
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 مقذمة

إٕ اختاش ايكطاض املٓاغب يف ايٛقت املٓاغب ٜعترب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس املٓؿآت ع٢ً ايتكسّ 
ٚايٓجاح حٝح ٜعتُس صتاح ٖصا ايكطاض ٚفاعًٝت٘ ع٢ً َس٣ ايػطع١ ٚايسق١ املطًٛب١ إلصساضٙ َع َطاعا٠ 

 ايٛقت ايالظّ ٚاملهإ املٓاغب يصيو .
٠ يًُػ٦ٛيني يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ تٓفٝص َٗاَِٗ ٚاختاش ايكطاض إش ال بس َٔ إعطا٤ صالحٝات ستسز

املال٥ِ يف حسٚز ايصالحٝات املدٛي١ هلِ إش إٔ تهًٝف ؾاغٌ ايٛظٝف١ مبٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ٚٚاجبات ستسز٠ 
زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ختٌٜٛ ٚاضح بايصالح١ٝ ايالظ١َ يتٓفٝص ٖصٙ املٗاّ غٝؤزٟ إىل ْتا٥ج عهػ١ٝ قس 

 ٚنفا١ٜ األزا٤ ملٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ايٛظٝف١ ٚشيو ألٕ : تؤثط غًبًا ع٢ً نفا٠٤
أ ـ حتكٝل ايتٛاظٕ ايسا٥ِ بني ايصالحٝات ٚاملػ٦ٛيٝات ٜؤزٟ إىل حتكٝل اْتعاّ ٚاغتكطاض ايعٌُ يف 

 ادتُع١ٝ .
ب ـ تطانِ ٚتهسؽ األعُاٍ اييت ال ٜتدص فٝٗا قطاض غبب٘ عسّ ارتطٚج أٚ عسّ تفٜٛض 

 ٓاغب .ايصالحٝات ايالظ١َ يف ايٛقت امل
ج ـ عسّ تفٜٛض ٚحتسٜس ايصالحٝات ٜؤزٟ إىل ايتأخط يف اختاش ايكطاض َٚا قس ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ 

 ايتعاَات ٚاضتباطات قس تؤثط غًبًا ع٢ً ادتُع١ٝ جتاٙ ايػري .
ز ـ عسّ ختٌٜٛ أٚ حتسٜس ايصالحٝات قس ٜؤزٟ إىل ايٛقٛع يف األخطا٤ عٓس مماضغ١ ايعاًَني ملٗاَِٗ 

 ٟ إىل مماضغتِٗ ملٗاّ يٝػت شتٛي١ هلِ أصاًل .أٚ يطمبا ٜؤز
َٚٔ ايبسٖٞ إٔ ايتٓعِٝ ال ٜؤزٟ ٖسف٘ بسٕٚ حتسٜس َٔ ٜتخٌُ املػ٦ٛي١ٝ ايؿدص١ٝ ع٢ً أزا٤ املٗاّ 
احملسز٠ ، ٖٚصا ايؿدص ٜتخٌُ املػ٦ٛي١ٝ عٔ زٚضٙ احملسز ي٘ اعتُازًا ع٢ً صالحٝات أٚ غًطات تفٛض ي٘ 

 ٚتٓفٝص شيو ايسٚض .َٔ ايٓٛع ٚايكسض ايهايف إلزاض٠ 
َٔ ٖٓا صتس إٔ املػ٦ٛي١ٝ ال تتخكل بسٕٚ صالح١ٝ أٚ غًط١ َٓاغب١ ٚناف١ٝ يتعطٜف املػ٦ٛي١ٝ أٟ 
يتخكٝل املٗاّ اييت تعٗس إىل املػ٦ٍٛ بتخكٝكٗا ، ٚأٍٚ ٖصٙ ايصالحٝات حل تٛظٜع املٗاّ أٚ تكػِٝ ايعٌُ 

ايعٌُ ايالظ١َ يتٓفٝصٙ ٚايتٓػٝل فُٝا بني ع٢ً األفطاز ثِ صالح١ٝ اذتصٍٛ ع٢ً ناف١ املٛاضز ٚعٓاصط 
 املٛاضز املاي١ٝ ٚايبؿط١ٜ املتاح١ .



 

 

ٚشيو ٜػتسعٞ بطبٝع١ اذتاٍ إعساز جساٍٚ صالحٝات حتسز ْٛع اإلجطا٤ املطًٛب )َٓح صالح١ٝ 
 يًكٝاّ ب٘ ٚاغِ ايؿدص املفٛض بصيو (.

ايتٓفٝص ، إش قس تتطًب نُا ٜػتسعٞ إقطاض جساٍٚ ايصالحٝات بصٛض٠ زا١ُ٥ بتاضٜذ صالح١ٝ 
ظطٚف ايعٌُ إجطا٤ تعسٌٜ أٚ تفٜٛض أٚ ْكٌ أٚ تكًٝص يصالحٝات بعض ايٛظا٥ف ، ٚعًٝ٘ فجسٍٚ 
ايصالحٝات ٜهٕٛ قاباًل يًتعسٌٜ ٚايتبسٌٜ حػب َكتطٝات ٚظطٚف َٚصًخ١ ايعٌُ ، ٜٚتِ ايتعسٌٜ َٔ 

 اضات ٚإصساضٖا ٖٚٛ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ .قبٌ ايػًط١ املدٛي١ بصيو ٚاييت متًو ايصالح١ٝ األع٢ً العتُاز ايكط
  



 

 

 التعابري يف الئحة الصالحيات

 
 ٜهٕٛ يًتعابري يف ال٥خ١ ايصالحٝات املفّٗٛ احملسز املٛضح أَاّ نٌ َٓٗا:

"حيّطط"ٜعين إٔ ٜكّٛ بإعساز ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملػتٓسات املطًٛب١ ٚاييت غٛف ٜتدص ايكطاض 
 يًعطض ع٢ً املػت٣ٛ اإلزاضٟ األع٢ً .بؿأْٗا ٚجعًٗا َهت١ًُ أٚ جاٖع٠ 

"ٜٓػل" ٜعين إٔ ادت١ٗ املدتص١ هلا عالق١ ٚظٝف١ٝ بعس٠ جٗات أخط٣ زاخٌ ادتُع١ٝ َٚٔ ثِ تكّٛ 
باالتصاٍ بٗصٙ ادتٗات يتٛفري ايبٝاْات ٚاملػتٓسات املطًٛب١ ٚإعسازٖا يف ؾهًٗا ايٓٗا٥ٞ متٗٝسًا الختاش 

 ايكطاض بؿأْٗا .
٢ً املػتٓسات مبا ٜفٝس بأْٗا متت بططٜك١ ْعا١َٝ ٚٚفل اإلجطا٤ات ٚاألْع١ُ "ٜٛافل"ٜعين ايتٛقٝع ع

