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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 .
ستسز٠ يًُػ٦ٛيني يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ تٓفٝص َٗاَِٗ ٚاختاش ايكطاض املال٥ِ يف إش ال بس َٔ إعطا٤ صالحٝات 

حسٚز ايصالحٝات املدٛي١ هلِ إش إٔ تهًٝف ؾاغٌ ايٛظٝف١ مبٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ٚٚاجبات ستسز٠ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ 
فا٠٤ ٖٓاى ختٌٜٛ ٚاضح بايصالح١ٝ ايالظ١َ يتٓفٝص ٖصٙ املٗاّ غٝؤزٟ إىل ْتا٥ج عهػ١ٝ قس تؤثط غًبًا ع٢ً ن

 ٚنفا١ٜ األزا٤ ملٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ايٛظٝف١ ٚشيو ألٕ :
 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 ايصالحٝات 
 ت املٓاغب .ايالظ١َ يف ايٛق

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 أٚ 
 ٜؤزٟ إىل مماضغتِٗ ملٗاّ يٝػت شتٛي١ هلِ أصاًل . يطمبا

َٚٔ 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 َٔ ايٓٛع 

 اض٠ ٚتٓفٝص شيو ايسٚض .ٚايكسض ايهايف إلز
َٔ ٖٓ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 ع٢ً األفطاز ثِ 

اصط ايعٌُ ايالظ١َ يتٓفٝصٙ ٚايتٓػٝل فُٝا بني املٛاضز املاي١ٝ ٚايبؿط١ٜ صالح١ٝ اذتصٍٛ ع٢ً ناف١ املٛاضز ٚعٓ
 املتاح١ .

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

ايتٓفٝص ، إش قس تتطًب ظطٚف نُا ٜػتسعٞ إقطاض جساٍٚ ايصالحٝات بصٛض٠ زا١ُ٥ بتاضٜذ صالح١ٝ 
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 املدٛي١ بصيو 

 اضات ٚإصساضٖا ٖٚٛ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ .ٚاييت متًو ايصالح١ٝ األع٢ً العتُاز ايكط
 

 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 

 يًعطض ع٢ً املػت٣ٛ اإلزاضٟ األع٢ً .ٚ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 .
ع٢ً املػتٓسات مبا ٜفٝس بأْٗا متت بططٜك١ ْعا١َٝ ٚٚفل اإلجطا٤ات ٚاألْع١ُ ٚايًٛا٥ح "ٜٛافل" ٜعين ايتٛقٝع 
 ، 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 .

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

تِٗ بؿهٌ جع٥ٞ أٚ ٚقيت ـ جيٛظ ألصخاب صالح١ٝ االعتُاز يف ٖصٙ ايال٥خ١ تفٜٛض بعض صالحٝا
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.
ِٗ ، ٚإمنا ـ ال جيٛظ ألصخاب ايصالح١ٝ اعتُاز املػتٓس ايصازض يصاذتِٗ ٚيٛ نإ يف حسٚز صالحٝت

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 .

ٌ اعتُازٖا "مماضغتٗا" يف حاي١ غٝاب صاحب ـ ايصالح١ٝ املُٓٛح١ ملػت٣ٛ إزاضٟ ال جيٛظ يًُػت٣ٛ األق
 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 .

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

 ـ تصبح ٖصٙ ايال٥خ١ ْافص٠ َٔ تاضٜذ اعتُازٖا َٔ زتًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜفٛض بصيو .
 ٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب . . َتابع١ ٖصٙ ايال٥خ١ ٚتعسٜالتٗا ٚضفعٗا ألصخاب ايصالح١ٝ ، َٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض

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

 



 

 

 
 

  ايعيفٞ ٚثٝك١ اإلغرتاتٝج١ٝ يًجُع١ٝ ارتري١ٜ يتخفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبخافع١
 
 

 ضؤٜتٓا :

 ايطٜاز٠ يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚادتٛز٠ يف ايعٌُ املؤغػٞ ارتريٟ   

ايٓطام 
 ٖـ  6336-6341خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ    ايعَين 

