
 
 
 
 

 

 
  



 َكس١َ
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 .
٦ٛيني يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ تٓفٝص َٗاَِٗ ٚاختاش ايكطاض إش ال بس َٔ إعطا٤ صالحٝات ستسز٠ يًُػ

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 تؤثط 

 ١ األزا٤ ملٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ايٛظٝف١ ٚشيو ألٕ :غًبًا ع٢ً نفا٠٤ ٚنفاٜ
أ ـ حتكٝل ايتٛاظٕ ايسا٥ِ بني ايصالحٝات ٚاملػ٦ٛيٝات ٜؤزٟ إىل حتكٝل اْتظاّ ٚاغتكطاض ايعٌُ يف 

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

 .ايالظ١َ يف ايٛقت املٓاغب 
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 

 مماضغتِٗ ملٗاّ يٝػت شتٛي١ هلِ أصاًل .أٚ يطمبا ٜؤزٟ إىل 
 َٚٔ ايبس

ٖٞ إٔ ايتٓظِٝ 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 َٔ ايٓٛع 

 ص شيو ايسٚض .ٚايكسض ايهايف إلزاض٠ ٚتٓفٝ
َٔ ٖٓ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 

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

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

طًب ظطٚف نُا ٜػتسعٞ إقطاض جساٍٚ ايصالحٝات بصٛض٠ زا١ُ٥ بتاضٜذ صالح١ٝ ايتٓفٝص ، إش قس تت
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 َٔ قبٌ ايػًط١ 

 ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ .املدٛي١ بصيو ٚاييت متًو ايصالح١ٝ األع٢ً العتُاز ايكطاضات ٚإصساضٖا ٖٚٛ 



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

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

"ٜٓ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 .
ٗا متت بططٜك١ ْظا١َٝ ٚٚفل اإلجطا٤ات ٚاألْظ١ُ "ٜٛافل"ٜعين ايتٛقٝع ع٢ً املػتٓسات مبا ٜفٝس بأْ

 ٚ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 .
 إىل ايػًط١ ايٓٗا١ٝ٥ يف اختاش ايكطاض أٟ املٛافك١ ايطمس١ٝ. "ٜعتُس"ٜؿري

 قٛاعس عا١َ يف ايصالحٝات
ـ جيٛظ إٔ ٜهًف نٌ صاحب صالح١ٝ َٔ ٜكّٛ مبػ٦ٛيٝات٘ ٚصالحٝات٘ أٚ جع٤ َٓٗا يف حاي١ غٝاب٘  

 ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتهًٝف َهتٛبًا . 
بعض صالحٝاتِٗ بؿهٌ جع٥ٞ أٚ ٚقيت ـ جيٛظ ألصخاب صالح١ٝ االعتُاز يف ٖصٙ ايال٥خ١ تفٜٛض 

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتفٜٛض َهتٛبًا ٚتكطٙ ايػًط١ األع٢ً -ٚيٛ يف حاٍ ٚجٛزٙ -يًُػت٣ٛ ايٛظٝفٞ ايتايٞ 
 ، ع٢ً إٔ تبك٢ املػ٦ٛي١ٝ ع٢ً عاتل َٔ قاّ بتفٜٛض ٖصٙ ايصالح١ٝ.

ٚز صالحٝتِٗ ، ٚإمنا ـ ال جيٛظ ألصخاب ايصالح١ٝ اعتُاز املػتٓس ايصازض يصاذتِٗ ٚيٛ نإ يف حس
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 .
ػت٣ٛ األقٌ اعتُازٖا "مماضغتٗا" يف حاي١ غٝاب ـ ايصالح١ٝ املُٓٛح١ ملػت٣ٛ إزاضٟ ال جيٛظ يًُ

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

 حت٢ تتِ إضافت٘ يف ايال٥خ١ .  -َؤقتًا 
 ـ تصبح ٖصٙ ايال٥خ١ ْافص٠ َٔ تاضٜذ اعتُازٖا َٔ زتًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜفٛض بصيو .

 ٛي١ٝ إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب . . َتابع١ ٖصٙ ايال٥خ١ ٚتعسٜالتٗا ٚضفعٗا ألصخاب ايصالح١ٝ ، َٔ َػ٦



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

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
  ايكطإٓ ايهطِٜ مبخافظ١ ايعيفٞٚثٝك١ اإلغرتاتٝج١ٝ يًجُع١ٝ ارتري١ٜ يتخفٝظ 
 
 

 ضؤٜتٓا :

 ايطٜاز٠ يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚادتٛز٠ يف ايعٌُ املؤغػٞ ارتريٟ   

ايٓطام 
 ٖـ  1441-1436خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ    ايعَين 

ْطام 
 املٓافػ١ 

ع٢ً فطٚع ادتُعٝات ارتري١ٜ يتخفٝظ ايكطإٓ ايهطِٜ مبخافظات املًُه١ 
 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 ضغايتٓا :

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

 قُٝٓا : 

 اإلجياب١ٝ-5ايتهاٌَ     -4ادتٛز٠      -3االْتُا٤   -2ايؿفاف١ٝ     -1 قِٝ املٓظ١ُ : 

 أٖسافٓا اإلغرتاتٝج١ٝ :

 ختطٜج طالب َتكٓني يًتال٠ٚ ٚاذتفظ َتأزبني بآزاب ايكطإٓ ايهطِٜ  املٓتج

 حتكٝل ضضا املػتفٝسٜٔ َٔ ادتُع١ٝ  املػتفٝسٕٚ 

ايهفا٠٤ 
 إزاض٠ ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚحًكاتٗا بهفا٠٤ ٚحٛغب١ عًُٝاتٗا بفاع١ًٝ  ايساخ١ًٝ

 بٓا٤ املٓار اإلجيابٞ يًتأٌٖٝ ٚايتطٜٛط املػتُط يًعاًَني ٚايرباَج  ايُٓٛ ٚايتعًِ

 حتكٝل االغتكطاض املايٞ يتػط١ٝ مجٝع احتٝاجات ادتُع١ٝ اإلغرتاتٝج١ٝ  املايٞ 

 
 
 



 
 إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  :

 
ٚتععٜعٖا، ٚت١ُٝٓ املٛاضز املاي١ٝ  ٚارتاضج١ٝ ايساخ١ًٝصٛض٠ ادتُع١ٝ  إظٗاضاهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ ٖٛ : 

