
 

 و9119نغُخ  (1)إػالٌ سقى 

 ٔظبئف قيبديخ

--- 
 -تعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية اآلتية بوظائف اإلدارة العليا بالجامعة وهى:

 مدير عام مكتب رئيس الجامعة -1
 مدير عام الحسابات والموازنة -2
 عام امانة مجالس الجامعةمدير  -3
 مدير عام الشئون االدارية -4
 امين كلية التجارة بدرجة مدير عام -5
 مدير عام الشئون الهندسية  -6

 

 
 مدير عام اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -7
 امين جامعة مساعد للشئون االدارية -8
 مدير عام الدراسات العليا والبحوث -9
 مدير عام العالقات العلمية والثقافية  -11

 

ه التنفيذيةة تةوالئحم 2116( لسةنة 81رقةم  الخدمة المدنيةة الاةادر بالقةانون وذلك طبقا ألحكام قانون
كن اإلطالع على بيانات هذه ويم  -م 2117( لسنة 1216الاادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

والمستندات واالوراق المطلوبة والموجودة بلوحة  بالوظيفةمن واقع بطاقة الواف الخااة  ائفالوظ
 1 ببنها اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعة

  اسةةتيفاء النمةةوذ   الوظةةائف ممةةن لةةه الخبةةرة فةةى هةةذا المجةةال هةةذه لشةةغل وعلةةى رايبةةت التقةةدم
 1الجامعةإدارة ب

 1الفنية  للجنة الدائمة للقيادات بإدارة الجامعة من االمانة تطوير سحب نموذ  مقترح ال 

  مرفقةةا بهةةا ااةةل  -باسةةم السةةيد األسةةتاذ الةةدكتور / رئةةيس الجامعةةة   -تقةةدم الطلبةةات شخاةةيا
من خةالل شةهرالجامعةة وذلةك باألمانةة الفنيةة  إلةىاور منها وتسلم باليد  8المستندات المطلوبه  و

 www.bu.edu.egالن علةةى موقةع الجامعةةة  بالاةحف ويمكةةن االطةالع علةةى االعة نشةراإلعالن
 www.jobs.gov.egوموقع الحكومة االلكترونية 1

  التةى تةرد بعةد المةدة المحةددة لقبةول  أوهذا ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا اإلعالن
  1الواردة بالبريدأوالطلبات 

  



 

 
 -نٕظيفخ : ) ٔظبئف قيبديخ( و9119( نغُخ1انًغتُذاد انًطهٕثخ نإلػالٌ سقى )

 -:ثبنجبيؼخ ْٔٗ انقيبديخ اآلتيخ ثٕظبئف اإلداسح انؼهيب  بئفتؼهٍ جبيؼخ ثُٓب ػٍ دبجتٓب نشغم انٕظ

 مدير عام مكتب رئيس الجامعة .1
 مدير عام الحسابات والموازنة .2
 الجامعةمدير عام امانة مجالس  .3
 مدير عام الشئون االدارية .4
 امين كلية التجارة بدرجة مدير عام .5
 مدير عام الشئون الهندسية  .6

 
 مدير عام اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .7
 امين جامعة مساعد للشئون االدارية .8
 مدير عام الدراسات العليا والبحوث .9
 مدير عام العالقات العلمية والثقافية .11

 
                   

ه تةوالئحم 2116( لسةنة 81رقةم  الخدمة المدنية الاةادر بالقةانون وذلك طبقا ألحكام قانون            
ويمكةةن اإلطةةالع علةةى  -م 2117( لسةةنة 1216الاةةادرة بقةةرار رئةةيس مجلةةس الةةوزراء رقةةم  التنفيذيةةة 
والموجةودة بلوحةة والمستندات واالوراق المطلوبة من واقع بطاقة الواف الخااة بها  الوظائفبيانات هذه 

 1 ببنها اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعة

  وعلى رايبت التقدم لشغل هذه الوظةائف المشةار اليهةا ممةن لةه الخبةرة فةى هةذا المجةال وتتةوافر لديةه
والتأهيةل العلمةى والخبةرة الزمنيةة اسةتيفاء النمةوذ  المعةد لهةذا الغةرا شخاةيا باألمانةة القدرة القياديةة 

 -الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة وتقديمه مرفقا به:
بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمت والمؤهالت اإلضافية والخبرات النوعيةة والزمنيةة  -

ى شةةةغلها والةةةدورات التدريبيةةةة ونوعهةةةا ومكانهةةةا وخطابةةةات الشةةةكر والتقةةةدير والوظةةةائف اإلشةةةرافية التةةة
 1والجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن السنتين األخيرتين 

بيان تفايلت عةن ابةرز اإلنجةازات واإلسةهامات للمتقةدم فةت الوحةدة التةى يعمةل بهةا مةدعما بالمسةتندات  -
 1لسلطة المختاة المؤيدة لذلك ومعتمدا من ا

بالوظيفةةة المةةراد شةةغلها مةةن االمانةةة الفنيةةة  للجنةةة الدائمةةة للقيةةادات تطةةوير سةةحب نمةةوذ  مقتةةرح ال -
 1لتحسين إدارتها وتبسيط اإلجراءات بها 