 ْطام املٓافػ١ 

ع٢ً فطٚع ادتُعٝات ارتري١ٜ يتخفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبخافعات املًُه١ ايعطب١ٝ 
 ايػعٛز١ٜ

 ضغايتٓا :

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

 قُٝٓا : 

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

 أٖسافٓا اإلغرتاتٝج١ٝ :

 ختطٜج طالب َتكٓني يًتال٠ٚ ٚاذتفغ َ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 

 
  



 

 

 
 ) بٓني (   اجملُعاتإزاض٠ 

اإلؾطاف ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ اييت تـتِ لًكـات ايبـٓني ،  ٚايـرباَج       اهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ ٖٛ :
ايتعًُٝٝــ١ ارتاصــ١ بــايبٓني ، ٚأْٗــا تكــسّ بــادتٛز٠ ٚاألغــايٝب ايرتبٜٛــ١ ، ٚتكــِٜٛ املػــاض ايتعًُٝــٞ باذتًكــات طبكــًا     

 ملعاٜري ادتٛز٠ .
 ايط٥ٝػ١  يف :تتًدص أزٚاض اإلزاض٠     األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :

   : تٓفٝص بطاَج ؾ٦ٕٛ حًكات ايبٓني املطنع١ٜ ، ٚاملتُج١ً يف 

o (  اذتفع١ –املطتكٝاتاالختباضات  .  ) 

o   . اإلعساز ٚاملؿاضن١ يف تصفٝات املػابكات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ يًطالب 

o . املًتكٝات ٚايرباَج ايتطٜٛط١ٜ ايتع١ًُٝٝ 

o املطنع١ٜ .   إقا١َ اذتفالت ايتع١ًُٝٝ ) بٓني ( ايتهطمي١ٝ 

o فتح إزاضات ٚاإلؾطاف عًٝٗا   . 

  ٚبطازتٗا   . إزاضات املػاجس ٚادتٛاَعاإلؾطاف ع٢ً 

  يف املػاجس ٚادتٛاَع ٚإزاض٠ اذتًكاتاإلؾطاف َٔ خالٍ اجملُعات ايكطآ١ْٝ ع٢ً إزاض٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ   . 

 . ) اإلؾطاف ع٢ً ايرباَج ايتع١ًُٝٝ ايٓٛع١ٝ ) بٓني 

  ايًٛا٥ح ٚايرباَج املطتبط١ بادتاْب ايتعًُٝٞ ٚاإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ ذتًكات ايبٓني .تصُِٝ ٚتطٜٛط 

 . ابتهاض بطاَج ختسّ ناف١ ؾطا٥ح اجملتُع 
 : زاض٠ اجملُعاتخطٜط١ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ إل

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 مدير إدارة شؤون اجملمعات 

 رئيس قسم االرتقاء رئيس قسم اإلشراف 

 

 سكرتري

 مشرفو احللقات

 مديرو اجملمعات 

 رئيس قسم احلفظة

 



 

 

 
 إزاضات اذتًل : 

ٖٞ املهإ ٚايب١٦ٝ اييت تكسّ فٝ٘ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُػتفٝس ايٓٗا٥ٞ ، ٖٚٞ  إزاض٠ اذتًل متٗٝس :
 يف املػاجس .  ٚتهٕٛ خاص١ بتعًِٝ ايصنٛض صػاضًا ٚنباضًا ،

 
 تكسِٜ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُػتفٝسٜٔ َٔ ايبٓني .       ٖٛ : ٚاهلسف ايط٥ٝؼ هلا

 
 تتًدص أزٚاض إزاضات اذتًل ايط٥ٝػ١  يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ إلزاضات اذتًل :

 . ٘تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ ٚتالٚت 

  : تٓفٝص ايرباَج ٚايعًُٝات ايساخ١ًٝ املػري٠ يعٌُ اجملُع ، ٚاملتُج١ً يف 

o . َتابع١ أزا٤ املٛظفني 

o   . عًُٝات ايتدطٝط ايتؿػًٝٞ ٚاملتابع١ 

o   . عًُٝات ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛط 

o . َتابع١ ايطالب ٚاملعًُني حطٛضًا ٚاْصطافًا ٚحًكًا 

 بايتٓػٝل َع إزاضات ادتُع١ٝ املع١ٝٓ  . 
 . َِتابع١ ايطالب ٚايساضغني ٚتكسِٜ أفطٌ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ هل 
 طٜط١ اهلٝهٌ ايتفصًٝٞ يًُجُع  :( خ 65) ر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مدير احللقات 

