
 تعريف فترة التجربة :
هييالفترةييلتلفتةييالهييةهلئة ييملظ ةاييدلفت   يي لفت  هيي ل
ع لةييمللت  مة ييدل  ييميلفت  ةرييدلفت اييةرلعلة ييملظيي ةه ةملل
فتةحققل رل  ىلصالحةةهلت  مة يدل  يميلفت  ةريهل  ي ل

لظث ةةهلعلة مل،لوح دتلهذهلفترةلتلبسندلكم لدل.

 أهداف فترة التجربة :
فحيي لئييالحةييمتلفت   يي لظايي لئةييلتلفتة لبييدل ييرل هييهلفت ل

فت  ةرةدلبمعة مةهملئةلتلظ ةايدلوفتة يمةلظسية  للفت  ف ي ل
لفتةمتةدل:
ظ ةادلفت   ي لع لةيمللت  مة يدل  يميلفت  ةريدلللل -1

لفت لشحلت مل.
لظل ةخلفت رمهةهلال  م ةدلتلخ  دلفت   ةدل. -2
لفتكش لعرل  ةفظهلو ة تهلفتا لةدل. -3
فتةحقييقل ييرل يي ىلصييالحةةهلتشيي  لفت  ةرييهل -4

للة ملظ  ة فللتةث ةةهلعلة م.فت اةرلع

 إجراءات العمل بالنموذج الخاص بفترة التجربة :

الل ففة   خ) أ ( يعد التقرير عن املوظف  ادديفد    لل
  التجربة على فةتني :

فالوتيي:ل:لظ يي  لفعة ييمةفلل ييرلظييمةهخلفت  مشييلتلوهايي لفتةقلهييلللللل
لعن ملبا ل ضالت سدل ش لل.

هدلفتش للفتسمدسلحة:ل  مهيدلفتثم ةدلل:لظ  فلفعة مةفل رلب ف
فتش للفتامشللوها لفتةقلهللعرلهذهلفترةلتلوهق يل

ل   ل  مهدل ندلفتة لبدلبش لهرل.

  ب( يتم اعداد التقرير وفقا ملا يلي :) لل
ظا ايييدلتم يييمتلفت ال  يييمتلفال م يييةدلعيييرل -1

فت   يييي لوفت  ةرييييدلوفت ال  ييييمتلفالتييييلىل
لفت  ضحدلبمتصرحدلفالوت:ل رلفتن  ذجل.

 ةجييدلفت نم يي دلعييرلكيي لعنصييلل ييرلفعطييمالفت -2
عنمصللفتةق ههلفت حي دتلبمتصيرحدلفتثم ةيدل يرل

لفتن  ذجلحس لفترةلتلفت ا لعن ملفتةقلهلل.



ظح هيي لفت   يي كلفتكلييالتليي ةجمتلو ييرل ييهل -3
فتةقلهللفتن مئالفتذيلحص لعلةهلفت    لئيال

لفتحق لفت خصصلتذتكل.
ظييي وهرل الحهمظيييهلوظ صيييةمظهلتةطييي هلل ييي ةفتل -4

(لئييالفتحقيي لفت خصييصلفت   يي لن ولوجيي ت
لتذتك.

ه ضحل اة  لفتةقلهللة ههلو  ىل  فئقةيهلعلي:ل -5
ل ملوةدلبهل،لو رل هلفعة مدهل.

ئالحمتدلحص للفت   ي لئيالفترةيلتلفىوتي:ل -6
(لدةجييدل30عليي:ل   يي كلدةجييمتل  يي ل ييرلن

ئة  لعل:لفالدفةتلت ملترتل هلهلحي للظي  ال
 دفئييهلوذتييكلتييالللشيي لهرل ييرلظييمةهخلف ة ييمال

لفترةلتل.
فتةقلهللئال ل لفت   ي لتحيةرل  عي لهحرظلل -7

ل ع فدلفتةقلهللعرلفترةلتلفتثم ةدل.
بايي لفعة ييمدلفتلةقلهييللئييالفترةييلتلفتثم ةييدلهييةهل -8

 طالكلفت    لعلةهلت الئدلوج دل هيللفالدفةتل
لح لل دفئهلوتةحسةرلوضاهل.

هحمللفتةقلهيللددفةتلشينوولفت ي  رةرلتالضيهل -9
عل:لصمح لفتصالحةدل   ل ضيال حي لعشيلل

رلظمةهخل  مشلتلفت    لع ليهل،نعي فلش لفلل 
لئةلتلفال قطمكل(.

 )جف( مصادر إعداد التقرير :
ل ل لفت    ل. -1
ل   لظ وهرل الحهمتلفتلئةسلفت  مشلل. -2
لظقلهللفتن مزلفتش ليلتل    ل. -3
لدئةللفت وفيل. -4
  يل صمدةل تلىلظسمع لئالد دلفتةق ههل. -5