 1سابقة العمل بالمنظمات الدولية واالقليمية ان وجد -
 1ما يفيد االشتراك فى المؤتمرات ان وجد -
 1غات االجنبيةمدى اجادة الحدى الل -
 1ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع  الحاسب االلى  -

  باسم السيد األستاذ الدكتور / رئةيس الجامعةة  والمسةتندات سةالفة الةذكر علةى  -تقدم الطلبات شخايا
ت بالةةدور الثالةةث األمانةةة الفنيةةة للجنةةة الدائمةةة للقيةةادا إلةةىاةةور وتسةةلم باليةةد  وثمانيةةةأن تكةةون مةةن أاةةل 

ويمكن االطةالع علةى االعةالن 1من تاريخ نشر اإلعالن بالاحف شهربمقرإدارة الجامعة ببنها وذلك خالل 
وموقةةةةةةةةةع الحكومةةةةةةةةةة االلكترونيةةةةةةةةةة  www.bu.edu.eg 1بةةةةةةةةةالموقع االلكترونةةةةةةةةةى بالجامعةةةةةةةةةة 

www.jobs.gov.eg 
التى ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات  أوهذا ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا اإلعالن 

من خارجها ويشترط للتعيين بهذه  أووتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة  1أوالواردة بالبريد
الوظائــــــف القيادية ان يتوافر فى المتقدم شروط شغلها وان يجتاز اختبارات الاالحية للوظيفة واجتياز 

 1 ت المقرر بنجاحالبرنامج التدريب
  



 

 يذيش ػبو يكتت سئيظ انجبيؼخٔظيفخ  -1
 يكتت سئيظ انجبيؼخانٕظبئف يذيش ػبو 

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 ش ػبو يكتت سئيظ انجبيؼخيذي اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 اإلداسح انؼهيب َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

ثؼتتشع انًٕعتتٕػبد انتتتٗ تتتشد انتتٗ يكتتتت سئتتيظ انجبيؼتتخ ٔاعتظتتذاس انقتتشاساد تختتتض انٕظيفتتخ  انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

انخبطتخ اعتظتذاس انقتتشاساد انخبطتخ ثتشئيظ انجبيؼتتخ ٔيتبثؼتخ اثالتٓتب نهجٓتتبد انًختظتخ ٔيتبثؼتتخ 

ٔيجتبنظ انكهيتبد ٔانهجتبٌ اع تشٖ انتتٗ تُفيز قشاساد انًجهتظ اعػهتٗ نهجبيؼتبد ٔيجهتظ انجبيؼتخ 

 1 يشأعٓب سئيظ انجبيؼخ

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساد  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم  –ٔانقذساد انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

تقذيى يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد يذذد  -ػُٓب انٕظيفخ انًؼهٍ 

 1انًذح ٔقبثم نهقيبط 

انقذسح ػهٗ انقيتبدح ٔانتٕجيتّ ٔاتختبر انقتشاساد ٔاإلثتذاع ٔدتم انًشتكالد ٔإداسح األصيتبد  انًٓبساد انفُيخ

 1ٔيٓبساد اعتظبل ٔاإلقُبع 

 قذسْب عُتبٌ ػهٗ األقم في ٔظيفخ يٍ انذسجخ األدَٗ يجبششحقضبء يذح ثيُيخ  عُٕاد انخجشح 

 ركش ، أَثٗ انُٕع 

 يؤْم ػبل يُبعت  انًؤْم 

  انؼًش

  تبسيخ ثذايخ اإلػالٌ

 شٓش يٍ تبسيخ انُشش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد األشخبص انًطهٕثيٍ 

 نهٕظيفخ

1 

ثبنيتذ ثبعتى انغتيذ األعتتبر انتذكتٕسس سئتيظ انجبيؼتخ انتٗ األيبَتخ انفُيتخ تقذو انطهجبد شخظيب ٔتغتهى  ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ ثُٓب

ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد اإلعبفيخ ٔانخجشاد   انًغتُذاد انًطهٕثخ

يخ انتي شغهٓب ٔانذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب ٔيكبَٓب انُٕػيخ ٔانضيُيخ ٔانٕظبئف اإلششاف

ٔ طبثبد انشكش ٔانتقذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ نألداء ػٍ 

 1انغُتيٍ األ يشتيٍ 

ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح انتي يؼًم ثٓب يذػًب  

 1يٍ انغهطخ انًختظخ  ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ٔيؼتًذا

انًقتشدبد ثتطٕيش انؼًم ثبنٕظيفخ انًشاد شغهٓب نتذغيٍ إداستٓب ٔتجغيظ اإلجتشاءاد  

 1ثٓب 

  -إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 

 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗ -1

 عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذ -9

 يذٖ إجبدح إدذٖ انهغبد األجُجيخ -3

يٕاػيذ انًقبثالد انشخظيخ 

 ٔاع تجبساد

 

أعًبء يٍ ٔقغ ػهيٓى 

 اع تيبس

 

 

  



 يذيش ػبو انذغبثبد ٔانًٕاصَخٔظيفخ  -9
 ظبئف يذيش ػبو انذغبثبد ٔانًٕاصَخانٕ

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 يذيش ػبو انذغبثبد ٔانًٕاصَخ اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 اإلداسح انؼهيب َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