 كاتب

 معلم مساعد



 

 

 
 

  ايصالحٝات
 أٚال /  املتعًك١ باإلزاض٠ َباؾط٠ :

 

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

 ( ١َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص
املسٜط 

 ايتٓفٝصٟ
ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

املػابكات املؿاضن١ يف 
 احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ

إزاض٠  –إزاض٠ اجملُعاتحيطط ) 
 ( ايسٚض ايٓػا١ٝ٥

  ٜعتُس ٜٛافل

ؾٗازات اذتافعني ٚ 
 اذتافعات

إزاض٠  –إزاض٠ اجملُعاتحيطط ) 
 ( ايسٚض ايٓػا١ٝ٥

  ٜعتُس ٜٛافل

 ْتا٥ج اذتافعني ٚاذتافعات
إزاض٠  –إزاض٠ اجملُعاتٜٛافل ) 

 ( ايسٚض ايٓػا١ٝ٥
   ٜعتُس

 اختباضات ٚدتإ اذتافعني
إزاض٠  –إزاض٠ اجملُعاتٜعتُس ) 

    ( ايسٚض ايٓػا١ٝ٥

إقا١َ ايرباَج ايطالب١ٝ 
 املتعًك١ بايكطإٓ ايهطِٜ

إزاض٠  –إزاض٠ اجملُعاتٜعتُس ) 
 ( ايسٚض ايٓػا١ٝ٥

   

ٚضع ايتكِٜٛ ايتعًُٝٞ 
 ايػٟٓٛ

إزاض٠  –إزاض٠ اجملُعاتحيطط ) 
 (  ايسٚض ايٓػا١ٝ٥

إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٜٓػل ) 
 ٚاإلزاض١ٜ (

   ٜعتُس

املصازق١ ع٢ً إجاظات 
 اإلقطا٤ 

إزاض٠  –إزاض٠ اجملُعاتحيطط ) 
 ( ايسٚض ايٓػا١ٝ٥

   ٜعتُس

 
  



 

 

 ثاْٝا / املؿرتن١ َع إزاضات أخط٣ :
 

 ايؿ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
 ايكطاعات

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

 ( ١املدتصَسٜط اإلزاض٠ )  
املسٜط 

 ايتٓفٝصٟ
ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ 
ْكٌ أٚ اْتٗا٤ خس١َ َٛظفٞ 

 ايسٚض (  –املٝسإ    )املػاجس 
  

ٜٛافل )  إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ  
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 اجملُعاتحيطط  ) إزاض٠  
 (  ايسٚض ايٓػا١ٝ٥إزاض٠  –

   ٜعتُس

أٚ إقاي١ أٚ تعٝني أٚ إٜكاف 
   ْكٌ خس١َ املعًُني .

)  إزاض٠ اجملُعاتٜعتُس 
    بٓني (

 
 ؾ٦ٕٛ ايكطاعات ٚاملٝسإ 

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
 ايكطاعات

َسٜطٚ 
 ( ١َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص اإلزاضات

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

فتح إزاض٠ جسٜس٠ أٚ غًل إزاض٠ 
 إعاز٠ فتح إزاض٠ َتٛقف١أٚ 

  ٜعتُس ٜٛافل (  اجملُعاتٜٓػل ) إزاض٠   

فتح حًك١ جسٜس٠ ٚتابع١ 
 إلزاضات املػاجس

  
اجملُعات ٜعتُس ) َسٜط 
 )بٓني(

   

 
  



 

 

 
 ثايجا  / املؿرتن١ بني ادتُٝع  :

 
 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

  إٔ ٜطًب َٓ٘ خط١ عٌُ تفص١ًٝٝ عٔ عًُ٘
  إٔ ٜطًع ع٢ً  أعُاي٘

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

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

 

