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 -: وقذهخال

 أْٛ ٖٓ جُؿحٓؼ٢ جُطؼ٤ِْ ٓإعغحش ٝضؼذ جُك٤حز ٓؿحالش ؾ٤ٔغ ك٢ جألْٓ ُطوذّ أعحع٢ ٓرذأ جُؿٞدز ضؼطرشٝ ٝجإلذذجع ٝجُطلٞم جإلضوحٕ ضؼ٢٘ جُؿٞدز

 ٝجُطو٤٘س جُؼ٤ِٔس جُططٞسجش ُطٞجًد جُٔ٘حعرس جُٔخشؾحش ئٗطحؼ ػ٢ِ هحدسز ضٌٕٞ إٔ ػ٤ِٜح ٣لشض ٓٔح جُٔؿطٔغ ذ٤٘س ك٢ ضإغش جُط٢ جُٔإعغحش

 جُكذ٣ػس.

 ؾٞدز ُٕعٔح جُو٤ٓٞس ج٤ُٜثس ٖٓ جإلػطٔحد شٜحدز ج٤ٌُِس ض٘حٍ قط٢ جإلػطٔحد ٓؼح٤٣ش ئعط٤لحء ئ٢ُ جُكحظش جُٞهص ك٢ ج٤ٌُِس ضغؼ٢ رُي عر٤َ ٝك٢

 جألٗظٔس ٖٓ ُٝذ٣ٜح ج٤ُٜثس ٖٓ ٝجُٔؼِ٘س جُٔؼطٔذز ُِٔؼح٤٣ش ٝكوح   جُطؼ٤ٔ٤ِس جُلحػ٤ِس ٝضكو٤ن جُٔإعغ٤س جُوذسز ُذ٣ٜح ذإٔ ج٤ٌُِس ٝضػرص ٝجإلػطٔحد جُطؼ٤ِْ

 جُطؼ٤ِْ. ؾٞدز ُعٔحٕ جُٔغطٔش ٝجُطط٣ٞش جُطكغ٤ٖ ضعٖٔ جُط٢ جُٔططٞسز

 ٛزج ٣ٜٝذف .جُٜ٘عس ؾحٓؼس – جُٜ٘ذعس ذ٤ٌِس ُِؿٞدز دجخ٠ِ ٗظحّ ئٗشحء ٓششٝع ػ٠ِ جُٜ٘عس ؾحٓؼس ٝجكوص جُطؼ٤ِْ ُؿٞدز جُذُٝس ع٤حعس ئغحس ك٠

 .جُؿٞدز ٝض٤ًٞذ ظٔحٕ ذغ٤حعس ػحّ ٠ٝػ خالٍ ٖٓ ذح٤ٌُِس جُؿٞدز ع٤حعس ئسعحء ئ٠ُ جُ٘ظحّ

 ػ٠ِ هحدسز ؾذ٣ذز أؾ٤حٍ ئػذجد أؾَ ٖٓ جُطؼ٤ِْ ؾٞدز ُعٔحٕ جُو٤ٓٞس ج٤ُٜثس ٝأٛذجف جُؿحٓؼ٢ جُطؼ٤ِْ ؾٞدز ٓؼح٤٣ش ذططر٤ن ج٤ٌُِس ٖٓ ٝئُطضجٓح

 ٝجُٔؼشكس. جُلْٜ ػ٠ِ ٣شضٌض ػح٢ُٔ ٓؿطٔغ ك٢ ٝجُٔ٘حكغس جُـح٤ُس ٓصشٗح ٜٗعس ك٢ جُٔغحٛٔس

 ٝجُؿٞدز جٌُلحءز ػح٤ُس ضؼ٤ٔ٤ِس ٓخشؾحش ػ٢ِ ُِكصٍٞ ج٤ٌُِس ٝٓ٘ظٞٓحش ٓذخالش ك٢ ٗٞػ٤س ٗوِس إلقذجظ ذح٤ٌُِس جُؿٞدز ظٔحٕ ٝقذز ئٗشأ ضْ

 ٝجالعطٔشجس٣س جُر٤حٗحش ئػطحء ك٠ جُٔصذجه٤س ًٝزُي كش٣عس جُؼَٔ كاضوحٕ ؾ٤ٔؼح   ُ٘ح ٛذكح   ًحٗص ئرج ئال ضطكون ُٖ ٝجُؿٞدز ,جإلػطٔحد ُطكو٤ن

 جُؿٞدز. ضكو٤ن ك٠
 

 -: الشكل القبًىًى لىحذح ضوبى الجىدح:(2) هبدح

ضؼحَٓ ًٞقذز ٓغطوِس ضطرغ ػ٤ٔذ ج٤ٌُِس ئدجس٣ح ٝ ضطرغ ٓشًض ٝ   29/11/2116ضْ ئهطشجـ ضأع٤ظ ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ذ٤ٌِس جُٜ٘ذعس ذطحس٣خ 

  ظٔحٕ جُؿٞدز ٝجإلػطٔحد ذؿحٓؼس جُٜ٘عس ك٤٘ح.
 