نهجبيؼتخ ٔاػتذاد انجتشايج ٔانخطتظ انالصيتخ نٕعتغ شعى انغيبعخ انًبنيخ انؼبيخ تختض انٕظيفخ ث انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

ٔانتقتتذو  ْتتزِ انغيبعتتخ يٕعتتغ انتُفيتتز ٔانقيتتبو ثبنذساعتتبد ٔانجذتتٕن انًتؼهقتتخ ثتتبنُٕادٗ انًبنيتتخ

 1 دبد ٔانتٕطيبد انتٗ تؤدٖ نذغٍ عيش انؼًمتشثبنًق

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساد  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم  –ٔانقذساد انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

تقذيى يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد  -انٕظيفخ انًؼهٍ ػُٓب 

 1يذذد انًذح ٔقبثم نهقيبط 

انقذسح ػهٗ انقيبدح ٔانتٕجيّ ٔاتخبر انقشاساد ٔاإلثذاع ٔدم انًشكالد ٔإداسح األصيبد  انًٓبساد انفُيخ

 1ٓبساد اعتظبل ٔاإلقُبع ٔي

 قضبء يذح ثيُيخ قذسْب عُتبٌ ػهٗ األقم في ٔظيفخ يٍ انذسجخ األدَٗ يجبششح عُٕاد انخجشح 

 ركش ، أَثٗ انُٕع 

 يؤْم ػبل يُبعت  انًؤْم 

  انؼًش

  تبسيخ ثذايخ اإلػالٌ

 يٍ تبسيخ انُشش شٓش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد األشخبص انًطهٕثيٍ 

 نهٕظيفخ

1 

تقذو انطهجبد شخظيب ٔتغهى ثبنيذ ثبعى انغيذ األعتتبر انتذكتٕسس سئتيظ انجبيؼتخ  ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 انٗ األيبَخ انفُيخ نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ ثُٓب

ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد اإلعبفيخ ٔانخجشاد   انًغتُذاد انًطهٕثخ

انُٕػيخ ٔانضيُيخ ٔانٕظبئف اإلششافيخ انتي شغهٓب ٔانذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب 

ٔيكبَٓب ٔ طبثبد انشكش ٔانتقذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ 

 1نألداء ػٍ انغُتيٍ األ يشتيٍ 

ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح انتي يؼًم ثٓب  

 1يذػًب ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ 

انًقتشدتتتبد ثتطتتتٕيش انؼًتتتم ثبنٕظيفتتتخ انًتتتشاد شتتتغهٓب نتذغتتتيٍ إداستٓتتتب ٔتجغتتتيظ  

 1اإلجشاءاد ثٓب 

  -إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 

 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗ -1

 عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذ -9

 يذٖ إجبدح إدذٖ انهغبد األجُجيخ -3

يٕاػيذ انًقبثالد انشخظيخ 

 ٔاع تجبساد

 

أعًبء يٍ ٔقغ ػهيٓى 

 اع تيبس

 

   
  



 

 يذيش ػبو أيبَخ يجهظ انجبيؼخٔظيفخ  -3
 انجبيؼخانٕظبئف يذيش ػبو أيبَخ يجهظ 

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 يذيش ػبو أيبَخ يجهظ انجبيؼخ اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 اإلداسح انؼهيب َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

األػهتتٗ نهجبيؼتتبد ٔكتتزنك يجتتبنظ تختتتض انٕظيفتتخ ثتهقتتي ٔػتتشع قتتشاساد انًجهتتظ  انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

انجبيؼتتبد األ تتشٖ ٔيذبعتتش كهيتتبد انجبيؼتتخ يتتٍ انًذبعتتش ٔانتقتتبسيش انتتتي تغتتتٕجت 

 1انؼشع ػهٗ انغهطبد انشئيغيخ ٔإثالؽ انجٓبد ثٓب

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج انتذسيجيخ  –انًٓبساد ٔانقذساد انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

تقذيى يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ ٔتذغيٍ  -انًتطهجخ نشغم انٕظيفخ انًؼهٍ ػُٓب 

 1أدائٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد يذذد انًذح ٔقبثم نهقيبط 

ػهٗ انقيبدح ٔانتٕجيّ ٔاتخبر انقشاساد ٔاإلثذاع ٔدم انًشتكالد ٔإداسح األصيتبد  انقذسح انًٓبساد انفُيخ

 1ٔيٓبساد اعتظبل ٔاإلقُبع 

 قضبء يذح ثيُيخ قذسْب عُتبٌ ػهٗ األقم في ٔظيفخ يٍ انذسجخ األدَٗ يجبششح عُٕاد انخجشح 

 ركش ، أَثٗ انُٕع 

 يؤْم ػبل يُبعت  انًؤْم 

  انؼًش

  اإلػالٌتبسيخ ثذايخ 

 يٍ تبسيخ انُشش شٓش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد األشخبص انًطهٕثيٍ 

 نهٕظيفخ

1 

تقذو انطهجبد شخظيب ٔتغهى ثبنيتذ ثبعتى انغتيذ األعتتبر انتذكتٕسس سئتيظ انجبيؼتخ  ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 ثُٓبانٗ األيبَخ انفُيخ نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ 

ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد اإلعبفيخ ٔانخجشاد   انًغتُذاد انًطهٕثخ

انُٕػيخ ٔانضيُيخ ٔانٕظبئف اإلششافيخ انتي شغهٓب ٔانذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب ٔيكبَٓب 

ء ػٍ ٔ طبثبد انشكش ٔانتقذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ نألدا

 1انغُتيٍ األ يشتيٍ 

ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح انتي يؼًم ثٓب يذػًب  

 1ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ 

انًقتشدتتتبد ثتطتتتٕيش انؼًتتتم ثبنٕظيفتتتخ انًتتتشاد شتتتغهٓب نتذغتتتيٍ إداستٓتتتب ٔتجغتتتيظ  

 1اإلجشاءاد ثٓب 

  -إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 

 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗ -1

 عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذ -9

 يذٖ إجبدح إدذٖ انهغبد األجُجيخ -3

يٕاػيذ انًقبثالد انشخظيخ 

 ٔاع تجبساد

 

أعًبء يٍ ٔقغ ػهيٓى 

 اع تيبس

 

 

  



 

 اإلداسيخيذيش ػبو انشئٌٕ ٔظيفخ  -4
 انٕظبئف يذيش ػبو انشئٌٕ اإلداسيخ

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 يذيش ػبو انشئٌٕ اإلداسيخ اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 اإلداسح انؼهيب َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

ثتُفيز اإلجشاءاد انخبطخ ثتٕفيش انجيبَبد انالصيتخ ػتٍ ٔدتذاد انجبيؼتخ  تختض انٕظيفخ انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

ٔكهيبتٓب ٔيتبثؼخ أػًبل انظبدس ٔانٕاسد ٔانُغخ ٔانذفع ثبنُغجخ ألػًبل اإلداسح ٔإػتذاد 

 طظ ٔثشايج تُظيى يذا م انًجُتٗ ٔانًًتشاد ٔأيتبكٍ د تٕل األفتشاد ٔانًشكجتبد ٔتُفيتز 

 عيبعخ انخذيبد انذا هيخ نهجبيؼخ

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساد  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم  –ٔانقذساد انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

يظ اإلجشاءاد تقذيى يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتجغ -انٕظيفخ انًؼهٍ ػُٓب 

 1يذذد انًذح ٔقبثم نهقيبط 

ٔاتخبر انقشاساد ٔاعثذاع ٔدم انًشكالد ٔاداسح  انقذسح ػهٗ انقيبدح ٔانتٕجيّ انًٓبساد انفُيخ

 اعصيبد ٔيٓبساد اعتظبل ٔاعقُبع

 قضبء يذح ثيُيخ قذسْب عُتبٌ ػهٗ األقم في ٔظيفخ يٍ انذسجخ األدَٗ يجبششح عُٕاد انخجشح 

 ركش ، اَثٗ انُٕع 

 يؤْم ػبل يُبعت  انًؤْم 

  انؼًش

  تبسيخ ثذايخ اعػالٌ

 يٍ تبسيخ انُشش شٓش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد اعشخبص انًطهٕثيٍ 

 نهٕظيفخ

1 

تقتتذو انطهجتتبد شخظتتيب ٔتغتتهى ثبنيتتذ ثبعتتى انغتتيذ األعتتتبر انتتذكتٕسس سئتتيظ انجبيؼتتخ انتتٗ  ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ ثُٓباأليبَخ انفُيخ 

ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد اإلعبفيخ ٔانخجشاد   انًغتُذاد انًطهٕثخ

انُٕػيخ ٔانضيُيخ ٔانٕظبئف اإلششافيخ انتي شغهٓب ٔانذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب ٔيكبَٓب 

قذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ نألداء ػٍ ٔ طبثبد انشكش ٔانت

 1انغُتيٍ األ يشتيٍ 
ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح انتي يؼًم ثٓب يذػًب  

 1ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ 

 1انًقتشدبد ثتطٕيش انؼًم ثبنٕظيفخ انًشاد شغهٓب نتذغيٍ إداستٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد ثٓب  

  -إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 

 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗ -1

 عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذ -9

 يذٖ إجبدح إدذٖ انهغبد األجُجيخ -3

انشخظيخ يٕاػيذ انًقبثالد 

 ٔاع تجبساد

 

أعًبء يٍ ٔقغ ػهيٓى 

 اع تيبس

 

 

 



 

 أييٍ كهيخ انتجبسح ثذسجخ يذيش ػبو ٔظيفخ  -5
 ثذسجخ يذيش ػبو  انتجبسحأييٍ كهيخ  -انٕظبئف :

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 ثذسجخ يذيش ػبو  انتجبسحأييٍ كهيخ  اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 اإلداسح انؼهيب َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

تختض انٕظيفخ ثتُفيز انقٕاَيٍ ٔانهٕائخ ٔانُظى ٔانقشاساد انتٗ تذكى َظبو انؼًم  انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

ثبنكهيخ ٔتُفيز انغيبعبد انًبنيخ ٔاإلداسيخ ٔانتؼهيًبد انتٗ تظذسْب انغهطخ انًختظخ 

 1تبثؼخ إجشاءاد انؼًم ثبنكهيخ ٔي

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساد  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم  –ٔانقذساد انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