 
 ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ 

  
 

  َسٜط إزاض٠ ؾؤٕٚ اجملُعات 2-4

 اغِ ايٛظٝف١ ضقِ ايٛظٝف١
 ؾؤٕٚ اجملُعاتَسٜط إزاض٠  2-4-6
 ض٥ٝؼ قػِ اإلؾطاف 2-4-2
 َؿطفٛ اذتًكات 2-4-4
 َسٜطٚ اجملُعات 2-4-3
 قػِ االضتكا٤ ض٥ٝؼ 2-4-5
 ض٥ٝؼ قػِ اذتفع١ 2-4-1

 



 

 

اإلؾطاف ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ اييت تـتِ لًكـات ايبـٓني ،  ٚايـرباَج       اهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ ٖٛ :
ايتعًُٝٝــ١ ارتاصــ١ بــايبٓني ، ٚأْٗــا تكــسّ بــادتٛز٠ ٚاألغــايٝب ايرتبٜٛــ١ ، ٚتكــِٜٛ املػــاض ايتعًُٝــٞ باذتًكــات طبكــًا     

 عاٜري ادتٛز٠ .مل
  

 تتًدص أزٚاض اإلزاض٠ ايط٥ٝػ١  يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :
   : تٓفٝص بطاَج ؾ٦ٕٛ حًكات ايبٓني املطنع١ٜ ، ٚاملتُج١ً يف 

o (  اذتفع١–املطتكٝات االختباضات  .  ) 

o   . اإلعساز ٚاملؿاضن١ يف تصفٝات املػابكات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ يًطالب 

o  ٚايرباَج ايتطٜٛط١ٜ ايتع١ًُٝٝ .املًتكٝات 

o . فتح إزاض٠ جسٜس٠ ٚتعٝني إزاضٜني َٚعًُني 

  ٚبطازتٗا   . إزاض٠ اذتًكاتاإلؾطاف ع٢ً 

  ٍع٢ً إزاض٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ يف حًكات ايبٓني .   إزاض٠ اذتًكاتاإلؾطاف َٔ خال 

 . ) اإلؾطاف ع٢ً ايرباَج ايتع١ًُٝٝ ايٓٛع١ٝ ) بٓني 

 صُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَج املطتبط١ بادتاْب ايتعًُٝٞ ٚاإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ ذتًكات ايبٓني .ت 

 . اغتٗساف ناف١ ؾطا٥ح اجملتُع بايرباَج ايكطآ١ْٝ املتٓٛع١ 

 
 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

  ٜٔاإلؾطاف ع٢ً ٚضع ايػٝاغات ٚارتطط يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف حًكات ايبٓني ٚتكسميٗا يًُػتفٝس
 بادتٛز٠       املطًٛب١  ، َٚتابع١ أزا٥ٗا .

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ٟاملسٜط ايتٓفٝص 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع َسٜط إزاض٠ ؾؤٕٚ اجملُعات  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 6-4-2 ايٛظٝف١ضقِ  اجملُعات اإلزاض٠



 

 

 . غهطتري 

  ض٥ٝؼ قػِ اإلؾطاف. 

 .ض٥ٝؼ قػِ اذتفع١ 

 ض٥ٝؼ قػِ االضتكا٤ 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  . َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : ايؿ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ ذتًكات ايبٓني 

  َع اهل٦ٝات ٚاملؤغػات خاضج ادتُع١ٝ ، بإجطا٤ االتصاالت ٚاملفاٚضات َعٗا بؿإٔ تٛفري االحتٝاجات
 ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ ، ٚتٓػٝل بطازتٗا .ٚارتسَات 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . اإلؾطاف ٚايتٛجٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ األقػاّ اييت ٜؿطف عًٝٗا ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 
 عتُس٠ .املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف اإلزاض٠ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات امل 

 . ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ باإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ ي 

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

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا ، َٚتابعتٗا 

 ايتابع١ هلا ، َٚتابعتٗا .ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػا ّ 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