 .يًجُع١ٝ 
 

 األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :تتًدص أزٚاض اإلزاض٠ ايط٥ٝػ١ يف :
  :  تٓفٝص بطاَج ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ يإلزاض٠ ايعا١َ ، ٚاملتُج١ً يف 

o  ُِْٝٚؿطٖا املطبٛعاتتص . 

o  . ايتػطٝات اإلعال١َٝ ٚايتٛثٝل يًرباَج ٚاملٓاغبات 

o  . اغتكباٍ ايطٝٛف ٚايتعطٜف بادتُع١ٝ 

o . ايرباَج االجتُاع١ٝ ٚايتٛاص١ًٝ 

o ذتفالت ٚاملٓاغبات .إزاض٠ ا 

o . املعاضض ايساخ١ًٝ ٚارتاضج١ٝ 

  : تٓفٝص بطاَج ت١ُٝٓ املٛاضز املاي١ٝ يًجُع١ٝ ، ٚاملتُج١ً يف 

o  . ًِٗٝايعٓا١ٜ باملتربعني ٚاحملافظ١ ع 

o ٗا . تصُِٝ ٚتػٜٛل بطاَج ادتُع١ٝ ٚإزاضات 

  . تٓػٝل ايرباَج اإلعال١َٝ املطتبط١ بادتُع١ٝ يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ 

  . تٓػٝل بطاَج ايتطٛع املطتبط١ برباَج ادتُع١ٝ َٔ ف٦ات اجملتُع املع١ٝٓ 

  . تٓػٝل َؿاضن١ ادتُع١ٝ يف اذتفالت ٚاملٓاغبات ارتاضج١ٝ 

  ايعا١َ ٚاإلعالّ ٚت١ُٝٓ املٛاضز املاي١ٝ.تصُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَج املطتبط١ بايعالقات 

 . ٜٔإٜصاٍ ضغاي١ ادتُع١ٝ يًُػتفٝس 

 . خس١َ ايكطإٓ ايهطِٜ إعالًَٝا 
 

  



 العالقات العامة واإلعالم مشرفة

 إدارة العالقات واإلعالم

 قسم اإلعالم

 التواصل 

 التصميم

 التوثيق

قسم تنمية 
 الموارد

منسق برامج  تنمية 
 موارد

 قسم العالقات 

وحدة 
 المتطوعين

 ( خطٜط١ اهلٝهٌ ايتفصًٝٞ إلزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ: 10) ر 
  



 ايصالحٝات
 املتعًك١ باإلزاض٠ َباؾط٠ :أٚال/ 

 ايسعا١ٜ ٚاإلعالّ

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
 ايكطاعات

َسٜطٚ 
املسٜط  ( ١َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص اإلزاضات

 ايتٓفٝصٟ
ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

االؾرتاى يف املعاضض 
حيطط ) إزاض٠ ايعالقات    ٚايٓسٚات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ

  ٜعتُس ٜٛافل ٚاإلعالّ(ايعا١َ 

ْؿط أٚ إشاع١ أٟ َاز٠ 
إعال١َٝ  عٔ ادتُع١ٝ أٚ 

 بطازتٗا 
) إزاض٠ ايعالقات ٜٓػل  حيطط 

  ٜعتُس ٜٛافل ايعا١َ ٚاإلعالّ(

ْؿط أٚ إشاع١ أٟ َاز٠ 
إعال١َٝ  عٔ ايكطاعات أٚ 

 بطازتٗا 
) إزاض٠ ايعالقات ٜٛافل  حيطط حيطط

   ٜعتُس ايعا١َ ٚاإلعالّ(

اذتفالت ايتهطمي١ٝ إقا١َ 
أٚ اإلعال١َٝ ع٢ً َػت٣ٛ 

 اإلزاض٠ ايعا١َ
) إزاض٠ ايعالقات حيطط   

  ٜعتُس ٜٛافل ايعا١َ ٚاإلعالّ(

إقا١َ اذتفالت ايتهطمي١ٝ 
أٚ اإلعال١َٝ ع٢ً َػت٣ٛ 

 ايكطاعات
) إزاض٠ ايعالقات ٜٓػل  ٜٛافل حيطط

   ٜعتُس ايعا١َ ٚاإلعالّ(

املؿاضن١ يف املعاضض 
) إزاض٠ ايعالقات حيطط    ٚايسٚي١ٝاحمل١ًٝ 

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايعا١َ ٚاإلعالّ(

إقا١َ املعاضض احمل١ًٝ 
) إزاض٠ ايعالقات حيطط  حيطط  ٚايسٚي١ٝ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايعا١َ ٚاإلعالّ(

املؿاضن١ يف ايٓسٚات 
) إزاض٠ ايعالقات حيطط    ٚاملًتكٝات  احمل١ًٝ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايعا١َ ٚاإلعالّ(

إقا١َ ايٓسٚات ٚاملًتكٝات  
) إزاض٠ ايعالقات حيطط    احمل١ًٝ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايعا١َ ٚاإلعالّ(

تٓظِٝ ايعٜاضات ٚاغتكباٍ 
) إزاض٠ ايعالقات ٜٓػل  حيطط ايعا٥طٜٔ ايساخ١ًٝ 

   ٜعتُس ايعا١َ ٚاإلعالّ(



 ٚارتاضج١ٝ
فتح حػاب يف بطْاَج 

   ايتٛاصٌ االجتُاعٞ 
إزاض٠ ايعالقات ) حيطط 

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايعا١َ ٚاإلعالّ(

) إزاض٠ ايعالقات حيطط    إقا١َ اذتُالت ايتػٜٛك١ٝ
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايعا١َ ٚاإلعالّ(

) إزاض٠ ايعالقات ٜٓػل  حيطط  عكس ايؿطانات
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايعا١َ ٚاإلعالّ(

 
 ثاْٝا / املؿرتن١ َع إزاضات أخط٣ :

 املؿرتن١ بني ادتُٝع  :ثايجا  / 
 حيل يهٌ َٛظف إٔ ٜتعاٌَ َع املٛظف ايتابع ي٘ إزاضًٜا بايصالحٝات ايتاي١ٝ : 