تقذيى يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد  -انٕظيفخ انًؼهٍ ػُٓب 

 1يذذد انًذح ٔقبثم نهقيبط 

 انقذسح ػهٗ انقيبدح ٔانتٕجيّ ٔٔعغ انخطظ ٔانجشايج ٔيتبثؼتٓب انًٓبساد انفُيخ

 األجُجيخيذٖ إجبدح أدذٖ انهغبد 

 قضبء يذح ثيُيخ قذسْب عُتبٌ فٗ ٔظيفخ يٍ انذسجخ اعدَٗ يجبششح   عُٕاد انخجشح 

 ركش ، اَثٗ انُٕع 

 يؤْم ػبل يُبعت انًؤْم 

  انؼًش

  تبسيخ ثذايخ اإلػالٌ

 يٍ تبسيخ انُشش شٓش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد األشخبص انًطهٕثيٍ 

 نهٕظيفخ

1 

تقذو انطهجبد شخظيب ٔتغهى ثبنيذ ثبعى انغيذ األعتبر انذكتٕسس سئيظ انجبيؼخ انٗ  ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 األيبَخ انفُيخ نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ ثُٓب

ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد اإلعبفيخ ٔانخجشاد انُٕػيخ   انًغتُذاد انًطهٕثخ

ٔانضيُيخ ٔانٕظبئف اإلششافيخ انتٗ شغهٓب ٔانذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب ٔيكبَٓب ٔ طبثبد انشكش 

 1ٔانتقذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ نألداء ػٍ انغُتيٍ األ يشتيٍ 

ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح انتٗ يؼًم ثٓب يذػًب  

 1ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ 

 1انًقتشدبد ثتطٕيش انؼًم ثبنٕظيفخ انًشاد شغهٓب نتذغيٍ إداستٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد ثٓب  

  -اٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 

 ذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗانق -1

 عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذ -9

 يذٖ إجبدح إدذٖ انهغبد األجُجيخ -3

يٕاػيذ انًقبثالد انشخظيخ 

 ٔاع تجبساد

 

  أعًبء يٍ ٔقغ ػهيٓى اع تيبس

 

  



 

 يذيش ػبو انشئٌٕ انُٓذعيخٔظيفخ  -6
 انٕظبئف يذيش ػبو انشئٌٕ انُٓذعيخ

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 يذيش ػبو انشئٌٕ انُٓذعيخ اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 اإلداسح انؼهيب َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

تختض انٕظيفخ ثًتبثؼخ أػًبل انظيبَخ انخبطخ ثًجبَي ٔإَشبءاد انجبيؼخ ٔٔدذاتٓب انًختهفخ  انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

ٔكزا أػًتبل طتيبَخ ٔعتبئم انُقتم ثٓتب ٔاعشتتشاج فتي نجتبٌ فتتخ انًظتبسيف فتي انًُبقظتبد  –

انخبطتتخ ثًجتتبَي انجبيؼتتخ ٔفتتٗ انشتتشٔط انًقذيتتخ ٔدساعتتخ ادتيبجتتبد انجبيؼتتخ ٔٔدتتذاتٓب يتتٍ 

 1تٓب يٍ  بيبد ٔيٕاد انجُبء ٔتقذيش انتكبنيف انالصيخ نزنك انًجبَي ٔيغتهضيب

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساد  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم  –ٔانقذساد انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

تقذيى يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد  -ػُٓب انٕظيفخ انًؼهٍ 

 1يذذد انًذح ٔقبثم نهقيبط 

انقتتذسح ػهتتٗ انقيتتبدح ٔانتٕجيتتّ ٔاتختتبر انقتتشاساد ٔاإلثتتذاع ٔدتتم انًشتتكالد ٔإداسح األصيتتبد  انًٓبساد انفُيخ

 1ٔيٓبساد اعتظبل ٔاإلقُبع 

 ب عُتبٌ ػهٗ األقم في ٔظيفخ يٍ انذسجخ األدَٗ يجبششحقضبء يذح ثيُيخ قذسْ عُٕاد انخجشح 

 ركش ، أَثٗ انُٕع 

 ثكبنٕسيٕط ُْذعخ أٔ يب يؼبدنٓب  انًؤْم 

  انؼًش

  تبسيخ ثذايخ اإلػالٌ

 يٍ تبسيخ انُشش شٓش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد األشخبص انًطهٕثيٍ 

 نهٕظيفخ

1 

شخظتتيب ٔتغتتهى ثبنيتتذ ثبعتتى انغتتيذ األعتتتبر انتتذكتٕسس سئتتيظ انجبيؼتتخ انتتٗ تقتذو انطهجتتبد  ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 األيبَخ انفُيخ نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ ثُٓب

ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد اإلعبفيخ ٔانخجشاد   انًغتُذاد انًطهٕثخ

ظبئف اإلششافيخ انتي شغهٓب ٔانذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب انُٕػيخ ٔانضيُيخ ٔانٕ

ٔيكبَٓب ٔ طبثبد انشكش ٔانتقذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ 