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

 اي١ٝ ٚفاع١ًٝ .تفٜٛض بعض صالحٝات٘ ملٔ ٜطاٙ يتػٝري أعُاٍ اإلزاض٠ بهفا٠٤ ع 

  . 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 

  املباؾط   .ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف اإلزاض٠ يًط٥ٝؼ 

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

 ارتاص١ :

  . اإلؾطاف ع٢ً تٓػٝل ايرباَج ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٚتابع١ تٓفٝصٖا 

  ٚتٛجٝ٘ فطٜل ايعٌُ يػس ٖصا االحتٝاج . احملافع١زضاغ١ االحتٝاج ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ يف ، 

 ْع١ُ ٚايًٛا٥ح ارتاص١ بايتسضٜؼ يف اذتًكات  .اإلؾطاف ع٢ً ٚضع األ 

 . اإلؾطاف ع٢ً ٚضع َعاٜري اختٝاض املعًُني غٛا٤ً باذتًكات 

 . اإلؾطاف ع٢ً زضاغ١ قطاٜا َٚؿانٌ املعًُني ٚإجياز اذتًٍٛ املٓاغب١ هلا 



 

 

 .  ِْٗٛاإلؾطاف ع٢ً حصط املعًُني ايصٟ تسْٞ َػت٣ٛ أزاؤِٖ َٚعادت١ ؾ٦ 

 َ ع اإلزاضات األخط٣ بؿإٔ األعُاٍ ارتاص١ باملعًُني .اإلؾطاف ع٢ً ايتٓػٝل 

 .   تطٜٛط ٚتكِٝٝ ايرباَج اإلؾطاف١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ اذتًكات 

 . اإلؾطاف ع٢ً اغتكطاب املؿطفني املؤًٖني عًًُٝا ٚتطبًٜٛا ٚايعٌُ ع٢ً تعِٝٝٓٗ بادتُع١ٝ 

 حتٝاجات ايتسضٜب١ٝ هلِ .اإلؾطاف ع٢ً تطٜٛط أزا٤ املؿطفني ٚايتٓػٝل َع ادتٗات األخط٣ يف حتسٜس اال 

 .اإلؾطاف ع٢ً تكِٝٝ أزا٤ املؿطفني 

 
 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :

 : ٌٖؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف اإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ . املؤ 

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

 :  املؿرتن١ ارتربات :

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ِٜٛايكسض٠ ع٢ً املتابع١ ٚايتك 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات 

 .  ايكسض٠ ع٢ً ايتخًٌٝ ٚإزاض٠ اذتًٍٛ عٓس َٛاج١ٗ املؿهالت 

 . ٌُ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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

 ٚضع ايػٝاغات ٚارتطط يًكٝاّ بايسٚض اإلؾطايف ع٢ً حًكات ايبٓني بادتٛز٠ املطًٛب١ ، َٚتابع١ أزا٥ٗا . 
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 .َسٜط إزاض٠ ايؿؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

  . َؿطف بطاَج تع١ًُٝٝ 

 . َٟٛؿطف تطب 

  . َسٜطٚ اذتًكات 
 ضابعًا: ايعالقات: 

  ٚادتٗات ارتاضج١ٝ ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : َتطًبات ايكػِ ٚتػٝري  أقػاَٗاادتُع١ٝ َٚع إزاضات
 ايعٌُ   .

 .   فطٜل ايعٌُ يف اذتًكات 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . اإلؾطاف ٚايتٛجٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ايكػِ ايصٟ ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 
 ختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف ايكػِ مبا ٜتٛافل َع ال٥خ١ ايصالحٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف ا 

 . ِحٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكػ 

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

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 ط١ ايتٓفٝص١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا .ٚضع ارت 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

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

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

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع ض٥ٝؼ قػِ اإلؾطاف    َػ٢ُ ايٛظٝف١
 2-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ َسٜط إزاض٠ اجملُعات اإلزاض٠



 

 

  . 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 

 املباؾط   . ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف ايكػِ يًط٥ٝؼ 

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

 ارتاص١ :

