّشطت اىَشمز فٝحظش عي ٚفْ ٜاىخجَٞو ٍا ٝي:ٜ
 .1يؼبنجخ أٔ ٔصف أ٘ ػالط نأليشاض انجهذٚخ.
 .2إػطبء أ٘ ٔصفخ طجٛخ.
 .3ػًم رشكٛجبد أٔ خهطبد ٚذخم ف ٙرشكٛجٓب أ٘ يشكت ٚسزخذو ف ٙػالط األيشاض انجهذٚخ.
 .4طهت إجشاء انفذٕصبد انًخجشٚخ أٔ انصٕس انطؼبػٛخ ثإَٔاػٓب.
 .5رمطٛش انجطشح ثبسزخذاو األدًبض أٔ األجٓضح.
 .6ػًم أ٘ ػالط أٔ ػًهٛخ جشادٛخ سٕاء كبَذ ثسٛطخ أٔ غٛش رنك دزٗ نٕ كبٌ إصانخ َٕع يٍ انجضٕس أٔ انجمغ.
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