 ٚايًٛا٥ح ، إال أْ٘ ال ٜعين االعتُاز .
"ٜٛصٞ"ٜعين ضفع ايتٛص١ٝ باختاش ايكطاض َع ؾطح األغباب ٚحتٌُ ٖصٙ ايه١ًُ َع٢ٓ أق٣ٛ َٔ 

 املٛافك١ ٚيهٔ ال تصٌ إىل َطح١ً االعتُاز .
 يٓٗا١ٝ٥ يف اختاش ايكطاض أٟ املٛافك١ ايطمس١ٝ."ٜعتُس"ٜؿري إىل ايػًط١ ا

 قواعذ عامة يف الصالحيات

ـ جيٛظ إٔ ٜهًف نٌ صاحب صالح١ٝ َٔ ٜكّٛ مبػ٦ٛيٝات٘ ٚصالحٝات٘ أٚ جع٤ َٓٗا يف حاي١ غٝاب٘  
 ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتهًٝف َهتٛبًا . 

بؿهٌ جع٥ٞ أٚ ٚقيت  ـ جيٛظ ألصخاب صالح١ٝ االعتُاز يف ٖصٙ ايال٥خ١ تفٜٛض بعض صالحٝاتِٗ
ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتفٜٛض َهتٛبًا ٚتكطٙ ايػًط١ -ٚيٛ يف حاٍ ٚجٛزٙ -يًُػت٣ٛ ايٛظٝفٞ ايتايٞ 

 األع٢ً ، ع٢ً إٔ تبك٢ املػ٦ٛي١ٝ ع٢ً عاتل َٔ قاّ بتفٜٛض ٖصٙ ايصالح١ٝ.
 ـ ال جيٛظ ألصخاب ايصالح١ٝ اعتُاز املػتٓس ايصازض يصاذتِٗ ٚيٛ نإ يف حسٚز صالحٝتِٗ ،
ٚإمنا جيب اعتُازٙ َٔ ايػًط١ األع٢ً َباؾط٠ ، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ إشا نإ يًُسٜط ايتٓفٝصٟ صالح١ٝ 
اعتُاز ايصطف يف حسٚز َع١ٓٝ ، يهٔ إشا نإ ايصطف ٜتعًل ب٘ ؾدصًٝا ٜطفع غٓس ايصطف العتُازٙ 

 َٔ ايػًط١ األع٢ً .



 

 

تُازٖا "مماضغتٗا" يف حاي١ غٝاب ـ ايصالح١ٝ املُٓٛح١ ملػت٣ٛ إزاضٟ ال جيٛظ يًُػت٣ٛ األقٌ اع
 صاحب ايصالح١ٝ إال إشا صسض تفٜٛض نتابٞ بصيو.

ـ جيٛظ تطٜٛط جساٍٚ ايصالح١ٝ َػتكباًل ٚشيو بإضاف١ صالحٝات يبعض ايٛظا٥ف املػتخسث١ ، ٜٚتِ 
 إقطاض ٖصٙ ايصالحٝات َٔ قبٌ ادت١ٗ املدٛي١ بٗصٙ ايصالح١ٝ ٚفل ٖصٙ ايال٥خ١ .

-ٖصٙ ايال٥خ١ تهٕٛ صالح١ٝ اعتُازٙ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜفٛض٘ ـ َا مل ٜطز ي٘ ْص يف 
 حت٢ تتِ إضافت٘ يف ايال٥خ١ .  -َؤقتًا 

 ـ تصبح ٖصٙ ايال٥خ١ ْافص٠ َٔ تاضٜذ اعتُازٖا َٔ زتًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜفٛض بصيو .
 تطٜٛط ٚايتسضٜب . . َتابع١ ٖصٙ ايال٥خ١ ٚتعسٜالتٗا ٚضفعٗا ألصخاب ايصالح١ٝ ، َٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ اي

. حتكٝكًا يًُؤغػ١ٝ يف ايعٌُ ٚحتكٝل يًتهاٌَ ايٛظٝفٞ ٚاحرتاّ ايتدصص فإْ٘ ٜٓبػٞ عسّ اعتُاز 
 ايصالح١ٝ املُٓٛح١ يًُػت٣ٛ األع٢ً إال بعس اغتهُاٍ اإلجطا٤ات األقٌ َٔ ايصالحٝات .

  



 

 

 

  الزلفيوثيقة اإلسرتاتيجية للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم مبحافظة 

 
 

 ٚثٝك١ االغرتاتٝج١ٝ يًجُع١ٝ ارتري١ٜ يتخفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبخافع١ ايعيفٞ

 ضؤٜتٓا :

 ايطٜاز٠ يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚادتٛز٠ يف ايعٌُ املؤغػٞ ارتريٟ   

 ٖـ  6336-6341خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ    ايٓطام ايعَين 

 ْطام املٓافػ١ 

ايكطإٓ ايهطِٜ مبخافعات املًُه١  ع٢ً فطٚع ادتُعٝات ارتري١ٜ يتخفٝغ
 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 ضغايتٓا :

تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ يؿطا٥ح اجملتُع بهٛازض َتُٝع٠ ٚبطاَج ْٛع١ٝ ٚب١٦ٝ ستفع٠ بتك١ٝٓ حسٜج١ 
 يتخكٝل ارتري١ٜ ملٓػٛبٝٓا ٚؾطنا٥ٓا 

 قُٝٓا : 

 قِٝ املٓع١ُ : 
 اإلجياب١ٝ-5ايتهاٌَ     -3ادتٛز٠      -4االْتُا٤   -2ايؿفاف١ٝ     -6

 أٖسافٓا االغرتاتٝج١ٝ :

 ختطٜج طالب َتكٓني يًتال٠ٚ ٚاذتفغ َتأزبني بآزاب ايكطإٓ ايهطِٜ. املٓتج

 حتكٝل ضضا املػتفٝسٜٔ َٔ ادتُع١ٝ.  املػتفٝسٕٚ 

 إزاض٠ ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚحًكاتٗا بهفا٠٤ ٚحٛغب١ عًُٝاتٗا بفاع١ًٝ. ايهفا٠٤ ايساخ١ًٝ

 بٓا٤ املٓار اإلجيابٞ يًتأٌٖٝ ٚايتطٜٛط املػتُط يًعاًَني ٚايرباَج.  ايُٓٛ ٚايتعًِ

 حتكٝل االغتكطاض املايٞ يتػط١ٝ مجٝع احتٝاجات ادتُع١ٝ االغرتاتٝج١ٝ. املايٞ 

 
 



 

 

 

 الربامج إدارة 

ٚايــسٚض  حبًكــات ايبــٓنيتــتِ ايــرباَج ايتعًُٝٝــ١ ٚاملػــابكات ايــيت :  اإلؾــطاف عًــ٢  اهلددذا الددرئيص لددهدارة  ددو
ــايطالب ٚايطايبــات ٚاملؿــاضنني يف ٖــصٙ ايــرباَج،        ــ١، َــٔ أجــٌ االضتكــا٤ ب ايٓػــا١ٝ٥ ، ٚاملــساضؽ ايتُٗٝسٜ

 يًٛصٍٛ إىل شتطجات تتٛافل َٚعاٜري ادتٛز٠ ٚايتُٝع.