 ًَ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

  تفص١ًٝٝ عٔ عًُ٘إٔ ٜطًب َٓ٘ خط١ عٌُ 
  إٔ ٜطًع ع٢ً  أعُاي٘

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

إٔ ٜهًف٘ عطٛض أٟ اجتُاع  أٚ يكا٤ يإلزاض٠ 
 زاخٌ اإلزاض٠ أٚ خاضجٗا
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 . إظٗاض صٛض٠ ادتُع١ٝ ايساخ١ًٝ ، ٚارتاضج١ٝ ٚتععٜعٖا  اهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ ٖٛ :

 
 األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :    تتًدص أزٚاض اإلزاض٠  ايط٥ٝػ١ يف :

  :  تٓفٝص بطاَج ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ يإلزاض٠ ايعا١َ ، ٚاملتُج١ً يف 

o  ُِْٝٚؿطٖا املطبٛعات تص. 

o  . ايتػطٝات اإلعال١َٝ ٚايتٛثٝل يًرباَج ٚاملٓاغبات 

o  . اغتكباٍ ايطٝٛف ٚايتعطٜف بادتُع١ٝ 

o . ايرباَج االجتُاع١ٝ ٚايتٛاص١ًٝ 

o  . املعاضض ايساخ١ًٝ ٚارتاضج١ٝ 

o  ًِٗٝبايتٓػٝل َع إزاض٠ ايؿؤٕٚ املاي١ٝ ايعٓا١ٜ باملتربعني ٚاحملافظ١ ع . 

o  . تصُِٝ بطاَج ادتُع١ٝ 

  اإلعال١َٝ املطتبط١ بادتُع١ٝ يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ . تٓػٝل ايرباَج 

  . تٓػٝل بطاَج ايتطٛع املطتبط١ برباَج ادتُع١ٝ َٔ ف٦ات اجملتُع املع١ٝٓ 

  . تٓػٝل َؿاضن١ ادتُع١ٝ يف اذتفالت ٚاملٓاغبات ارتاضج١ٝ 

 .ّتصُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَج املطتبط١ بايعالقات ايعا١َ ٚاإلعال 

 اي١ ادتُع١ٝ يًُػتفٝسٜٔ .إٜصاٍ ضغ 

  خس١َ ايكطإٓ ايهطِٜ إعالًَٝا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 

 اهلسف ايعاّ  : أٚاًل:
 دتُٝع َٗاّ ٚأعُاٍ اإلزاض٠ اإلؾطاف ٚاملتابع١ 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ٟاملسٜط ايتٓفٝص 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 . غهطتري 

  ض٥ٝؼ قػِ  ايعالقات ايعا١َ. 

  ِاإلعالّض٥ٝؼ قػ  . 

  ِاملٛاضز املاي١ٝ .ت١ُٝٓ ض٥ٝؼ قػ 

 . َؿطف ٚحس٠ ايتطٛع 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  ،  بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : ايعالقات ايساخ١ًٝ ٚاالحتٝاجات َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا

 اإلعال١َٝ .

 بؿإٔ تٛفري االحتٝاجات  َع اهل٦ٝات ٚاملؤغػات خاضج ادتُع١ٝ ، بإجطا٤ االتصاالت ٚاملفاٚضات َعٗا
 ٚارتسَات اإلعال١َٝ.

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

  ألْؿط١ األقػاّ اييت ٜؿطف عًٝٗا ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا .اإلؾطاف ٚايتٛجٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ 
  املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري ايعٌُ يف اإلزاض٠ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠

. 

 . ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ باإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ ي 

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

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا ، َٚتابعتٗا 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ َسٜط إزاض٠  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 1-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

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

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

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

 ضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ .املؿا 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف اإلزاض٠ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾطٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 ارتاص١ :

 َج املسع١َٛ يًساعُني .اإلؾطاف  ع٢ً إٜصاٍ تكاضٜط ايربا 

 ت ٚايتصاضٜح اإلعال١َٝاإلؾطاف  ع٢ً إصساض ايٓؿطات ٚايربٚؾٛضا . 

 املٛاز ايسعا١ٝ٥ ٚاإلعال١ْٝايتٓػٝل َع اإلزاضات ٚحتسٜس احتٝاجات َٔ ِٗ . 

 . اإلؾطاف ع٢ً إقا١َ اذتفالت ٚايًكا٤ات االجتُاع١ٝ بني ادتُع١ٝ ٚاجملتُع يف املٓاغبات 

 ٚ اغتكباٍ ضٝٛف ادتُع١ٝ ٚظٚاضٖا ٚإعساز بطاَج ايعٜاضات َع املػ٦ٛيني يف اإلؾطاف ع٢ً تٓػٝل
 .ٚاإلزاضات املع١ٝٓادتُع١ٝ 

  بايتٓػٝل َع إزاض٠ َٔ األغٛام احمل١ًٝ أٚ ارتاضج١ٝ  تٛفري املٛاز ايسعا١ٝ٥ ٚاإلعالت١ٝاإلؾطاف ع٢ً
 .ايؿؤٕٚ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ

 ٜٔا تكسَ٘ ادتُع١ٝ َٔ خسَات ٚايتٓػٝل َع ادتٗات ٚاحملافظ١ عًِٝٗ فُٝ َتابع١ آضا٤ املػتفٝس
 .يتاليف ايػًبٝات إٕ ٚجست املع١ٝٓ

  اقرتاح حطٛض ادتُع١ٝ باملعاضض املعَع االؾرتاى فٝٗا ٚتكسِٜ تكطٜط عٔ َػا١ُٖ املعطض يف حتكٝل
 اهلسف َٓ٘ .

  ١بايتٓػٝل َع قػِ ايتكٓٝاإلؾطاف ع٢ً حتسٜح ٚتطٜٛط َٛقع ادتُع١ٝ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت. 

 . اإلؾطاف ع٢ً ايتٓػٝل َع ٚغا٥ٌ اإلعالّ حٍٛ أعُاٍ ادتُع١ٝ ٚأْؿطتٗا 

 . متجٌٝ ادتُع١ٝ يف املٓاؾط االجتُاع١ٝ ٚاإلعال١َٝ 

 أعُاٍ ادتُع١ٝ ٚإصتاظاتٗا باملهاتبات ٚاملكاالت ٚاألفالّ اإلعال١َٝ . إبطاظ 

  اإلؾطاف ع٢ً اذتُالت اإلعال١َٝ ٚايسعا١ٝ٥ ٚايتٛاجس املػتُط َٔ خالٍ ايكٓٛات املػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥
 ٚاملكطؤ٠ .