  . ٕتٓػٝل ايرباَج اإلؾطاف١ٝ ، َٚتابع١ تطبٝكٗا يف املٝسا 

 .  اإلؾطاف ع٢ً أزا٤ املؿطفني ايرتبٜٛني 

  . اإلؾطاف ع٢ً تكِٝٝ األزا٤ ايعاّ يف اذتًكات 

 ع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ املطبك١ يف اذتًكات .اإلؾطاف ع٢ً ٚضع ايرباَج ايت 

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

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

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

  ٚحٌ املؿهالت .ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  : 

  . ِٜٛايكسض٠ ع٢ً ايكٝاؽ ٚايتك 

 . ايًباق١ ٚحػٔ ا يتصطف 

 
  



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

 ٚضع ايػٝاغات ٚارتطط يتٓػٝل بطاَج ايطالب ، َٚتابع١ أزا٥ٗا . 
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

  ؾؤٕٚ اجملُعات.َسٜط إزاض٠ 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

   بطْاَج االضتكا٤َؿطف . 

  ١اذتفعبطْاَج َؿطف . 

 . َؿطف املػابكات ٚاألْؿط١ 
 ضابعًا: ايعالقات: 

  َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚادتٗات ارتاضج١ٝ ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : َتطًبات ايكػِ ٚتػٝري
 ايعٌُ   .

 .   فطٜل ايعٌُ يف اذتًكات 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 : املؿرتن١ 

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

 . ِحٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكػ 

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

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥خ١ ايصالحٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

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

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع ض٥ٝؼ قػِ ؾ٦ٕٛ ايطالب     َػ٢ُ ايٛظٝف١
 4-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ َسٜط إزاض٠ ؾؤٕٚ اجملُعات 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 

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف ايكػِ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 ارتاص١ :

 كطإٓ ايهطِٜ ٚاإلؾطاف ع٢ً اإلؾطاف ع٢ً ٚضع بطاَج األْؿط١ ايطالب١ٝ شات ايعالق١ بتخفٝغ اي
 تٓفٝصٖا .

 . اإلؾطاف ع٢ً ٚضع خط١ اذتٛافع ايتؿجٝع١ٝ يًطالب ٚايطايبات 

 .   ِٗاإلؾطاف ع٢ً ٚضع ايرباَج ايتع١ًُٝٝ اييت تػاعس ع٢ً انتؿاف املٖٛٛبني ٚضعاٜت 

 . زضاغ١ قطاٜا ايطالب احملاي١ إىل ايكػِ ٚايعٌُ ع٢ً حًٗا 

 ٚ ايرباَج ٚاملػابكات ايطالب١ٝ .اإلؾطاف ع٢ً إجطا٤ االختباضات 

 

 
 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :

 : ٌٖؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب . املؤ 

 : ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ .3ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 ؿهالت .ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات ٚحٌ امل 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  : 

 . ٘حػٔ ايتٛج 

 . إٔ ٜهٕٛ تطبًٜٛا 

 
 
 



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

 تٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط املتعًك١ بإعساز ايرباَج ٚاملٓاٖج ايتع١ًُٝٝ .
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 . ض٥ٝؼ قػِ اإلؾطاف 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

  - 
 ضابعًا: ايعالقات: 

 .   فطٜل ايعٌُ يف اذتًكات 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . 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 

 ٝ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 :

 . إعساز ايرباَج ايتع١ًُٝٝ املٓاغب١ يًطالب ، َٚتابع١ جٛزتٗا 

 . إعساز ٚتٓفٝص املػابكات اييت تعني يف قٝاؽ املٓتج يف اذتًكات 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع َؿطف بطاَج تع١ًُٝٝ   َػ٢ُ ايٛظٝف١
 3-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ َسٜط إزاض٠ ؾؤٕٚ اجملُعات اإلزاض٠



 

 

 ٚاملػابكات . ايتٓػٝل َع إزاض٠ اذتًكات يف تٓفٝص خط١ ايرباَج 

 . َتابع١ بطاَج ضعا١ٜ ارتامتني ٚاملٖٛٛبني 

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

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ  . املؤ 

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

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

   
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

 ١ْٝ ، ٖٚٞ خاص١ اذتًكات ايكطآ يف يطالبا يًٛا٥ح ٚارتطط املٓع١ُ يربْاَج االضتكا٤ َٔ اختباضاتتٓفٝص ا
 . مبا زٕٚ ارتامتني

