األكادًٌٍح انجٌٕٓح نهتشتٍح ٔ انتكٌٍٕ انذاس انثٍؼاء سطاخ
انًذٌشٌح اإللهًٍٍح تانحً انحسًُ
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تتتثع يٕاظثح إتًُ –تً عهى الدروس الحضورية ٔ الدروس عن بعد ٔ كزا األَشطح انتً ٌتى تكهٍفّ تٓا خالل التعلن الذاتي خالل انًٕسى
انذساسً  2020/2021حسة انًُؾ انتشتٕي انًعتًذ يٍ ؽشف انًؤسسح
انحشص عهى انتُظٍى انضيًُ نهتعهى عٍ تعذ  :انمُٕاخ انتهفضٌح انًعتًذج/يُظح / TilmidTICEاأللساو االفتشاػٍح /أ أي ٔسٍهح تشاْا
انًؤسسح يُاسثح .
أٌ ٌحتشو إتًُ –تً انمإٌَ انذاخهً نهًؤسسح ٔ االنتضاو تتحٍح انعهى انًغشتً ٔ تشدٌذ انُشٍذ انٕؽًُ ٔ احتشايًٓا ٔفك ػٕاتطًٓا.
أٌ ٌحتشو إتًُ –تً جًٍع األؽش انتشتٌٕح ٔ اإلداسٌح ٔ األعٕاٌ تانًؤسسح
اٌ ٌشتذي اتًُ –تً انٕصسج انثٍؼاء تًجشد دخٕنّ يٍ انثاب انشئٍسً نهًؤسسح ٔ داخم انفظٕل انذساسٍح
أٌ ٌحشص اتًُ –تً عهى استذاء ُْذاو يُاسة ( تجُة استذاء يالتس غٍش يمثٕنح ....حاللح شعش يثٍشج .....
اٌ ال ٌتغٍة اتًُ –تً تذٌٔ يثشس ٔ إٌ ٌحشص عهى عذو انتأخش فً االنتحاق تانفظٕل انذساسٍح حسة جذٔل انحظض انًخظض نّ ٔ
حسة انًُؾ انتشتٕي انًعتًذ  ٔ.اٌ ٌحشص عهى احؼاس انكتة ٔ األدٔاخ ٔ انهٕاصو انًذسسٍح ٔ اَجاص انٕاجثاخ انًذسسٍح.
أٌ ٌحافع عهى يشافك انًؤسسح ٔتجٍٓضاتٓا ٌٔتعٓذْا تحسٍ االستعًال ٔحًاٌتٓا يٍ اإلتالف  ٔ ،أتحًم كايم انًسؤٔنٍح فً تعٌٕغ يا
تسثة فٍّ يٍ تكسٍش ألثاث انًؤسسح ٔتجٍٓضاتٓا أٔ تتش ٔتًضٌك نكتثٓا ٔٔثائمٓا أٔ تمطٍع نًغشٔساتٓا أ إتالف نظثاغح جذسآَا.
أٌ ٌحافع عهى يًتهكاخ ٔيعذاخ انًؤسسح تاعتثاسْا يهكا عًٕيٍا ،
أٌ ٌشتذي اتًُ –تً يالتس تشاعً انحشًح ٔانٕلاس .
انتحهً تانتسايح ٔاالحتشاو اتجاِ اَخشٌٍ ٔإٌثاس انحٕاس فً حانح َشٕب خالف يا
أٌ ال ٌستعًم انٓاتف انًحًٕل ٔآالخ انتسجٍم انشخظٍح داخم انًؤسسح النتماؽ طٕس أ تسجٍم يٕاد يشئٍح أ يسًٕعح داخم
انفظٕل انذساسٍح ٔ فً انساحح ٔ فً أي يكاٌ داخم انًؤسسح انتعهًٍٍح دٌٔ عهى أ يٕافمح أطحاتٓا كًا ًٌُع إحؼاس األيتعح انُفٍسح ،
ٔفً حانح ػٍاعٓا فئٌ انًؤسسح التتحًم أٌح يسؤٔنٍح
ٌهتضو اتًُ –تً تاالتتعاد عٍ كم سهٕن ٌتسى تانعُف أٔ كم عًم يٍ شأَّ أٌ ٌتسثة فً ػشس َفسً أٔ تذًَ نهغٍش.
انحفاظ عهى انساليح ٔاأليٍ انشخظً ٔانجًاعً يٍ خالل احتشاو األشخاص ٔانًًتهكاخ
أٌ ال ٌذخم إنى انًؤسسح أٌح يٕاد حادج (سكٍٍ .صجاج  )......أٔ يٕاد يخذسج (سجائش ،حشٍش،ؽاتح  ،كانح  ٔ ).......انتً تؼش تساليح
األشخاص تانًؤسسح
أٌ ال ٌستعًم أٌح ٔسٍهح نهغش خالل فشٔع انًشالثح انًستًشج أٔ خالل االيتحاَاخ انًحهٍح أ انجٌٕٓح أٔ انٕؽٍُح
أٌ ٌحؼش انًمشساخ انذساسٍح ٔ األدٔاخ انًذسسٍح ٔ أٌ ٌتحهى تانجذٌح فً انتحظٍم انذساسً
اٌ ٌحتشو انثشتٕكٕل انظحً انًعتًذ داخم انًؤسسح انتعهًٍٍح نًٕاجٓح جائحح كٕسَٔا :انكًايح/انتثاعذ انجسذي/انغسم انًستًش

(ضع عالمٌ × علٍ الخانٌ التً ال أوافق علجوا و  +او فراغ فً حالٌ الموافقٌ علٍ الخانٌ )
أٌ ٌشاسن إتًُ أٔ اتُتً فً جًٍع األَشطح انثمافٍح ٔ انفٍُح ٔ انشٌاػٍح ٔ كم األَشطح انتً تُذسج فً إؽاس تفعٍم انحٍاج انًذسسٍح
أٌ ٌشاسن اتًُ أ اتُتً فً جًٍع انًساتماخ انٕؽٍُح ٔ انجٌٕٓح ٔ اإللهًٍٍح انتً تششف عهٍٓا ٔصاسج انتشتٍح انٕؽٍُح ٔ كزا انتُمم إنى
االلظائٍاخ فً حانح انتأْم يٍ يشحهح إنى يشحهح
أٌ ٌتى استعًال طٕس ٔ فٍذٌْٕاخ يسجهح التًُ أٔ اتُتً يٍ خالل انظفحح انشسًٍح نهًذٌشٌح اإللهًٍٍح/األكادًٌٍح /انٕصاسج ٔ انتً
تعشف تأَشطح انًؤسساخ انتشتٌٕح أٔ يٍ خالل انجشائذ انًكتٕتح ٔ انًٕالع االنكتشٍَٔح
أٌ ٌتى استعًال طٕس ٔ فٍذٌْٕاخ يسجهح التًُ أٔ اتُتً يٍ خالل انظفحح انشسًٍح نثإٌَح سٍذي يٕسى انتاٍْهٍح عهى انفاٌسثٕن
نهتعشٌف تأَشطح انثإٌَح انتشتٌٕح
أخول لإلدارة :
اتخار جًٍع اإلجشاءاخ انتشتٌٕح ٔ انمإٍََح ا نجاسي تٓا انعًم فً حك اتًُ أ اتُتً فً حانح يخانفتّ نهُظاو انذاخهً ٔ فً حانح عذو انتضايّ تًا
ٔسد أعالِ.
إيؼاء األب أٔ األو أٔ انٕنً يظادق عهٍّ

