
الرحيم    الرحمن الله بسم

إداريــــــة     تـعـلـيـمـات

غاب            .-1 إذا يخلفه و العمل في له نائب الداريوضع يجبعلي

المناطق  ستقبل تل -2 المير      أفرادإداريات من بورقة إل والقطاعات نائبه . وأ الكتائب

ال ي-3 المضافات        (  ) .إوفر للخوة المخصصة الماكن الضيوفغير أماكنلستقبال داري

بين      -4 الروابط وتفعيل تجديد الداري الخ وبين على والقطاعات   .ه الكتائب

والقطاع            -5 الكتيبة من مسبق بأذن إل تكون ل والقطاعات الكتائب أفراد بين الزيارة
المنية      للظروف وذلك بالزيارة إل        المقصود تكون ل التنظيم خارج من الخوة زيارة و

المنية      . اللجنة من بإذن أو بورقة

أشهر       -6 ثلثة كل تغييرها يتم الستقبال فى      أماكن أو السواق فى المواعيد تكون ول
للتنظيم         . تابعة الغير أو القديمة المراكز فى أو المضافات

النصار             -7 طريق عن تتم ول السبوع فى مرة الداري من طلبها يتم الشخصية الطلبات
أوالسائق .

وصوله           -8 حالة القطاع أو المنطقة مسؤول مع التنسيق والمسؤولين القيادات يجبعلى
مسؤوليته   . مكان في

منطقته             .-9 في قطاع أو لكتيبة تابعة الغير والعوائل السر عن الداريمسؤول الخ

توصيلهم            -10 و افرادهم اخذ كيفة القطاعاتفى و الكتائب مع بالتسنيق مكلفين الداريين
آمنة  . بطريقة

النهار          -11 في للخرى ا القطاعات إلى أفرادهم إرسال القطاعات و الكتائب علي
والمغرب      . الفجر بين ما يكون وإستقبالهم

الكتائبو             -12 من فرد اى ارسال عدم فيرجى المنطقة داخل الدارية للعمال الجمعة يوم
للضرورة   . إل القطاعات

أن             -13 عليه يجب المنطقة في وجوده عدم حالة وفي مفتوحة تكون َا دائم الداري مخابرة
المخابرة     . علي يرد من يترك

يفضل               ( -14 سنة من أقل الساحة فى تواجده على يمضي لم أخ أي الداري بالعمل يكلف ل
المنية  مراجعة  ) .بخصوصه اللجنة

لل     -15 صندوق مضافة فيكل والشكاوى يوضع الداري     .ثم قتراحات الشراف للجنة ترفع

السيارة          .ليتخذ-16 قيادة من الداري ويمنع البلد أهل من سائق

أن             -17 وبشرط لظروفطارئة او بدونسائق كانت اذا إل الجرة سيارات إستخدام عدم
النصار       . من ومزكى معروفوثقة السائق يكون

فقط           .-18 الداري عنطريق يكون البريد مركز إلى الرسائل وتسليم إستلم

والخميسفقط (   )         .-19 الربعاء يوم والقطاعات الكتائب أفراد تستقبل جانيخيل إداريات

الموجودة           -20 المنية الرشادات مع التخلصات بورقة التام اللتزام الداري الخ من الرجاء
فيها .



الدارية           -21 القضايا خلله ويتداولون فيه يتعاونون الداريين فيه يجتمع شهري لقاء يقام
الداري     . الشراف لجنة بإشرافمن

تساهله             ,  -22 أو فىتطبيقها إخوانه مع تعاونه عدم أو اللئحة تنفيذ الداريفى تقيد عدم
اللزم            . بعمل تقوم وهي الداري الشراف للجنة أمره يرفع المنية المور فى