 
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 . ض٥ٝؼ قػِ ؾ٦ٕٛ ايطالب 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

  - 
 ضابعًا: ايعالقات: 

 .   فطٜل ايعٌُ يف اذتًكات 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع   بطْاَج االضتكا٤َؿطف  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 1-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ َسٜط إزاض٠ اجملُعات اإلزاض٠



 

 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

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

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا 

 ١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، َٚتابعتٗا .ٚضع ارتط 

 . مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

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

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

 . إعساز ٚتٓػٝل اختباضات األجعا٤ يًطالب 

 . تهٜٛٔ َٚتابع١ ايًجإ ايالظ١َ إلجطا٤ االختباضات 

  ٚإعالْٗا يًُؿاضنني .ضصس ٚتسقٝل ٚإخطاج ايٓتا٥ج 

 . َِٖتابع١ تهطِٜ ايطالب ٚاغتالَِٗ دتٛا٥ع 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ  . املؤ 

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

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 ضُٔ فطٜل ايعٌُ .ايكسض٠ ع٢ً ايع ٌُ 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

  . ٌُايكسض٠ ع٢ً حتٌُ ضػٛط ايع 

  



 

 

  

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

 تٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط املتعًك١ بتٓػٝل ٚإجطا٤ اختباضات ارتامتني ٚاذتفاظ ٚإخطاج ْتا٥جِٗ ٚتهطميِٗ . 
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 . ض٥ٝؼ قػِ ؾ٦ٕٛ ايطالب 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

  - 
 ضابعًا: ايعالقات: 

 .   فطٜل ايعٌُ يف اذتًكات 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛاجبات: 
 املؿرتن١ : 

 . 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 

 ٝ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 :

 . إعساز ٚتٓػٝل اختباضات ايطالب يف ايكطإٓ ناَاًل 

 . تهٜٛٔ َٚتابع١ ايًجإ ايالظ١َ إلجطا٤ االختباضات 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع بطْاَج اذتفع١َؿطف  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 7-4-2 ضقِ ايٛظٝف١ َسٜط إزاض٠ ؾؤٕٚ اجملُعات اإلزاض٠



 

 

 . ضصس ٚتسقٝل ٚإخطاج ايٓتا٥ج ٚإعالْٗا يًُؿاضنني 

  ٚاغتالَِٗ دتٛا٥عِٖ .َتابع١ تهطِٜ ايطالب 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ  . املؤ 

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

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

  األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط 

 ارتاص١  : 

  . ٌُايكسض٠ ع٢ً حتٌُ ضػٛط ايع 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 -6 
 ٚظا٥ف إزاضات اذتًكات

 اغِ ايٛظٝف١ ضقِ ايٛظٝف١

 َسٜط اذتًكات    3-6-6

 َعًِ 3-6-2

 َؿطف بطاَج ٚطالب 3-6-4



 

 

 
 

 تكسِٜ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُػتفٝسٜٔ َٔ ايبٓني .       ٚاهلسف ايط٥ٝؼ هلا ٖٛ :
 

 تتًدص أزٚاض إزاضات اذتًل ايط٥ٝػ١  يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ إلزاضات اذتًل :
 . ٘تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ ٚتالٚت 

 . َِتابع١ ايطالب ٚايساضغني ٚتكسِٜ أفطٌ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ هل 

 اَج ٚايعًُٝات ايساخ١ًٝ املػري٠ يعٌُ اجملُع ، ٚاملتُج١ً يف : تٓفٝص ايرب 

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  . 
  



 

 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

  ٚضع ايػٝاغات ٚارتطط ايؿا١ًَ ذتًكات املػجس َٚتابعتٗا ٚأزا٥ٗا ٚايعاًَني فٝٗا  . 
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط :

 . ض٥ٝؼ قػِ اإلؾطاف 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 . غهطتري 

 . ًَِع 

  . َؿطف بطاَج ٚأْؿط١ 
 ضابعًا: ايعالقات: 

    ٌَُع اإلزاضات بادتُع١ٝ ٚادتٗات ارتاضج١ٝ ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : َتطًبات اذتًكات ٚتػٝري ايع
. 