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 . ّاملؤٌٖ : ؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب ، ٜٚفطٌ نْٛٗا يف ايعالقات ايعا١َ أٚ اإلعال 

 ( ٔغٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ 5ارتس١َ : ال تكٌ ع )ٌنْٛٗا يف ايعالقات أٚ اإلعالّ  ٜٚفط. 



 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 .ِٜٛايكسض٠ ع٢ً املتابع١ ٚايتك 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات 

 .  ايكسض٠ ع٢ً ايتخًٌٝ ٚإزاض٠ اذتًٍٛ عٓس َٛاج١ٗ املؿهالت 

 يعٌُ .ايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ا 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ اآلخطٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  :

  . ايكسض٠ ع٢ً ايتٛاصٌ ارتاضجٞ ٚنػب ادتُٗٛض 

 . ايكسض٠ ع٢ً تٛغٝع ْطام املتربعني ، ٚظٜاز٠ قٓاعاتِٗ بادتُع١ٝ ٚبطازتٗا 

 األَا١ْ 

 . ايصٚم 

  



  

 ايتٛصٝف ايٛظٝفٞبطاق١ 
 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ: 
  ٚضع ايػٝاغات ٚارتطط يت١ُٝٓ َٛاضز ادتُع١ٝ املاي١ٝ َٔ َصازض ثابت١ َٚػتكط٠ ٚاغتجُاض ايفٛا٥ض

 املاي١ٝ  أفطٌ اغتجُاض .
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

  ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ.إزاض٠ َسٜط 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

  ايتكاضٜط ٚاملعاضض 

  املؤغػات املاضت١ 
  ساعُنيخس١َ اي 
 اذتُالت ايتػٜٛك١ٝ 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 ٜٛل َؿاضٜعٗا  .َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : تػ 

 . ادتٗات ارتاضج١ٝ : ايساعُني ٚاملاضتني ٚاملؤغػات ايعكاض١ٜ ٚايبٓٛى 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . اإلؾطاف ٚايتٛجٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ايكػِ ايصٟ ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 
  ايكػِ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري ايعٌُ يف

. 

 . ِحٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكػ 

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

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 اضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات .مم 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

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

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع ض٥ٝؼ قػِ ت١ُٝٓ املٛاضز  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 2-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ إزاض٠  اإلزاض٠



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

  . 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 ايعٌُ يف ايكػِ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 ٜ١ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ عًُ٘ .ايكٝاّ بأ 
 ارتاص١ :

  إعساز خط١ ت١ُٝٓ املٛاضز املاي١ٝ عٔ ططٜل ايتربعات ٚايهفاالت يف ض٤ٛ االحتٝاجات املاي١ٝ املطًٛب١
 يف املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ .

 . إعساز خط١ االغتجُاضات بٓا٤ً ع٢ً ايفٛا٥ض املاي١ٝ املتاح١ يًجُع١ٝ 

  غٛم االغتجُاض ٚاختٝاض أفطٌ االغتجُاضات .زضاغ١ 

 . اإلؾطاف ع٢ً إعساز زضاغ١ ادتس٣ٚ االقتصاز١ٜ يًُؿطٚعات االغتجُاض١ٜ 

  ًٌٝايتٓػٝل َع املؤغػات املاي١ٝ ٚايعكاض١ٜ يًخصٍٛ ع٢ً املعًَٛات يف زتاٍ االغتجُاض املطًٛب ٚحت
 تًو املعًَٛات .

 ا١ُ٥ ٚبٝإ ايعا٥س املتٛقع ٚاملداطط املتٛقع١ ٚحتًٌٝ يًب١٦ٝ إعساز ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ عٔ االغتجُاضات ايك
 االقتصاز١ٜ .

 . َتابع١ ادتٗات االغتؿاض١ٜ املتعاقس٠ َعٗا يتكسِٜ خسَات يصاحل ادتُع١ٝ يف زتاٍ االغتجُاض 

 . ايتٛاصٌ املباؾط َع ايساعُني ٚادتٗات املاضت١ ، دتًب ايتربعات 

 ع١َٛ يًساعُني .ايكٝاّ ع٢ً إٜصاٍ تكاضٜط ايرباَج املس 

 . ٘ايكٝاّ ع٢ً َؿطٚع االغتكطاع ايسٚضٟ ، ٚاإلؾطاف ع٢ً تُٓٝت 

  : تٓفٝص بطاَج ت١ُٝٓ املٛاضز املاي١ٝ يًجُع١ٝ ، ٚاملتُج١ً يف 

o  . ًِٗٝايعٓا١ٜ باملتربعني ٚاحملافظ١ ع 

o  . ت١ُٝٓ َٛاضز ادتُع١ٝ َٔ خالٍ ايتربعات املاي١ٝ ٚايع١ٝٓٝ 
o  ٚتصٓٝفٗا .ضبط إٜطازات ادتُع١ٝ 

 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 .  ٘املؤٌٖ : ؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف ايتػٜٛل أٚ َا ؾاب 

 ( ٔغٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف ايتػٜٛل أٚ ت١ُٝٓ املٛاضز   .3ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 ض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝصٟ .ايكس 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات ٚحٌ املؿهالت 



 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  :

  . ايكسض٠ ع٢ً نػب ايعالقات ٚتٛطٝسٖا 

  ٟٚايعكاضٟ احملًٞ .اإلملاّ بايٛاقع االغتجُاض 

 . األَا١ْ 

 
  



 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 

 اهلسف ايعاّ: 
 صٛض٠ ادتُع١ٝ ،  املػتفٝس ايساخًٞ ٚارتاضجٞ ٚإظٗاضٚضع ايػٝاغات ٚارتطط يطبط ادتُع١ٝ ب

 َٚتابع١ أزا٥ٗا .
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 .َّسٜط إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعال 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 يتٛاصٌ االجتُاعٞ ا 
  ٌاإلعالَٞايتٛاص  
  ٚاألضؾف١ايتٛثٝل  
 ُِٝايتص  

 زت١ً ضٝا٤ 
 ضابعًا: ايعالقات: 

  ٚايتؿاٚض بؿإٔ : ايتٓػٝل حٍٛ املٛاز ايسعا١ٝ٥.َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل 

 .  َع ادتٗات ارتاضج١ٝ : املطابع ٚادتٗات اإلعال١َٝ بؿإٔ تٛفري االحتٝاجات اإلعال١َٝ 
 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 

 املؿرتن١ : 

 . اإلؾطاف ٚايتٛجٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ايكػِ ايصٟ ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 
  املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري ايعٌُ يف ايكػِ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠

. 

 . ِحٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكػ 

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

 عتٗا .ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكػِ ، َٚتاب 

 يًكػِ ، َٚتابعتٗا . ٚضع ارتط١ ايتؿػ١ًٝٝ 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات 

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع اإلعالّض٥ٝؼ قػِ  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 3-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

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

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

  . 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 

 ايكػِ يًط٥ٝؼ املباؾط   .ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف  

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

 ارتاص١ :

 املٛاز ايسعا١ٝ٥ ٚاإلعال١ْٝايتٓػٝل َع اإلزاضات ٚحتسٜس احتٝاجات َٔ ِٗ . 

  حتكٝل اقرتاح حطٛض ادتُع١ٝ باملعاضض املعَع االؾرتاى فٝٗا ٚتكسِٜ تكطٜط عٔ َػا١ُٖ املعطض يف
 اهلسف َٓ٘ .

  َتابع١ َا ٜٓؿط يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ عٔ ادتُع١ٝ أٚ األْؿط١ املُاث١ً باجملتُع ٚزضاغتٗا ٚعطضٗا ع٢ً
 ايط٥ٝؼ املباؾط 

 يًٓؿط  ايتٓػٝل َع ٚغا٥ٌ اإلعالّ حٍٛ أعُاٍ ادتُع١ٝ ٚأْؿطتٗا . 

 ٓٛات املػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥ اإلؾطاف ع٢ً اذتُالت اإلعال١َٝ ٚايسعا١ٝ٥ ٚايتٛاجس املػتُط َٔ خالٍ ايك
 ٚاملكطؤ٠ .

 ت ٚايتصاضٜح اإلعال١َٝايٓؿطات ٚايربٚؾٛضا إعساز . 

  حتسٜح ٚتطٜٛط َٛقع ادتُع١ٝ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت .َتابع١ 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 .  ٘املؤٌٖ : ؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ إعالَٞ أٚ َا ؾاب 

 ( ٔ3ارتس١َ : ال تكٌ ع ).  ّغٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف ايعالقات أٚ اإلعال 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات ٚحٌ املؿهالت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا. ايكسض٠ ع٢ً 

 ارتاص١  :

   . ايكسض٠ ع٢ً نػب ايعالقات ٚتٛطٝسٖا 

 . َٞٚجٛز ايصٚم اإلعال 



 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 

 اهلسف ايعاّ: 
 صٛض٠ ادتُع١ٝ ،  املػتفٝس ايساخًٞ ٚارتاضجٞ ٚتععٜعٚضع ايػٝاغات ٚارتطط يطبط ادتُع١ٝ ب

 َٚتابع١ أزا٥ٗا .
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 .َّسٜط إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعال 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 عالقات زاخ١ًٝ 

 عالقات خاضج١ٝ 

 املٓاغبات 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : بطاَج ايعالقات ايعا١َ .َع 

 : يتععٜع ايتٛاصٌ َع املػتفٝسٜٔ. َع ادتٗات ارتاضج١ٝ 
 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 

 املؿرتن١ : 

 . اإلؾطاف ٚايتٛجٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ايكػِ ايصٟ ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 
  املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري ايعٌُ يف ايكػِ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠

. 

 . ِحٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكػ 

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

 عتٗا .ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكػِ ، َٚتاب 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

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

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع ايعالقات ايعا١َض٥ٝؼ قػِ  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 4-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



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

  . 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 

 ايكػِ يًط٥ٝؼ املباؾط   .ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف  

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

 ارتاص١ :

 . تٓظِٝ إقا١َ اذتفالت ٚايًكا٤ات االجتُاع١ٝ بني ادتُع١ٝ ٚاجملتُع يف املٓاغبات 

 ٦ٛيني يف اإلؾطاف ع٢ً تٓػٝل اغتكباٍ ضٝٛف ادتُع١ٝ ٚظٚاضٖا ٚإعساز بطاَج ايعٜاضات َع املػ
 ادتُع١ٝ .

 ٜٔملع١ٝٓٚاحملافظ١ فُٝا تكسَ٘ ادتُع١ٝ َٔ خسَات ٚايتٓػٝل َع ادتٗات ا َتابع١ آضا٤ املػتفٝس 
 يتاليف ايػًبٝات إٕ ٚجست 

 .ٌإعساز ارتط١ ايػ١ٜٛٓ يالغتفاز٠ َٔ جٗٛز املتطٛعني يتكسِٜ خسَات يًجُع١ٝ بسٕٚ َكاب 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
  جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ إعالَٞ أٚ َا ؾاب٘  .املؤٌٖ : ؾٗاز٠ 

 ( ٔغٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف ايعالقات أٚ اإلعالّ  .3ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

  ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات ٚحٌ املؿهالت. 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  :

   . ايكسض٠ ع٢ً نػب ايعالقات ٚتٛطٝسٖا 

 . َٞٚجٛز ايصٚم اإلعال 

 
 
 
 
 



 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ: 
  ،إزاضات  تٚاغتكطاب املتطٛعني يػس احتٝاجاٚضع ايػٝاغات ٚارتطط يٓؿط ثكاف١ ايتطٛع

 . ادتُع١ٝ بعس ايتٓػٝل َعٗا
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

  ايعا١َ ٚاإلعالّ.ايعالقات إزاض٠ َسٜط 
 : ايعالقات: ثايجًا
 ٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : حتسٜس االحتٝاجَع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػ  . 

 ادتٗات ارتاضج١ٝ : أفطاز اجملتُع ، ٚادتٗات اذته١َٝٛ ، ٚايؿطنات ٚاملؤغػات . 

 : املٗاّ ٚايٛاجبات:  ضابعًا
 املؿرتن١ : 

 ٘ٝٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا . اٜؿطف عًٝٗ بع١ ألْؿط١ ايٛحس٠ اييتٚايتٓػٝل ٚاملتا اإلؾطاف ٚايتٛج 
 مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠  اضات املٓظ١ُ يػري ايعٌُ يف ايٛحس٠املػا١ُٖ يف اختاش ايكط

. 