 1نألداء ػٍ انغُتيٍ األ يشتيٍ 

ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح انتي يؼًم ثٓب  

 1نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ يذػًب ثبنًغتُذاد انًؤيذح 

انًقتشدتتتبد ثتطتتتٕيش انؼًتتتم ثبنٕظيفتتتخ انًتتتشاد شتتتغهٓب نتذغتتتيٍ إداستٓتتتب ٔتجغتتتيظ  

 1اإلجشاءاد ثٓب 

  -إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 
 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗ -1

 عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذ -9

 انهغبد األجُجيخيذٖ إجبدح إدذٖ  -3

يٕاػيذ انًقبثالد انشخظيخ 

 ٔاع تجبساد

 

أعًبء يٍ ٔقغ ػهيٓى 

 اع تيبس

 

 



 

 

 يذيش ػبو اػضبء ْيئخ انتذسيظ ٔيؼبَٔيٓىٔظيفخ  -7
 اػضبء ْيئخ انتذسيظ ٔيؼبَٔيٓىانٕظبئف يذيش ػبو 

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 ْيئخ انتذسيظ ٔيؼبَٔيٓىاػضبء يذيش ػبو  اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 اإلداسح انؼهيب َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

تختتتض انٕظيفتتخ ثكبفتتخ اعجتتشاءاد انتُفيزيتتخ انًطهٕثتتخ فتتٗ شتتئٌٕ اػضتتبء ْيئتتخ انتتتذسيظ  انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

 1فٗ دذٔد ا تظبطّ ٔاػتًبدْب يٍ انغهطخ اعػهٗٔيؼبَٔيٓى ٔاعتظذاس اعٔايش انتُفيزيخ 

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساد  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم  –ٔانقذساد انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد تقذيى  -انٕظيفخ انًؼهٍ ػُٓب 

 1يذذد انًذح ٔقبثم نهقيبط 

انقتتذسح ػهتتٗ انقيتتبدح ٔانتٕجيتتّ ٔاتختتبر انقتتشاساد ٔاإلثتتذاع ٔدتتم انًشتتكالد ٔإداسح األصيتتبد  انًٓبساد انفُيخ

 1ٔيٓبساد اعتظبل ٔاإلقُبع 

 األقم في ٔظيفخ يٍ انذسجخ األدَٗ يجبششحقضبء يذح ثيُيخ قذسْب عُتبٌ ػهٗ  عُٕاد انخجشح 

 ركش ، أَثٗ انُٕع 

 يؤْم ػبل يُبعت انًؤْم 

  انؼًش

  تبسيخ ثذايخ اإلػالٌ

 يٍ تبسيخ انُشش شٓش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد األشخبص انًطهٕثيٍ 

 نهٕظيفخ

1 

األعتتتبر انتتذكتٕسس سئتتيظ انجبيؼتتخ انتتٗ تقتذو انطهجتتبد شخظتتيب ٔتغتتهى ثبنيتتذ ثبعتتى انغتتيذ  ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 األيبَخ انفُيخ نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ ثُٓب

ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد اإلعبفيخ ٔانخجشاد   انًغتُذاد انًطهٕثخ

ذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب انُٕػيخ ٔانضيُيخ ٔانٕظبئف اإلششافيخ انتي شغهٓب ٔان

ٔيكبَٓب ٔ طبثبد انشكش ٔانتقذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ 

 1نألداء ػٍ انغُتيٍ األ يشتيٍ 

ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح انتي يؼًم ثٓب  

 1خ يذػًب ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظ

انًقتشدتتتبد ثتطتتتٕيش انؼًتتتم ثبنٕظيفتتتخ انًتتتشاد شتتتغهٓب نتذغتتتيٍ إداستٓتتتب ٔتجغتتتيظ  

 1اإلجشاءاد ثٓب 

  -إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 

 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗ -1

 عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذ -9

 يذٖ إجبدح إدذٖ انهغبد األجُجيخ -3

انًقبثالد انشخظيخ يٕاػيذ 

 ٔاع تجبساد

 

أعًبء يٍ ٔقغ ػهيٓى 

 اع تيبس

 

 



 

أييٍ جبيؼخ يغبػذ نهشئٌٕ اإلداسيخ ثذسجخ يذيش ػبو ٔظيفخ  -8  

 أييٍ جبيؼخ يغبػذ نهشئٌٕ اإلداسيخ ثذسجخ يذيش ػبو  -انٕظبئف :

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 ٌ اإلداسيخ  ثذسجخ يذيش ػبو ئٕنهشأييٍ جبيؼخ يغبػذ  اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 اإلداسح انؼهيب َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

 1تختض انٕظيفخ ثبإلششاف ػهٗ تُفيز انغيبعبد اإلداسيخ ثبنجبيؼخ انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساد ٔانقذساد  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم انٕظيفخ انًؼهٍ ػُٓب  –انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

 1انًذح ٔقبثم نهقيبط تقذيى يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد يذذد  -

انقتتذسح ػهتتٗ انقيتتبدح ٔانتٕجيتتّ ٔاتختتبر انقتتشاساد ٔاإلثتتذاع ٔدتتم انًشتتكالد ٔإداسح األصيتتبد ٔيٓتتبساد  انًٓبساد انفُيخ