 :    تتًدص أزٚاض اإلزاض٠ ايط٥ٝػ١  يف : األدوار الرئيشة لهدارة
   ٚاملتُج١ً يف : ١ ايتع١ًُٝٝ ايٓٛعٝرباَج ايتٓفٝص ، 

o  طايبات( –بطْاَج ايطٜاحني )طالب   . 

o )بطْاَج ضتٌ )طالب  . 

o بطْاَج عًُين . 

o حًكات املٛظفني 

  يًطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف ايرباَج ٚاملػابكات.إقا١َ اذتفالت ايتع١ًُٝٝ 

 .تؿجٝع ايطالب ٚايطايبات يًُؿاضن١ يف املػابكات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ ٚايعامل١ٝ 

 فتح إزاضات ٚاإلؾطاف عًٝٗا  . 

  ايرباَج ايتع١ًُٝٝ.اإلؾطاف ع٢ً 

  ايتُٗٝس١ٜع٢ً املساضؽ اإلؾطاف. 

  املػابكات ايتٓافػ١ٝ.اإلؾطاف ع٢ً 

 .اإلؾطاف ع٢ً حًكات املٛظفني 

 . ابتهاض بطاَج ختسّ ناف١ ؾطا٥ح اجملتُع 



 

 

إدارة 
 البرامج

قسم 
البرامج 
 النوعيت

قسم 
 المسابقاث 

قسم التعليم 
 النوازي  

مشرف 
برنامج 

 الرياحين 

مشرف 
برنامج  
 تنافس 

مشرف 
 برنامج 

 رتل 

مشرف 
برنامج 
 علمني 

مشرف 
برنامج 
 تدارس

مشرف 
برنامج 
القيم 

 القرآنيت 

 تعاهد
شفاء 
 الصدور

الوحات 
 القرآنية

 : الربامجدارة خريطة اهليكل التنظيمي إل

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

 
 

 :  واحة القرآن

 ٖٛ :تكسِٜ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُػتفٝسٜٔ َٔ األطفاٍ .       . اهلذا الرئيص للقطاع

 أزٚاض ايكطاع ايط٥ٝػ١  يف :تتًدص  : األدوار الرئيشة للقطاع
  . تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ ٚتالٚت٘ ٚايكطا٠٤ ايصخٝخ١ ٚايعًّٛ ايٓافع١ 

  : تٓفٝص ايرباَج ٚايعًُٝات ايساخ١ًٝ املػري٠ يعٌُ املسضغ١ ، ٚاملتُج١ً يف 

o . ّايعالقات ايعا١َ ٚاإلعال 

o .  َتابع١ أزا٤ املٛظفني 

o َتابع١ ايعًُٝات املاي١ٝ ٚاحملاغب١ٝ  . 

o . ايعًُٝات ايتك١ٝٓ 

o  . عًُٝات ايتدطٝط ايتؿػًٝٞ ٚاملتابع١ 

o  . عًُٝات ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛط 

 بايتٓػٝل َع إزاضات ادتُع١ٝ املع١ٝٓ . 
 . َِتابع١ ايطالب ٚتكسِٜ أفطٌ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚايرتف١ٝٗٝ هل 

  



 

 

 ( خريطة اهليكل التفصيلي للمذرسة التمهيذية: 41) خ 

 
 

  

 مدير املدرسة

 معلم مشرف برامج وطالب عامل خدمات سائق

 سكرتري  



 

 

 رئيص قشم الربامج التعليمية : 

 :قػِ ايرباَج ايتع١ًُٝٝ شتٍٛ بتفعٌٝ ايرباَج املعتُس٠ َٔ زتًؼ إزاض٠ ادتُع١ٝ ٚاإلؾطاف عًٞ تٓفٝصٖا يف املهإ ٚايب١٦ٝ املٓاغب١ اييت متهيذ
 تتخكل فٝٗا جٛز٠ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُػتفٝس ايٓٗا٥ٞ غٛا٤ أنإ صػاضًا ٚنباضًا ، ٚتهٕٛ يف املػاجس . 

 :    تكسِٜ ايرباَج ايتع١ًُٝٝ ايٓٛع١ٝ املتُٝع٠ يًُػتفٝسٜٔ َٔ ايطالب ٚايطايبات.   ٚاهلسف ايط٥ٝؼ هلا ٖٛ
 

 األدوار الرئيشة لقشم الربامج :تتلخص أدوار إدارات احللق الرئيشة  يف :

 .تفعٌٝ ايرباَج املعتُس٠ َٔ زتًؼ إزاض٠ ادتُع١ٝ 

 .  ابتهاض بطاَج جسٜس٠ تتٓاغب ٚايب١٦ٝ ارتس١َٝ يًجُع١ٝ 

 طايبات(. –٢ً تٓفٝص ايرباَج يًُػتفٝسٜٔ َٔ ادتُع١ٝ يف ن٢ً ادتٓػني ) طالب ايعٌُ ع 

o .َتابع١ أزا٤ ايطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف ايرباَج 

o .عًُٝات ايتدطٝط ايتؿػًٝٞ يًرباَج 

o  . عًُٝات ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛط يًرباَج 

 .َتابع١ ايطالب ٚايطايبات باذتطٛض ٚاالْصطاف 

  ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف ايرباَج.تكسِٜ أفطٌ ارتسَات 
  



 

 

 : ( خريطة اهليكل التفصيلي للمجمع 41) خ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 رئيس قسم الربامج

 مشرفة برانمج الرايحني

 معلم مساعد

 مشرف برانمج الرايحني 

 مشرف برانمج تنافس  مشرف برانمج رتل 

 املوظفنيحلقات  مشرف برانمج علمين



 

 

 

 رئيص قشم املشابقات : 

إ متٗٝس :قػِ املػابكات شتٍٛ باإلعالٕ عٔ املػابكات ٚحتسٜس إجطا٤اتٗا ٚاعتُازٖا َٔ زتًؼ إزاض٠ ادتُع١ٝ ٚاإلؾطاف عًٞ تٓفٝصٖا يف امله
ٚ يف س أٚايب١٦ٝ املٓاغب١ اييت تتخكل فٝٗا جٛز٠ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُػتفٝس ايٓٗا٥ٞ غٛا٤ أنإ صػاضًا ٚنباضًا ، ٚتهٕٛ يف املػاج

 ادتُع١ٝ  . 