 هالت اييت تعرتض غري ايعٌُ حٌ املؿ . 

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

 َٚتابعتٗا . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًٛحس٠ ، 

 َٚتابعتٗا . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يًٛحس٠ ، 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

 ٚإزاضتٗا مبا حيكل ضٚح ايتعإٚ ٚتؿجٝع اإلبساع ٚاملبازض٠ . تٓظِٝ االجتُاعات َع املتطٛعني ، 

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

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

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

 يًط٥ٝؼ املباؾط   . اضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف يًٛحس٠ضفع تك 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع َؿطف ٚحس٠  ايتطٛع َػ٢ُ ايٛظٝف١
 5-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ إزاض٠  اإلزاض٠



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

 
 ارتاص١ :

    . ْؿط ثكاف١ ايعٌُ ايتطٛعٞ بني َٓػٛبٞ ادتُع١ٝ 
  بني إزاضات ادتُع١ٝ يتخسٜس االحتٝاج ايتطٛعٞ .ايتٓػٝل 
 . اغتكطاب املتطٛعني ٚايتٛاصٌ َعِٗ ٚتصٓٝفِٗ حػب ايكسضات ٚاملؤٖالت 
 . مجع قاعس٠ بٝاْات يًُتطٛعني 
 . ٞٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يرباَج ٚحس٠ ايعٌُ ايتطٛع 
 . ٞحطٛض االجتُاعات ٚاملًتكٝات املتعًك١ بايعٌُ ايتطٛع 
 عٔ غري عٌُ ٚحس٠ ايعٌُ ايتطٛعٞ . ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ 

 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 .  ٘املؤٌٖ : ؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف ايتػٜٛل أٚ َا ؾاب 

 ( ٔغٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف ايتػٜٛل أٚ ت١ُٝٓ املٛاضز   .3ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

  اغتدساّ اذتاغب اآليٞ .إجاز٠ 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات ٚحٌ املؿهالت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  :

  . ايكسض٠ ع٢ً نػب ايعالقات ٚتٛطٝسٖا 

 يٛاقع ٚايكسض٠ ع٢ً تصٓٝف قسضات املتطٛعنياإلملاّ با . 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ت١ُٝٓ املٛاضز ٚاالغتجُاضات ايعكاض١ٜ
 

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
 ايكطاعات

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

َسٜط اإلزاض٠ )  
 ( ١املدتص

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

   اغتجُاض ايفٛا٥ض املاي١ٝ
 ؿؤٕٚ)إزاض٠ ايحيطط 

 ٜعتُس ٜٛصٞ  ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

تؿػٌٝ ٚتأجري ايعكاضات 
 ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   ألقٌ َٔ ١٦َ أيف ضٜاٍ 

  ٜعتُس ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

تؿػٌٝ ٚتأجري ايعكاضات 
 ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   مل١٦ أيف ضٜاٍ فأنجط 

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

قبٍٛ ايتربعات ٚشتاطب١ 
احملػٓني ع٢ً َػت٣ٛ 

 اإلزاض٠ ايعا١َ 
ٜعتُس )إزاض٠ ايعالقات  حيطط 

    ايعا١َ ٚاإلعالّ(

قبٍٛ ايتربعات ٚشتاطب١ 
احملػٓني ع٢ً َػت٣ٛ 

 ايكطاع 
ٜعتُس )إزاض٠ ايعالقات   حيطط

    ايعا١َ ٚاإلعالّ(

تٛقٝع اتفاقٝات ايسعِ 
ٚايتٌُٜٛ ملؿاضٜع 

ادتُع١ٝ أٚ ايكطاعات 
 ألقٌ َٔ ١٦َ أيف ضٜاٍ 

 ؿؤٕٜٚٓػل )إزاض٠ اي حيطط حيطط
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

تٛقٝع اتفاقٝات ايسعِ 
ٚايتٌُٜٛ ملؿاضٜع 

ادتُع١ٝ أٚ ايكطاعات 
 مل١٦ أيف ضٜاٍ فأنجط 

 ؿؤٕٜٚٓػل )إزاض٠ اي حيطط حيطط
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

 ٜٛافل
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل

 
 
 



 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ض٥ٝؼ قػِ ت١ُٝٓ املٛاضز 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ 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 

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

  . إعساز ايتكاضٜط نٌ بطْاَج ٚإزاض٠ 

  .إٜصاٍ ايتكاضٜط يًساعُني 

  .إعساز تكاضٜط خاص١ بايرباَج اييت متت ضعاٜتٗا 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع َؿطف ايتكاضٜط ٚاملعاضض َػ٢ُ ايٛظٝف١
 6-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



  . َتابع١ املعاضض ٚايتٓػٝل هلا ٚاختٝاض املٓاغب َٓٗا ٚ إعساز املاز٠ املٓاغب١ يًعطض 

 : غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ 
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

  اغتدساّ اذتاغب اآليٞ .إجاز٠ 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

  . ايكسض٠ ع٢ً ايصٝاغ١ يًتكاضٜط 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

  . ايكسض٠ ع٢ً تٛغٝع ايعالقات َع املتربعني 

 تٓػٝل املعاضض ٚتطتٝبٗا ايكسض٠ ع٢ً . 