 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 

  ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكطاع ٚاألقػاّ ايتابع١ ي. 

 . ٘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 

 املػجس املٛقع َسٜط اذتًكات َػ٢ُ ايٛظٝف١
َسٜط إزاض٠ ؾؤٕٚ  اإلزاض٠ 

 اجملُعات
 6-6-3 ضقِ ايٛظٝف١



 

 

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

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف اإلزاض٠ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ ..

 .  اإلؾطاف ع٢ً أزا٤ اذتًكات ٚاملعًُني ٚايطالب 

 .   اإلؾطاف ع٢ً تٓعِٝ ؾ٦ٕٛ اذتًكات 

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

 . تٛثٝل ايعالق١ َع أٚيٝا٤ األَٛض يتخػني األزا٤ ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ باذتًكات 

 االختباضات ٚايتكِٜٛ ايؿاٌَ .اإلؾطاف ع٢ً أعُا ٍ 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 ـاملؤٌٖ : ؾٗاز٠ جاَع١ٝ يف ختصص َٓاغب ، ٜٚفطٌ نْٛ٘ تطبٟٛ  .

 ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ باذتًكات . 5ـ ارترب٠ : ال تكٌ عٔ ) 
 املؿرتن١ : 

 . ٞإجاز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ِٜٛايكسض٠ ع٢ً املتابع١ ٚايتك 

 ٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝصٟ .ايكسض٠ ع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ اآلخطٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  : 

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

  



 

 

 
   

 ايتٛصٝف ايٛظٝفٞبطاق١ 

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

 ايكٝاّ مبػاعس٠ ايطالب ع٢ً حفغ ٚجتٜٛس نتاب اهلل عع ٚجٌ ، ٚإزاضتِٗ زاخٌ اذتًك١ .        
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط :

  . َسٜط اذتًكات 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 -  
 ضابعًا: ايعالقات: 

 . َِٖع أٚيٝا٤ األَٛض ، بؿإٔ َعطف١ حاٍ األبٓا٤ َٚػتٛا 

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

 املؿرتن١ : 

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

 . ًُ٘حٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 .مماضغ١ ايصالحٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

 اض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . حطٛض االجتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلز 

 . 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 : 

 املػجس املٛقع َعًِ َػ٢ُ ايٛظٝف١
 2-6-3 ضقِ ايٛظٝف١ َسٜط إزاض٠ ؾؤٕٚ اجملُعات اإلزاض٠



 

 

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

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

  ايكٝاّ بايسٚض ايرتبٟٛ ايؿاٌَ يًطايب َٚتابع١ حتصًٝ٘ ٚت١ُٝٓ َٛاطٔ اإلبساع ٚايتفٛم يسٜ٘ ٚلح حاالت
 ايطعف ٚايتكصري ٚعالجٗا .

 . زضاغ١ ايرباَج ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا ٜطاٙ َٓاغبًا يتطٜٛطٖا َٔ ٚاقع تطبٝكٗا 

 ْصطاف بسا١ٜ اذتص١ ْٚٗاٜتٗا ٚاغتجُاض ايٛقت .ايتكٝس مبٛاعٝس اذتطٛض ٚاال 

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

 . َتابع١ ايتخصٌٝ ايعًُٞ يًطايب ٚضعاٜت٘ غًٛنًٝا ٚاجتُاعًٝا 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ .

 ( غٓٛات يف ايتسضٜؼ يف اذتًكات .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  : 

 ايتسضٜؼ   .ـ إتكإ تال٠ٚ ايكطإٓ ٚحفغ َا ٜٓاغب َطح١ً 
 ـ ايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ ايطالب يف اذتًك١ .

 غ١ٓ . 61ـ أال ٜكٌ عُطٙ عٔ 
 ـ حصٛي٘ ع٢ً زٚضات تسضٜب١ٝ يف زتاٍ ايعٌُ ٚايتدصص .

 