:  االغتُطاض ع٢ً حفغ نتاب اهلل ٚاملسا١َٚ يف تعًِٝ عًّٛ ايكطإٓ ايهطِٜ. َٔ خالٍ حح ٚتؿـجٝع ايطـالب ٚايطايبـات عًـ٢      واهلذا الرئيص هلا  و
 ايسخٍٛ يف املػابكات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ اييت جيطٜٗا اإلزاض٠.

 : لق الرئيشة  يفاألدوار الرئيشة لقشم الربامج :تتلخص أدوار إدارات احل
 .تٓفٝص املػابكات املعتُس٠ َٔ زتًؼ إزاض٠ ادتُع١ٝ 

 .ابتهاض َػابكات جسٜس٠ تتٓاغب ٚف٦ات ايطالب ٚايطايبات ٚاذتافعني ٚاذتافعات 

  طايبات(. –ايعٌُ ع٢ً تٓفٝص املػابكات يًُػتفٝسٜٔ َٔ ادتُع١ٝ يف ن٢ً ادتٓػني ) طالب 

o يطايبات املؿاضنني يف ايػابكات.نتاب١ تكاضٜط َتابع١ عٔ أزا٤ ايطالب ٚا 

o .عًُٝات ايتدطٝط ايتؿػًٝٞ يًُػابكات 

o  .عًُٝات ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛط يًُػابكات 

 .حح ٚتؿجٝع ايطالب ٚايطايبات ع٢ً ايسخٍٛ يف املػابكات 

 .تكسِٜ أفطٌ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف املػابكات 



 

 

 التفصيلي للمجمع : ( خريطة اهليكل 41) خ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رئيس قسم املسابقات

 مشرفة

 مساعد موظف

 موظف

 مشرف

 مساعد مشرف 



 

 

 

 أوال/ املتعلقة باإلدارة مباشرة :

 

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜط اإلزاض٠ )  
 املدتص١ (

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

 املػابكات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝاملؿاضن١ يف 
حيطط )إزاض٠ 

 ايرباَج(
  ٜعتُس ٜٛافل

 تفعٌٝ ايرباَج املتٓٛع١ املعتُس٠ َٔ إزاض٠ ادتُع١ٝ.
حيطط )إزاض٠ 

 ايرباَج(
  ٜعتُس ٜٛافل

  ٜعتُس ٜعتُس ٜٛافل )إزاض٠ ايرباَج( َتابع١ إزا٤ ايطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف املػابكات
  ٜعتُس ٜعتُس ٜعتُس )إزاض٠ ايرباَج( اختٝاض دتإ املُتخٓني  

   ٜعتُس ٜعتُس )إزاض٠ ايرباَج( اإلؾطاف ايتاّ ع٢ً ايرباَج املتٓٛع١
   ٜٛافل ٜعتُس )إزاض٠ ايرباَج( إقا١َ ايرباَج ايطالب١ٝ املتعًك١ بايكطإٓ ايهطِٜ

عٌُ تكاضٜط أزا٤ عٔ املػابكات َٔ حٝح ْكاط ايك٠ٛ 
 ٚايطعف .

حيطط )إزاض٠ 
 ايرباَج(

   ٜعتُس



 

 

 ثانيا / املشرتكة مع إدارات أخرى : 

 الشئون اإلدارية

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
 ايكطاعات

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

 َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص١ (
املسٜط 

 ايتٓفٝصٟ
ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ 
أٚ اْتٗا٤ خس١َ َٛظفٞ املٝسإ    

 ايسٚض (  –املػابكات -)ايرباَج 
  

 ٜٛافل )  إزاض٠ ايرباَج ( 
 حيطط  )إزاض٠ ايرباَج(  

   ٜعتُس

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ 
خس١َ املؿطفني ٚضؤغا٤ 

 األقػاّ  .
   ٜعتُس ٜعتُس )إزاض٠ ايرباَج(.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 شئون القطاعات وامليذان 

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
ايكطاع

 ات

َسٜطٚ 
اإلزاضا

 ت

َسٜط اإلزاض٠ )  
 املدتص١ (

املسٜط 
ايتٓفٝص

ٟ 

ض٥ٝؼ 
ادتُع

١ٜ 

زتً
ؽ 
اإلزاض

٠ 
فتح بطْاَج جسٜسأٚ غًل 

بطْاَج أٚ إعاز٠ فتح بطْاَج 
 َتٛقف

  
ٜعتُس )إزاض٠ 

  ٜعتُس ٜٛافل ايرباَج( .

عٔ َػابك١ ٚتابعٝتٗا االعالٕ 
 جملًؼ اإلزاض٠

  
ٜعتُس )إزاض٠ 

 ايرباَج( .
  ٜعتُس ٜٛافل

املبازض٠ بفتح َسضغ١ متٗٝس١ٜ 
 جسٜس٠

  
ٜعتُس )إزاض٠ 

 ايرباَج(.
  ٜعتُس ٜٛافل

 
 



 

 

 ثالجا  / املشرتكة بني اجلميع  :

  حيق لكل موظف أن يتعامل مع املوظف التابع له إداريًا بالصالحيات التالية :
 ًَخٛظ١ ايصالح١ٝ

إٔ ٜٛج٘ ي٘ َػا٤ي١ ؾف١ٜٛ عٓس ٚقٛع خطأ أٚ 
 االؾتباٙ فٝ٘

 

  إٔ ٜهًف٘ بأٟ عٌُ ٜسخٌ ضُٔ زتاٍ عًُ٘
  إٔ ٜطًب َٓ٘ تكطٜط عٔ عًُ٘

  إٔ ٜطًب َٓ٘ خط١ عٌُ تفص١ًٝٝ عٔ عًُ٘
  إٔ ٜطًع ع٢ً  أعُاي٘

  إٔ ٜطًع ع٢ً جٗاظٙ ارتاص
  يف َهتب٘ إٔ ٜطًع ع٢ً أٚضام ايعٌُ املٛجٛز٠

إٔ ٜهًف٘ حبطٛض أٟ اجتُاع  أٚ يكا٤ يإلزاض٠ 
 زاخٌ اإلزاض٠ أٚ خاضجٗا

 

 
 
 



 

 

 
 

 ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ 
  

 ايرباَجإزاض٠  2-4
 اغِ ايٛظٝف١ ضقِ ايٛظٝف١

 .ايرباَجَسٜط إزاض٠  2-4-6
 .ايرباَجض٥ٝؼ قػِ  2-4-2
 .املػابكاتض٥ٝؼ قػِ  2-4-4
 .ٚاح١ ايكطإَٓسٜط  2-4-3
 .َؿطف بطْاَج ايطٜاحني 2-4-5
 .َؿطف بطْاَج ضتٌ 2-4-1
 .َؿطف بطْاَج عًُين 2-4-7
 .َؿطف١ بطْاَج ايطٜاحني 2-4-8
 .َؿطف بطْاَج تٓافؼ 2-4-9

 



 

 

تعًـٔ عٓٗــا ادتُعٝــ١ ٜٚؿـرتى فٝٗــا ايطــالب    ايــيتايــرباَج ايتعًُٝٝــ١ املتٓٛعـ١ ٚاملػــابكات احملًٝـ١ ٚايسٚيٝــ١   :  اإلؾــطاف عًـ٢   اهلدذا الددرئيص لدهدارة  ددو  
 ٚايطايبات بف٦اتِٗ املدتًف١.