  . ايًباق١ ٚحػٔ ايتصطف 

 األَا١ْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ض٥ٝؼ قػِ ت١ُٝٓ املٛاضز 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 ت اييت تعرتض غري عًُ٘ .حٌ املؿهال 

 . ٚ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 

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

 . حصط املؤغػات املاضت١ 

  املاضت١.تصٓٝف املؤغػات 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع َؿطف املؤغػات املاضت١ َػ٢ُ ايٛظٝف١
 7-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



 . إعساز خطابات املؤغػات املاضت١ ملؿاضٜع ادتُع١ٝ نٌ َؤغػ١ َٚا ٜٓاغبٗا 

 .ٍٚضفع ايتكاضٜط املطًٛب١ يًُؤغػات املاضت١ عٔ ططٜل املػؤ 

 : غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ 
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

  اغتدساّ اذتاغب اآليٞ .إجاز٠ 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

  . ايكسض٠ ع٢ً تٛغٝع ايعالقات َع املتربعني 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتٓػٝل ٚايتصٓٝف 

 ػٔ ايتصطف . ايًباق١ ٚح 

 األَا١ْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ض٥ٝؼ قػِ ت١ُٝٓ املٛاضز 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 ٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا .ٚضع املٛاظ١ْ ايتكس 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

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

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

  .مجع ٚتٓظِٝ أضقاّ املتربعني إلعساز قاعس٠ بٝاْات بصيو 

   . ٟحتسٜح قاعس٠ ايبٝاْات بؿهٌ زٚض 

 . ِايتٛاصٌ َع املتربعني ٚزعٛتِٗ يًخفالت ٚاملٓاغبات ٚإٜصاٍ ايتكاضٜط ٚ اإلصساضات هل 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع َؿطف خس١َ ايساعُني َػ٢ُ ايٛظٝف١
 8-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



  . ِٗايتٛاصٌ َع املٓكطعني َِٓٗ ٚحجِٗ َٚعطف١ غبب اْكطاع 

 : غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ 
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

  . ايكسض٠ ع٢ً تٛغٝع ايعالقات َع املتربعني 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتٓػٝل ٚايتصٓٝف 

 اق١ ٚحػٔ ايتصطف . ايًب 

 األَا١ْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ض٥ٝؼ قػِ ت١ُٝٓ املٛاضز 
 املطؤٚغٕٛ: ثايجًا:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 ٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا .ٚضع امل 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

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

 املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ .املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ ٘ 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

   . اإلعساز يًخُالت ايتػٜٛك١ٝ 

  . اختٝاض اذت١ًُ املٓاغب١ ٚايعَٔ املٓاغب 

  .حتسٜس اهلسف َٔ اذت١ًُ ٚايف١٦ املػتٗسف١ 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع َؿطف اذتُالت ايتػٜٛك١ٝ َػ٢ُ ايٛظٝف١
 9-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



 .حتسٜس ايٛغا٥ٌ املػتدس١َ يف ْؿط اذت١ًُ 

 .حتٝس تهًف١ اذت١ًُ 

 : غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ 
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 ٓظِٝ ٚتٓػٝل ايعٌُ .ايكسض٠ ع٢ً ت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

  . ايكسض٠ ع٢ً تٛغٝع ايعالقات َع املتربعني 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتٓػٝل ٚايتصٓٝف 

  . ايًباق١ ٚحػٔ ايتصطف 

 .ارترب٠ يف ايتػٜٛل 

 .األَا١ْ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 ِاإلعالّ ض٥ٝؼ قػ . 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 ٜ١ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا .ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

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

 إلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ .املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ ا 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

  تعٜٚس ايط٥ٝؼ املباؾط ظُٝع َا ٜٓؿط عٔ ادتُع١ٝ ٚادتُعٝات األخط٣ يف شات اجملاٍ يًعطض ع٢ً
 اإلزاض٠ ايعًٝا يًجُع١ٝ .

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع َؿطف ايتٛاصٌ االجتُاعٞ َػ٢ُ ايٛظٝف١
 10-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



  زاخًًٝا أٚ َع اجملتُع  -َتابع١ حطٛض ايًكا٤ات ٚاييت ٜعكسٖا ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا
 يٓؿطٖا. -ارتاضجٞ 

 ٞتعطف اجملتُع بايكطإٓ ٚفطً٘ عرب ٚغا٥ٌ ايتٛاصٌ االجتُاع.  

 ٞتعطف اجملتُع بأخباض ٚبطاَج ادتُع١ٝ عرب ٚغا٥ٌ ايتٛاصٌ االجتُاع 

  .َتابع١ أخباض ايعاًَني ٚايتٛاصٌ َعِٗ مبا ٜٓاغبٗا 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع. ٌُ 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

  .  ايكسض٠ ع٢ً ايصٝاغ١ اإلعال١َٝ 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ادتٗات ارتاضج١ٝ 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ّض٥ٝؼ قػِ اإلعال 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

  ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط .مماضغ١ 

  . 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 

 ًُ٘يًط٥ٝؼ املباؾط   . ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ع 

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

 
 ارتاص١ :

  تعٜٚس ايط٥ٝؼ املباؾط ظُٝع َا ٜٓؿط عٔ ادتُع١ٝ ٚادتُعٝات األخط٣ يف شات اجملاٍ يًعطض ع٢ً
 اإلزاض٠ ايعًٝا يًجُع١ٝ .

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع ايتٛاصٌ اإلعالَٞ  َؿطف َػ٢ُ ايٛظٝف١
 11-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



 .  ايتٓػٝل َع زٚض ايصخف يٓؿط املكاالت ٚاألخباض 

  زاخًًٝا أٚ َع اجملتُع  -َتابع١ حطٛض ايًكا٤ات ٚاييت ٜعكسٖا ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا
 .يٓؿطٖا -ارتاضجٞ 

  . تٓفٝص املعاضض ايػ١ٜٛٓ بعس املٛافك١ عًٝٗا 

  .ايتعطٜف بادتُع١ٝ ْٚؿط أخباضٖا ٚبطازتٗا زاخًًٝا ٚخاضجًٝا 

  .َتابع١ إخطاج حفالت ادتُع١ٝ 

 ايٛظٝف١ :غازغًا  : َتطًبات 
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

  .  ايكسض٠ ع٢ً ايصٝاغ١ اإلعال١َٝ 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ادتٗات ارتاضج١ٝ 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ّض٥ٝؼ قػِ اإلعال 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

  َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

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

 . 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 :

  . ايتٓػٝل َع اإلزاضات ٚاألقػاّ يف احتٝاجاتٗا َٔ ايتصُِٝ يًُطبٛعات 

 . تصُِٝ نٌ َا حيتاج تصُِٝ غٛا٤ َطبٛع أٚ َٓؿٛض عرب ٚغا٥ٌ ايتٛاصٌ أٚ ايؿاؾات 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع ايتصُِٝ َؿطف َػ٢ُ ايٛظٝف١
 12-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



  .ايتٓػٝل َع املصُُني َٚتابع١ إصتاظٖا 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ2ارتس١َ : ال تكٌ ع ). ٌُ١ٓ يف زتاٍ ايع 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

  ايكسض٠ ع٢ً ايصٝاغ١  . 