 1اعتظبل ٔاإلقُبع 

 قضبء يذح ثيُيخ قذسْب عُتبٌ في ٔظيفخ يٍ انذسجخ األدَٗ يجبششح   عُٕاد انخجشح 

 ركش ، أَثٗ انُٕع 

 ػبل يُبعت يغ يضأنخ انؼًم في انًجبل انجبيؼييؤْم  انًؤْم 

  انؼًش

  تبسيخ ثذايخ اإلػالٌ

 يٍ تبسيخ انُشش شٓش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد األشخبص 

 انًطهٕثيٍ نهٕظيفخ

1 

 تقذو انطهجبد شخظيب ٔتغهى ثبنيذ ثبعى انغيذ األعتبر انذكتٕسس سئيظ انجبيؼخ إنٗ األيبَخ ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 انفُيخ نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ ثُٓب

ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد اإلعبفيخ ٔانخجشاد   انًغتُذاد انًطهٕثخ

انُٕػيخ ٔانضيُيخ ٔانٕظبئف اإلششافيخ انتي شغهٓب ٔانذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب ٔيكبَٓب 

شكش ٔانتقذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ نألداء ػٍ ٔ طبثبد ان

 1انغُتيٍ األ يشتيٍ 

ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح انتي يؼًم ثٓب يذػًب  

 1ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ 

اد شتتتغهٓب نتذغتتتيٍ إداستٓتتتب ٔتجغتتتيظ انًقتشدتتتبد ثتطتتتٕيش انؼًتتتم ثبنٕظيفتتتخ انًتتتش 

 1اإلجشاءاد ثٓب 
  -إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 

 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗ -1

 عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذ -9

 يذٖ إجبدح إدذٖ انهغبد األجُجيخ -3

يٕاػيذ انًقبثالد 

 انشخظيخ ٔاع تجبساد

 

ػهيٓى أعًبء يٍ ٔقغ 

 اع تيبس

 

 

  



 

 يذيش ػبو انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕنٔظيفخ  -9
 انٕظبئف يذيش ػبو انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕن

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 يذيش ػبو انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕن اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 انؼهيباإلداسح  َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

تختض انٕظيفخ ثتُفيز انهٕائخ ٔانقٕاَيٍ ٔقشاساد انًجهظ اعػهتٗ نهجبيؼتبد ٔيجهتظ  انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

                                                                                                                                                       ذتتتتتتتتتتتٕن فيًتتتتتتتتتتتب يختتتتتتتتتتتتضانجبيؼتتتتتتتتتتتخ ٔيجهتتتتتتتتتتتظ انذساعتتتتتتتتتتتبد انؼهيتتتتتتتتتتتب ٔانج

شتتئٌٕ طتتالة انذساعتتبد انؼهيتتب ٔاثتتالؽ انكهيتتبد ثتتبنقشاساد ٔانقٕاػتتذ انتتتٗ تضتتؼٓب تهتتك ث

 1انطالة ٔقيذْى نهذٔساد انجبيؼيخ انؼهيبانًجبنظ ٔانًتؼهقخ ثششٔط قجٕل 

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساد  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم  –ٔانقذساد انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

تقذيى يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد  -انٕظيفخ انًؼهٍ ػُٓب 

 1يذذد انًذح ٔقبثم نهقيبط 

انقتتذسح ػهتتٗ انقيتتبدح ٔانتٕجيتتّ ٔاتختتبر انقتتشاساد ٔاإلثتتذاع ٔدتتم انًشتتكالد ٔإداسح األصيتتبد  انًٓبساد انفُيخ

 1ٓبساد اعتظبل ٔاإلقُبع ٔي

 قضبء يذح ثيُيخ قذسْب عُتبٌ ػهٗ األقم في ٔظيفخ يٍ انذسجخ األدَٗ يجبششح عُٕاد انخجشح 

 ركش ، أَثٗ انُٕع 

 يؤْم ػبل يُبعت  انًؤْم 

  انؼًش

  تبسيخ ثذايخ اإلػالٌ

 يٍ تبسيخ انُشش شٓش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد األشخبص انًطهٕثيٍ 

 نهٕظيفخ

1 

تقتذو انطهجتتبد شخظتتيب ٔتغتتهى ثبنيتذ ثبعتتى انغتتيذ األعتتتبر انتذكتٕسس سئتتيظ انجبيؼتتخ انتتٗ  ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 األيبَخ انفُيخ نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ ثُٓب

اإلعبفيخ ٔانخجشاد  ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد  انًغتُذاد انًطهٕثخ

انُٕػيخ ٔانضيُيخ ٔانٕظبئف اإلششافيخ انتي شغهٓب ٔانذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب 

ٔيكبَٓب ٔ طبثبد انشكش ٔانتقذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ 

 1نألداء ػٍ انغُتيٍ األ يشتيٍ 

انتي يؼًم ثٓب  ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح 

 1يذػًب ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ 

انًقتشدتتتبد ثتطتتتٕيش انؼًتتتم ثبنٕظيفتتتخ انًتتتشاد شتتتغهٓب نتذغتتتيٍ إداستٓتتتب ٔتجغتتتيظ  