 :    تتًدص أزٚاض اإلزاض٠ ايط٥ٝػ١  يف : األدوار الرئيشة لهدارة
   املتُج١ً يف : ايٓٛع١ٝ غايف١ ايصنط ٚفل املدطط ايػابل ٚرباَج ايتٓفٝص 

o .تٓفٝص ايرباَج 

o .ِٜٛإجطا٤ عًُٝات ايتك 

o  ٔعًُٝات تٓفٝص ايرباَج.عٌُ تكطٜط إصتاظ ع 

o .اقرتاح بفتح بطاَج جسٜس٠ 

o (  اذتفع١–املطتكباتاالختباضات). 

o  . اإلعساز ٚاملؿاضن١ يف تصفٝات املػابكات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ يًطالب 

  ايرباَج.إزاض٠ اإلؾطاف ع٢ً 

  ع٢ً إزاض٠ املػابكات.اإلؾطاف 

  



 

 

 

 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ :
  َٚتابع١ ، ًُػتفٝسٜٔ بادتٛز٠       املطًٛب١ايرباَج ايٓٛع١ٝ ٚاملػابكات ٚاملسضغ١ ايتُٗٝس١ٜ، ٚاذتطص ع٢ً تكسِٜ ارتسَات ياإلؾطاف ع٢ً

 أزا٥ٗا .
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 . ٟاملسٜط ايتٓفٝص 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 . غهطتري 

  ِايرباَجض٥ٝؼ قػ 

  ِاملػابكاتض٥ٝؼ قػ . 

  . َسٜط املسضغ١ ايتُٗٝس١ٜ 
  

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع ايرباَجَسٜط إزاض٠  َػ٢ُ ايٛظٝف١
  ضقِ ايٛظٝف١ إزاض٠ ايرباَج اإلزاض٠



 

 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  : ٕؾؤٕٚ ايرباَج ٚاملػابكات ٚاملسضغ١ ايتُٗٝس١ٜ.َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ . 

  احتٝاجات ايرباَج ٚاملػابكات َٔ ايسعِ املازٟ َع اهل٦ٝات ٚاملؤغػات خاضج ادتُع١ٝ ، بإجطا٤ االتصاالت ٚاملفاٚضات َعٗابؿإٔ تٛفري
 ٚاملعٟٓٛ ٚجتٜٛس ايعٌُ ايتخفٝعٟ يًطالب.

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 ٜؿطف عًٝٗا ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا .اإلؾطاف ٚايتٛجٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ األقػاّ اييت  
 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف اإلزاض٠ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ باإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ ي 

 يصالحٝات احملسز٠ ي٘ .اختاش ناف١ اإلجطا٤ات املتعًك١ بايعاًَني حتت إؾطاف٘ يف حسٚز ا 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

  َٛظفٝ٘ ، ٚإزاضتٗا مبا حيكل ضٚح ايتعإٚ ٚتؿجٝع اإلبساع ٚاملبازض٠ .تٓعِٝ االجتُاعات بني 

 . تفٜٛض بعض صالحٝات٘ ملٔ ٜطاٙ يتػٝري أعُاٍ اإلزاض٠ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚفاع١ًٝ 

 ،ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ. حطٛض االجتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا 



 

 

 هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح. 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف اإلزاض٠ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾطٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 ارتاص١ :

   تٓفٝصٖا .َٚتابع١ ايٓٛع١ٝ ٚاملػابكات اإلؾطاف ع٢ً تٓػٝل ايرباَج 

 ات املاز١ٜ ٚاالَهاْات املدتًف١ اييت تتطًبٗا اإلزاض٠.زضاغ١ االحتٝاج 

  بايرباَج.اإلؾطاف ع٢ً ٚضع األْع١ُ ٚايًٛا٥ح ارتاص١ 

  ايعاًَني يف اإلزاض٠.اإلؾطاف ع٢ً ٚضع َعاٜري اختٝاض 

  ٌٚإجياز اذتًٍٛ املٓاغب١ هلا . ايعاًَنياإلؾطاف ع٢ً زضاغ١ قطاٜا َٚؿان 

 ايٓٛع١ٝ.ِٝٝ ايرباَج تطٜٛط ٚتك 

  املتطٛعني يف ايرباَج ٚاملػابكات ٚاملسضغ١ ايتُٗٝس١ٜ.اإلؾطاف ع٢ً تطٜٛط أزا٤ 

  ِٝٝايعاًَني يف ايرباَج ٚاملػابكات ٚاملسضغ١ ايتُٗٝس١ٜ.اإلؾطاف ع٢ً تك 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 ب١ٜٛ .املؤٌٖ : ؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف اإلزاض٠ ايرت 

 ( ٔغٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف ايتعًِٝ أٚ اإلؾطاف .5ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 



 

 

 .ِٜٛايكسض٠ ع٢ً املتابع١ ٚايتك 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات 

  اذتًٍٛ عٓس َٛاج١ٗ املؿهالت  .ايكسض٠ ع٢ً ايتخًٌٝ ٚإزاض٠ 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ اآلخطٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  :

  . ٟٛإٔ ٜهٕٛ تطب 

  . ٘حػٔ ايتٛج 

 
 
 
 

  



 

 

 
 

 ارتاص١ :

  َٚتابع١ تطبٝكٗا يف املٝسإ .  اإلؾطاق١ٝتٓػٝل ايرباَج ، 

 .  اإلؾطاف ع٢ً أزا٤ املؿطفني ايرتبٜٛني 

  . اإلؾطاف ع٢ً تكِٝٝ األزا٤ ايعاّ يف اذتًكات 

 . اإلؾطاف ع٢ً ٚضع ايرباَج ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ املطبك١ يف اذتًكات 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 . املؤٌٖ :ؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب 

  : ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ .4ال تكٌ عٔ )ارتس١َ 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات ٚحٌ املؿهالت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 ألفهاض ٚتكٛميٗا.ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس ا 



 

 

 ارتاص١  :

  . ِٜٛايكسض٠ ع٢ً ايكٝاؽ ٚايتك 

 . ايًباق١ ٚحػٔ ا يتصطف 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ :
 املتعًك١ بإعساز ايرباَج ٚاملٓاٖج ايتع١ًُٝٝ .تٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ض٥ٝؼ قػِ اإلؾطاف 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
  - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 .   فطٜل ايعٌُ يف اذتًكات 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع رباَج ض٥ٝؼ قػِ اي َػ٢ُ ايٛظٝف١
 3-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايرباَج اإلزاض٠



 

 

 املؿرتن١ : 

 ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

 ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ .  حطٛض االجتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، 

 . املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 
 ارتاص١ :

  ايرباَج ايتع١ًُٝٝ املٓاغب١ يًطالب ، َٚتابع١ جٛزتٗا .إعساز 

 . إعساز ٚتٓفٝص املػابكات اييت تعني يف قٝاؽ املٓتج يف اذتًكات 

 . ايتٓػٝل َع إزاض٠ اذتًكات يف تٓفٝص خط١ ايرباَج ٚاملػابكات 

 . َتابع١ بطاَج ضعا١ٜ ارتامتني ٚاملٖٛٛبني 

  تهتؿف طاقات ايطًب١ يف ايتجٜٛس ٚحفغ ايكطإٓ ايهطِٜ .تطٜٛط ٚحتسٜح ٚابتهاض بطاَج جسٜس٠ َٚػابكات 



 

 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 .  املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ.2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

  ايعٌُ .ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل 

 ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض. 

 
  



 

 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ :
  ٚبطازتٗا يتخكل أع٢ً َػت٣ٛ يًجٛز٠ .تٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط املتعًك١ مبتابع١ أزا٤ حًكات ايبٓني 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ض٥ٝؼ قػِ اإلؾطاف 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 . فطٜل ايعٌُ باذتًكات 

 إزاض٠ اذتًكات. 

 . ًُٕٛاملع 

 اإلزاض٠ ايعا١َ/ َٝساْٞ املٛقع ػابكاتض٥ٝؼ قػِ امل َػ٢ُ ايٛظٝف١
 5-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايرباَج اإلزاض٠



 

 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

  ًُ٘مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ع 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

 إلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . حطٛض االجتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ ا 

 . املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 
 ارتاص١ :

 . تفعٌٝ ٚتطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يف املػاجس 

 . ايعٌُ ع٢ً تٛفري نٌ َا َٔ ؾأْ٘ اإلغٗاّ يف تٓفٝص اهلسف ايعاًَخًكات  املػاجس 

 . تكسِٜ املؿٛض٠ اإلزاض١ٜ ٚايف١ٝٓ إلزاضات َٚعًُٞ املػاجس اييت ٜعٚزٖا 

 َ َؿهالت ٚايعٌُ ع٢ً حًٗا .ايتعطف ع٢ً َا ٜعرتض ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ ٔ 



 

 

 . ٘ظٜاض٠ املعًِ  َٚتابع١ َا ٜؤزٜ٘ َع طالب 

  َػاعس٠ املعًُني ع٢ً تطٜٛط أْفػِٗ ٚايتخكل َٔ تطبٝل املٓاٖج ٚتصيٌٝ ايصعٛبات اييت قس تعرتضِٗ ْٚكٌ ارتربات ٚايتجاضب ايرتب١ٜٛ بني
 املعًُني .

 . إعساز ايتكاضٜط ايالظ١َ عكب نٌ ظٜاض٠ 

 ٚاغرتاتٝجٝات ايتسضٜؼ ٚايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚأغايٝب  املٓٗجٝات ٚاملطتكٝاتايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ حبٝح تتٓاٍٚ ايطايب ، ٚاملعًِ ، ٚ تكِٜٛ ايع١ًُٝ
 تكِٜٛ ايطايب ٚاإلَهاْٝات املاز١ٜ ٚايعالق١ بني نٌ ٖصٙ ايعٓاصط ٚايٛقٛف ع٢ً املؿهالت ٚاملعٛقات اييت ٜهؿف عٓٗا ايتكِٜٛ .

 

 ت ايٛظٝف١ :غازغًا  : َتطًبا
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب 

 ( ٔغٓٛات يف زتاٍ ايتعًِٝ أٚ اإلؾطاف   .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

  ٍٚتٛيٝس األفهاض.ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُا 

 ارتاص١  :

 . ِٜٛايكسض٠ ع٢ً ايكٝاؽ ٚايتك 



 

 

  . ايكسض٠ ع٢ً اذتٛاض ٚاإلقٓاع 

 . ايًباق١ ٚحػٔ ايتصطف 

 . ٕحفغ أجعا٤ َٔ ايكطآ 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 
 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ :
 ١ْٝاذتًكات ايكطآ يف يطالبَٔ اختباضاتايًٛا٥ح ٚارتطط املٓع١ُ يًرباَج ايٓٛع١ٝ تٓفٝص ا. 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
  ِايرباَجض٥ٝؼ قػ 

 .ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

  ًُ٘مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ع 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع بطْاَج / َؿطف١ َؿطف َػ٢ُ ايٛظٝف١
 1-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايرباَج اإلزاض٠



 

 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

 إلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . حطٛض االجتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ ا 

 . املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 
 اص١ :ارت

  ايطالب يف ايرباَج ايٓٛع١ٝ.إعساز ٚتٓػٝل اختباضات 

 . تهٜٛٔ َٚتابع١ ايًجإ ايالظ١َ إلجطا٤ االختباضات 

 . ضصس ٚتسقٝل ٚإخطاج ايٓتا٥ج ٚإعالْٗا يًُؿاضنني 

 . َِٖتابع١ تهطِٜ ايطالب ٚاغتالَِٗ دتٛا٥ع 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 .  املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ.2تكٌ عٔ ) ارتس١َ : ال 

 ارتربات :املؿرتن١ : 



 

 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

  . ٌُايكسض٠ ع٢ً حتٌُ ضػٛط ايع 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 ايٛظٝفٞبطاق١ ايتٛصٝف 
 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ :
 ٚصطف َهاف٦تِٗ.ًكات املٛظفني باملػاجس ٚضفع َطتكٝاتِٗ إىل ادتُع١ٝ يتخسٜس َػتٟٛ اجتٝاظِٖ تٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط املتعًك١ حب

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
  ِاملػابكاتض٥ٝؼ قػ . 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
  - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 .   فطٜل ايعٌُ يف اذتًكات 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع حًكات املٛظفني بطْاَجَؿطف  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 7-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايتع١ًُٝٝ إزاض٠ ايرباَج اإلزاض٠



 

 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

  . حطٛض االجتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

 . املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 
 ارتاص١ :

  املٛظفنياإلؾطاف ٚاملتابع١ ع٢ً حًكات. 