 ٠ ع٢ً ايتصُِٝ ٚاالبتهاض ٚاإلبساع ايكسض. 

  ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت .ايكسض٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ّض٥ٝؼ قػِ اإلعال 
 املطؤٚغٕٛ:ثايجًا: 
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 ٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا .ٚضع امل 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

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

 ٘املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . املؿاضن١ يف ايًجإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

 . تٛثٝل بطاَج ادتُع١ٝ ٚإزاضتٗا 

 .األضؾف١ اإليهرت١ْٝٚ يرباَج ادتُع١ٝ ٚإزاضاتٗا 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع ايتٛثٝل ٚاألضؾف١ َؿطف َػ٢ُ ايٛظٝف١
 13-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



 .األضؾف١ ملطبٛعات ادتُع١ٝ ٚتٓظُٝٗا يف َهإ املدصص 

 .مجع األخباض ايصخف١ٝ اييت تٓؿطٖا ادتُع١ٝ ٚأضؾفتٗا 

  .َتابع١ ختعٜٔ املطبٛعات ْٚكًٗا 

 

 : غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ 
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 غتدساّ اذتاغب اآليٞ .إجاز٠ ا 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

 ِٝايكسض٠ ع٢ً ايرتتٝب ٚايتٓظ   . 

 ارترب٠ يف زتاٍ األضؾف١ . 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ايتٛصٝف ايٛظٝفٞبطاق١ 
 

 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ّض٥ٝؼ قػِ اإلعال 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
   بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ :َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ، 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

  ًَُ٘ٚتابعتٗا .ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يع ، 

 . 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 

  تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط   .ضفع 

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

 
 ارتاص١ :

  ٚإعساز ايصفخات ٚاملػ٦ٍٛ عٓٗا ٚاملطًٛب َٓ٘ .إعساز خط١ احملت٣ٛ ـ ايفٗطؽ ـ املٛضٛعات ـ 

 ريِٖ.جتٗٝع أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتخطٜط املطًٛب َِٓٗ أٚ طًب٘ َٔ غ 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع ٓػل زت١ً ضٝا٤َ َػ٢ُ ايٛظٝف١
 14-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



 . تػًِٝ املطًٛب َِٓٗ غٛا٤ إعساز أٚ َتابع١ 

 .إجطا٤ ايتخكٝل أٚ اغتهُاٍ عٓاصطٙ َٔ قبٌ مجٝع أعطا٤ ايتخطٜط 

 .ٟٛايتصخٝح ايًػ 

 .ُِتػًِٝ املاز٠ يًُص 

 .إعساز ٚجتٗٝع ايصٛض املٓاغب١ 

 .َٟٛطاجع١ ايتصُِٝ ٚايتسقٝل ٚايتصخٝح ايًػ 

 .االتفام َع املطبع١ 

 .نتاب١ خطابات ايتٛظٜع 

 .حتسٜس ايصٜٔ غتٛظع عًِٝٗ اجمل١ً 

 .آي١ٝ ايتٛظٜع َٚتابعتٗا 

 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

  ُٔفطٜل ايعٌُ .ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ض 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

  .  ايكسض٠ ع٢ً ايصٝاغ١ اإلعال١َٝ 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ادتٗات ارتاضج١ٝ 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

  
 
 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ض٥ٝؼ قػِ ايعالقات ايعا١َ 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 ٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط .مماضغ١ ايصالح 

  . 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 

 ٝؼ املباؾط   .ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ 

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

 
 ارتاص١ :

  َ٘تابع١ أخباض ايعاًَني ٚايتٛاصٌ َعِٗ مبا ٜٓاغب 
  عكس ايًكا٤ات بني زتًؼ اإلزاض٠ ٚإزاضات ادتُع١ٝ 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع عالقات زاخ١ًَٝؿطف   َػ٢ُ ايٛظٝف١
 15-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



  تٓظِٝ ايعٜاضات بني قطاعات ادتُع١ٝ 
  ٚضع االغتباْات يكٝاؽ ضضا املػتفٝسٜٔ زاخٌ ْطام ادتُع١ٝ 

 
 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :

 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 ٜل ايعٌُ .ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فط 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

 .ايكسض٠ ع٢ً نػب ايعالقات ٚتٛطٝسٖا 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 
 
 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ض٥ٝؼ قػِ ايعالقات ايعا١َ 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ 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 

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

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

  ٞعكس ايًكا٤ات بني زتًؼ ادتُع١ٝ ٚاملػتفٝس ارتاضج 

  اغتطاف١ ظٚاض ادتُع١ٝ ٚتٓظِٝ جساٍٚ ايعٜاضات 

  َِٗتابع١ أخباض املػتفٝس ارتاضجٞ ٚايتٛاصٌ َع 

  ٞٚضع االغتباْات يكٝاؽ ضضا املػتفٝس ارتاضج 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع خاضج١ٝعالقات َؿطف   َػ٢ُ ايٛظٝف١
 16-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



 ايٛظٝف١ :غازغًا  : َتطًبات 
 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

 ػب ايعالقات ٚتٛطٝسٖا.ايكسض٠ ع٢ً ن 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 
 

 اهلسف ايعاّ: 
 . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 قػِ ايعالقات ايعا١َ . ض٥ٝؼ 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓظ١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ 

 اييت تعرتض غري عًُ٘ . حٌ املؿهالت 

 . ٚ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 

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

 . تٓظِٝ إقا١َ اذتفالت 

 ٝ١ بني ادتُع١ٝ ٚاجملتُع يف املٓاغبات .تٓظِٝ ايًكا٤ات االجتُاع 

 . تٓػٝل اغتكباٍ ضٝٛف ادتُع١ٝ ٚظٚاضٖا 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع َؿطف املٓاغبات  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 17-2-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ  اإلزاض٠



 . إعساز بطاَج ايعٜاضات َع املػ٦ٛيني يف ادتُع١ٝ 

    
 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :  

 . املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ 

 ( ٔغ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ارتس١َ : ال تكٌ ع ) 

 ارتربات :املؿرتن١ : 

  اغتدساّ اذتاغب اآليٞ .إجاز٠ 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓظِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  :

 .ايكسض٠ ع٢ً نػب ايعالقات ٚتٛطٝسٖا 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اإلْرتْت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