 1اإلجشاءاد ثٓب 
  -إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 

 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗ -1

 انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذعبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد  -9

 يذٖ إجبدح إدذٖ انهغبد األجُجيخ -3

يٕاػيذ انًقبثالد انشخظيخ 

 ٔاع تجبساد

 

أعًبء يٍ ٔقغ ػهيٓى 

 اع تيبس

 

 

 



 

 

 يذيش ػبو انؼالقبد انؼهًيخ ٔانثقبفيخٔظيفخ  -11
 انٕظبئف يذيش ػبو انؼالقبد انؼهًيخ ٔانثقبفيخ

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

 يذيش ػبو انؼالقبد انؼهًيخ ٔانثقبفيخ اعى انٕظيفخ

 جبيؼخ ثُٓب جٓخ انؼًم 

  كٕد انٕظيفخ

 اإلداسح انؼهيب َٕع انٕظيفخ

 ٔصاسح انتؼهيى انؼبني اعى انٕصاسح

انجبيؼخ ٔقشاساتٓب فٗ شبٌ تُظيى ٔتًُيخ تختض انٕظيفخ ثبتخبر اجشاءاد تُفيز  طظ  انٕطف انؼبو نهٕظيفخ

اعتظبعد انثقبفيخ ٔانؼهًيخ ثيٍ انجبيؼخ ٔانجبيؼبد اع شٖ ٔانٓيئبد انؼهًيخ ٔيشاكض 

انجذث انؼهًٗ ٔتُفيز اجشاءاد تُغيق انُشبط انؼهًٗ ٔانثقبفٗ ثيٍ كهيبد انجبيؼخ ٔتُظيى 

اععبتزح انضائشيٍ اعجبَت انُذٔاد ٔانًؤتًشاد ٔدهقبد انجذث ٔاتخبر اجشاءاد اعتقذاو 

 1فٗ يجبعد انجذٕن ٔانتذسيظ ثكهيبد انجبيؼخ  انزيٍ يغًٌٕٓ

انًغتُذاد انذانخ ػهٗ يغتٕٖ  –اعتيفبء ششٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕطف  انًٓبساد األعبعيخ

انذظٕل ػهٗ انجشايج  –انًٓبساد ٔانقذساد انالصيخ نشغم انٕظيفخ ٔاَجبصتّ 

تقذيى يقتشح ٔافيب نتطٕيش انٕظيفخ  -انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم انٕظيفخ انًؼهٍ ػُٓب 

 1ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد يذذد انًذح ٔقبثم نهقيبط 

انقذسح ػهٗ انقيبدح ٔانتٕجيّ ٔاتخبر انقشاساد ٔاإلثذاع ٔدم انًشكالد ٔإداسح  انًٓبساد انفُيخ

 1ٓبساد اعتظبل ٔاإلقُبع األصيبد ٔي

 قضبء يذح ثيُيخ قذسْب عُتبٌ ػهٗ األقم في ٔظيفخ يٍ انذسجخ األدَٗ يجبششح عُٕاد انخجشح 

 ركش ، أَثٗ انُٕع 

 يؤْم ػبل يُبعت  انًؤْم 

  انؼًش

  تبسيخ ثذايخ اإلػالٌ

 شٓش يٍ تبسيخ انُشش تبسيخ اَتٓبء انتقذو 

ػذد األشخبص انًطهٕثيٍ 

 نهٕظيفخ

1 

تقذو انطهجبد شخظيب ٔتغهى ثبنيذ ثبعى انغيذ األعتبر انذكتٕسس سئيظ انجبيؼخ  ثيبَبد اعتظبل ٔانتقذو 

 انٗ األيبَخ انفُيخ نهجُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذٔس انثبنث ثًقش إداسح جبيؼخ ثُٓب

اإلعبفيخ ٔانخجشاد  ثيبٌ دبنخ ٔظيفيخ يؼتًذا ٔيٕعذب ثّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالد  انًغتُذاد انًطهٕثخ

انُٕػيخ ٔانضيُيخ ٔانٕظبئف اإلششافيخ انتي شغهٓب ٔانذٔساد انتذسيجيخ َٕٔػٓب ٔيكبَٓب 

ٔ طبثبد انشكش ٔانتقذيش ٔانجضاءاد ٔاألجبصاد إٌ ٔجذد ٔتقبسيش انكفبيخ نألداء ػٍ 

 1انغُتيٍ األ يشتيٍ 

ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَجبصاد ٔاإلعٓبيبد نهًتقذو في انٕدذح انتي يؼًم ثٓب يذػًب  

 1ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ 

 1انًقتشدبد ثتطٕيش انؼًم ثبنٕظيفخ انًشاد شغهٓب نتذغيٍ إداستٓب ٔتجغيظ اإلجشاءاد ثٓب  

  -إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداد يؼتًذح تفيذ : 

 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ  انذبعت اعنٗ -1

 عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ اٌ ٔجذ -9

 يذٖ إجبدح إدذٖ انهغبد األجُجيخ -3

يٕاػيذ انًقبثالد انشخظيخ 

 ٔاع تجبساد

 

أعًبء يٍ ٔقغ ػهيٓى 

 اع تيبس

 

 