 تهٜٛٔ َٚتابع١ ايًجإ ايالظ١َ إلجطا٤ االختباضات. 

 . ضصس ٚتسقٝل ٚإخطاج ايٓتا٥ج ٚإعالْٗا يًُؿاضنني 

  ٚاغتالَِٗ دتٛا٥عِٖ .َتابع١ تهطِٜ املٛظفني 

 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :



 

 

 .  املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ.2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

  . ٌُايكسض٠ ع٢ً حتٌُ ضػٛط ايع 

  



 

 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ :
 تٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط املتعًك١ بتٓػٝل ٚتٓفٝص املػابكات ٚاألْؿط١ ايطالب١ٝ ، املطنع١ٜ أٚ املٛظع١ ع٢ً اذتًكات . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
  ِاملػابكات.ض٥ٝؼ قػ 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
  - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 .   فطٜل ايعٌُ يف اذتًكات 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع املػابكات  / َؿطف١  َؿطف َػ٢ُ ايٛظٝف١
 8-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ إزاض٠ ايرباَج اإلزاض٠



 

 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 ًَُ٘ٚتابعتٗا . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يع ، 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

  . حطٛض االجتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

  ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ .املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 
 ارتاص١ :

  . إعساز  ايرباَج ٚاملٓاؾط ٚاملػابكات اييت ختسّ اذتًكات ٚتعضع املٓافػ١ بٝٓٗا 

  . ايتٓػٝل بني اذتًكات يف املؿاضن١ يف ايرباَج 

  . َتابع١ تٓفٝص ٚتكِٝٝ ايرباَج ٚتهطِٜ ايفا٥عٜٔ يف ايرباَج 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 .  املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ.2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 



 

 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 ٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايعٌُ .ايكسض 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

  ٘حػٔ ايتٛج. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 -4 
 ٚاح١ ايكطإٓٚظا٥ف 

 اغِ ايٛظٝف١ ضقِ ايٛظٝف١

  ٚاح١ ايكطإَٓسٜط  4-4-6
 َعًِ  4-4-2
 َؿطف بطاَج ٚطالب 4-4-4



 

 

 اهلسف ايط٥ٝؼ يًكطاع ٖٛ : تكسِٜ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُػتفٝسٜٔ َٔ األطفاٍ . 
 

 األزٚاض ايط٥ٝػ١ يًكطاع :    تتًدص أزٚاض ايكطاع ايط٥ٝػ١  يف :
  . تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ ٚتالٚت٘ ٚايكطا٠٤ ايصخٝخ١ ٚايعًّٛ ايٓافع١ 

 ١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚايرتف١ٝٗٝ هلِ .َتابع١ ايطالب ٚتكسِٜ أفطٌ ارتسَات ايتع 

  : تٓفٝص ايرباَج ٚايعًُٝات ايساخ١ًٝ املػري٠ يعٌُ املسضغ١ ، ٚاملتُج١ً يف 

o . ّايعالقات ايعا١َ ٚاإلعال 

o .  َتابع١ أزا٤ املٛظفني 

o  . َتابع١ ايعًُٝات املاي١ٝ ٚاحملاغب١ٝ 

o . ايعًُٝات ايتك١ٝٓ 

o  . عًُٝات ايتدطٝط ايتؿػًٝٞ ٚاملتابع١ 

o ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛط .  عًُٝات 

 بايتٓػٝل َع إزاضات ادتُع١ٝ املع١ٝٓ . 
  



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ :
  َٚتابع١ أزا٥ٗا ٚايعاًَني فٝٗا   .اإلؾطاف ع٢ً ٚضع ايػٝاغات ٚارتطط املػري٠ يعٌُ املسضغ١ 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط :
  ايرباَج.َسٜط إزاض٠ 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 . غهطتري 

 . ًَِع 

  . َؿطف بطاَج ٚأْؿط١ 

 . عاٌَ خسَات 

 . غا٥ل 
 ضابعًا: ايعالقات: 

 ٚاح١ ايكطإٓ املٛقع ٚاح١ ايكطإَٓسٜط  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 6-4-4 ضقِ ايٛظٝف١ إزاض٠ ايرباَج اإلزاض٠ 



 

 

 ٝري ايعٌُ فٝٗا   .َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚادتٗات ارتاضج١ٝ ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : َتطًبات املسضغ١ ٚتػ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . اإلؾطاف ٚايتٛجٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ايكطاع اييت ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 
 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف ايكطاع مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 يت تعرتض غري ايعٌُ بايكطاع ٚاألقػاّ ايتابع١ ي٘ .حٌ املؿهالت اي 

 . ٘اختاش ناف١ اإلجطا٤ات املتعًك١ بايعاًَني حتت إؾطاف٘ يف حسٚز ايصالحٝات احملسز٠ ي 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكطاع ٚاألقػاّ ايتابع١ ي٘ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يًكطاع ٚاألقػاّ ايتابع١ ي٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

 . تٓعِٝ االجتُاعات بني َٛظفٝ٘ ، ٚإزاضتٗا مبا حيكل ضٚح ايتعإٚ ٚتؿجٝع اإلبساع ٚاملبازض٠ 

 . تفٜٛض بعض صالحٝات٘ ملٔ ٜطاٙ يتػٝري أعُاٍ اإلزاض٠ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚفاع١ًٝ 

 ات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . حطٛض االجتُاع 

 . املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف اإلزاض٠ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ عًُ٘ . ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ 



 

 

 ارتاص١ ..
 .  اإلؾطاف ع٢ً أزا٤ اذتًكات ٚاملعًُني ٚايطالب 

 .   اإلؾطاف ع٢ً تٓعِٝ ؾ٦ٕٛ املسضغ١ 

 . َتابع١ بطاَج تٓفٝص عٌُ اذتًكات ٚإبسا٤ َالحعات٘ ٚايعٌُ ع٢ً َتابع١ تٓفٝصٖا 

 ايتعًُٝٞ ٚايرتبٜٛباملسضغ١ . تٛثٝل ايعالق١ َع أٚيٝا٤ األَٛض يتخػني األزا٤ 

 . ٌَاإلؾطاف ع٢ً أعُاٍ االختباضات ٚايتكِٜٛ ايؿا 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 ـاملؤٌٖ : ؾٗاز٠ جاَع١ٝيف ختصص َٓاغب ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ تطبٟٛ  .

 ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف ايتعًِٝ أٚ اإلؾطاف  . 5ـ ارترب٠ : ال تكٌ عٔ ) 
 : املؿرتن١ 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 .ِٜٛايكسض٠ ع٢ً املتابع١ ٚايتك 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ اآلخطٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  :



 

 

 ؾدص١ٝ قٝاز١ٜ . -
 ع٢ً تهٜٛٔ عالقات .ايكسض٠  -
 ايكسض٠ ع٢ً ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ . -

 نْٛ٘ تطبًٜٛا . -
 

  



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ :
 ايكٝاّ مبػاعس٠ ايطالب ع٢ً حفغ ٚجتٜٛس نتاب اهلل عع ٚجٌ ٚتسضٜؼ املٛاز املكطض٠ ، ٚإزاضتِٗ زاخٌ اذتًك١ .      

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط :
  .  َسٜط املسضغ١ 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 -  

 ضابعًا: ايعالقات: 
 . َِٖع أٚيٝا٤ األَٛض ، بؿإٔ َعطف١ حاٍ األبٓا٤ َٚػتٛا 

  ٚايرباَج ، بؿإٔ ضفع قطاٜا ايطالب َٚتابع١ حًٗا .َؿطف ايطالب 
 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 

 املؿرتن١ : 

 ٚاح١ ايكطإٓ املٛقع َعًِ َػ٢ُ ايٛظٝف١
 2-4-4 ضقِ ايٛظٝف١ إزاض٠ ايرباَج اإلزاض٠



 

 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بع 

 ٚ ، ًُ٘تٓفٝصٖا .ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يع 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 .مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

  . حطٛض االجتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

  ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ .املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 
 ارتاص١ : 

  ٘ٚتػطؽ يف ْفػ٘ حب احرتاّ ايطايب َٚعاًَت٘ َعا١ًَ تطب١ٜٛ حتكل ي٘ األَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ ٚتُٓٞ ؾدصٝت٘ ٚتؿعطٙ بكُٝت٘ ٚتطع٢ َٛاٖب
 ايكطإٓ ٚعًَٛ٘ .

  تسضٜؼ ايٓصاب املكطض حػب ارتط١ املٛضٛع١ ٚايكٝاّ بهٌ َا ٜتطًب٘ يتخكٝل اهلسف ايعاّ املٛضٛع١ َٔ إعساز ٚحتطري ٚططا٥ل ايتسضٜؼ
 ٚأغايٝب تكِٜٛ ٚاختباضات .

 ٛم يسٜ٘ ٚحبح حاالت ايطعف ٚايتكصري ٚعالجٗا .ايكٝاّ بايسٚض ايرتبٟٛ ايؿاٌَ يًطايب َٚتابع١ حتصًٝ٘ ٚت١ُٝٓ َٛاطٔ اإلبساع ٚايتف 

 . زضاغ١ ايرباَج ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا ٜطاٙ َٓاغبًا يتطٜٛطٖا َٔ ٚاقع تطبٝكٗا 



 

 

 . ايتكٝس مبٛاعٝس اذتطٛض ٚاالْصطاف بسا١ٜ اذتص١ ْٚٗاٜتٗا ٚاغتجُاض ايٛقت 

 َجتاضب ٚخربات .ايتعإٚ َع املؿطف ايرتبٟٛ ٚايتعاٌَ اإلجيابٞ َع َا ٜٛصٕٛ ب٘ َٚا ٜكس َٔ ْ٘ٛ 

 . َتابع١ ايتخصٌٝ ايعًُٞ يًطايب ٚضعاٜت٘ غًٛنًٝا ٚاجتُاعًٝا 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 املؤٌٖ : ؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب .

 ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ  .2ارتس١َ  : ال تكٌ عٔ )
 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 ٓعِٝ ٚتٓػٝل ايعٌُ .ايكسض٠ ع٢ً ت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

 إتكإ تال٠ٚ ايكطإٓ ٚحفغ َا ٜٓاغب َطح١ً ايتسضٜؼ. -
 إجاز٠ املاز٠ ايع١ًُٝ . -
 ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايطالب ٚإزاضتِٗ زاخٌ ايفصٌ  . -

 
 



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ :
 ايكٝاّ بتٓفٝص ايرباَج ارتاص١ مبتابع١ ايطالب ٚغًٛنِٗ ٚحطٛضِٖ َٚػتٜٛاتِٗ ايسضاغ١ٝ ، ٚتٓػٝل ٚتٓفٝص ايرباَج ٚاألْؿط١ ايطالب١ٝ  .

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 .   َسٜطاملسضغ١ 

 ثايجًا : املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا  : ايعالقات: 
  . َع ايطالب َٚكسَٞ ايرباَج 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 ٚاح١ ايكطإٓ املٛقع َؿطف بطاَج ٚطالب َػ٢ُ ايٛظٝف١
 4-4-4 ضقِ ايٛظٝف١ إزاض٠ ايرباَج اإلزاض٠



 

 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

  ٌاملؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بعًُ٘ .ح 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 .مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

 . حطٛض االجتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ  

 . املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 
 ارتاص١ :

 ألْؿط١ .تطبٝل ارتطط ٚاألْع١ُ يف ايرباَج ٚا 

  . ٘تٓعِٝ ايرباَج ٚاألْؿط١ اييت تعني ع٢ً اغتُطاض ايطايب ٚاغتفازت 

 . تطبٝل ارتطط ٚاألْع١ُ يف تػجٌٝ َٚتابع١ ايطايب 

 . ِٗاغتكباٍ املتكسًًَُٝٓسضغ١ ياليتخام ب٘ ٚتػٌٗٝ َُٗتِٗ ٚاإلجاب١ ع٢ً اغتفػاضات 
  إزاض٠ املسضغ١ .فخص املًفات ٚايتأنس َٔ َطابكتٗا يتعًُٝات ايكبٍٛ املعتُس٠ َٔ 
 . حفغ املًفات يف تػًػٌ املطح١ً ايتع١ًُٝٝ 



 

 

 .تػجٌٝ بٝاْات املًتخكني ع٢ً اذتاغب اآليٞ ٚحتسٜجٗا غًٜٓٛا 
 . ٞتػجٌٝ بٝاْات ايساضغني ْٚتا٥ج االختباضات ع٢ً اذتاغب اآلي 
 .  تٓفٝص ايرباَج ٚاملػابكات اييت تعني ايطايب ع٢ً االغتفاز٠ املج٢ً َٔ املسضغ١ 

 
 زغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :غا

 ـ املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ .
 ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ . 2ـ ارترب٠ : ال تكٌ عٔ )

 املؿرتن١ : 
 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 :ارتاص١  

 ـ ايًباق١ ٚحػٔ ايتصطف . 
 
 