 -: الىحذح سؤٌخ (:0) هبدح

  .جُٔؿطٔؼ٤س ٤ٌُِِس جُطط٣ٞشجُٔغطٔش ٝضكغ٤ٖ أدجء جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُركػ٤س ٝجُخذٓس

 

 -: الىحذح سسبلخ (:3) هبدح

جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُركػ٤س ػٖ غش٣ن ٗشش ٝضطر٤ن ٓلح٤ْٛ جُؿٞدز ك٢ ٢ ذح٤ٌُِس ضغؼ٠ ئ٠ُ ضطر٤ن ٝٓطحذؼس ٗظْ جُؿٞدز كئٕ ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز 

 ٝضأ٤َٛ ج٤ٌُِس ُإلػطٔحد. ٝجالدجسٟ ٝجُطالذ٠ ٝجالٗذٓحؼ ٓغ ٓإعغحش جُٔؿطٔغ جُٔؿطٔغ جالًحد٠ٔ٣

 

 -: للىحذح اإلستشاتٍجٍخ األهذاف (:4) هبدح

 ج٤ٌُِس. أهغحّ ًَ ك٢ ٝجُركٞظ جُؼ٤ِح جُذسجعحش ٝذشجٓؽ جُرٌحُٞس٣ٞط ُٔشقِس جُذسجع٤س ضط٣ٞشجُرشجٓؽ .1

 جُذجخ٤ِس ُِٔشجؾؼس ًٔذخَ جُؿحٓؼ٢ ُألدجء جُزجض٢ جُطو٣ْٞ ٝضر٢٘ ًٌَ, جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُرشجٓؽ ٝجُٔوشسجش جُطحُد ُطو٤٤ْ ٗظحّ ٝضطر٤ن ضط٣ٞش .2

 د.جإلػطٔح ئ٠ُ ٝصٞال   جُؿٞدز ظٔحٕ ٗظْ ٝضطر٤ن ٝجُخحسؾ٤س
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 ذ٤ٖ جُٞػ٢ ٝٗشش جُؿٞدز ُٔلّٜٞ ٓشطشًس ُـس خِن غش٣ن ػٖ جُشحِٓس جُؿٞدز ٝض٤ًٞذ جُٔغطٔش ٝجُطكغ٤ٖ جُٔ٘طظْ جُزجض٢ جُطو٣ْٞ غوحكس ئدخحٍ .3

  . ٝجإلػطٔحد جُؿٞدز ظٔحٕ ئ٠ُ ٝصٞال   ج٤ٌُِس ك٢ ٝجُطالذ٢ ٝجإلدجس١ جألًحد٢ٔ٣ جُٔؿطٔغ

 ٝخذٓحش ٝذكٞظ خش٣ؿ٤ٖ ٖٓ جُطؼ٤ِْ ٓ٘ظٞٓس ٓخشؾحش ؾ٤ٔغ ك٢ جُٔؿطٔغ غوس ًٝغد غجُٔؿطٔ ضكذ٣حش ٝٓٞجؾٜس جُر٤ثس خذٓس ك٢ جُٔشحسًس .4

 ٝجُذ٤ُٝس. ٝجإله٤ٔ٤ِس جُو٤ٓٞس جُٔؼح٤٣ش ٓغ ضطلن ٝٓؿطٔؼ٤س ٤ٜ٘ٓس

 جُو٤ٓٞس جُٔؼح٤٣ش ٓغ ٝضطٞجكن جُؿحٓؼ٢ ُِ٘ظحّ جٌُٔٞٗس جُؼ٘حصش ًحكس ك٤ٚ ضطٌحَٓ ذك٤ع جألدجء ُطو٣ْٞ جُٔالتْ جُ٘ٔٞرؼ ٝضطر٤ن ضص٤ْٔ .5

 ٝجُذ٤ُٝس. ٝجإله٤ٔ٤ِس

 جُٔخطِلس. جُٔؿحالش ك٢ ُِطكغ٤ٖ جُخطػ ٝٝظغ جُكٍِٞ ئهطشجـ ٓغ ج٤ٌُِس ٓغطٟٞ ػ٠ِ جألدجء ضط٣ٞش ُٔؼٞهحش ٝجُٞجهؼ٢ جٌُحَٓ جُطشخ٤ص .6

 ٝجإلػطٔحد. جُؿٞدز ٝظٔحٕ جألدجء ضو٣ْٞ ٓؿحٍ ك٢ ٝكؼحُس ٓذسذس أًحد٤ٔ٣س ًٞجدس ذ٘حء .7

 .ٝجإله٢ٔ٤ِ جُو٢ٓٞ جُٔغطٟٞ ػ٠ِ ٝجإلػطٔحد جُؿٞدز ظٔحٕ ٝٓ٘ظٔحش ٤ٛٝثحش ُٝؿحٕ ٝٓشجًض ٝقذجش ٓغ جُطؼحٕٝ .8

 

 -: الىحذح أًشطخ (:5) هبدح

 ذح٤ٌُِس. ٝجُطالخ ٝجإلدجس٤٣ٖ ٝٓؼح٤ْٜٗٝ جُطذس٣ظ ٤ٛثس ألػعحء ٝأٛذجكٜح جُٞقذز ٝأٗشطس جُؿٞدز ظٔحٕ ػٖ ضؼش٣ل٤س ٗذجٝش ػوذ .1

 ٖٓ جُؼذ٣ذ ك٢ جُٔطروس ٝجالػطٔحد جُؿٞدز ض٤ًٞذ ٝج٤ُحش ٗظْ ػ٠ِ ُِطؼشف جُٔصحدس ٖٓ جُؼذ٣ذ ذحعطخذجّ جُ٘طحم ٝجعغ ٓشؾؼ٢ ذكع ئؾشجء .2

 جُؼحُْ. دٍٝ

 جُطذس٣ظ ٜٝٓحسجش جُذسجع٤س, جُٔوشسجش ضٞص٤ق ٓؿحالش ك٢ ذح٤ٌُِس جُطذس٣ظ ٤ٛثس أػعحء ُِغحدز جُطذس٣ر٤س جُذٝسجش ٖٓ ػذد ػوذ .3

 ٝأعح٤ُرٚ. حػ٢جُؿٔ جُطلحػَ جُكذ٣ػس, جُطذس٣ظ غشم جُلؼحُس, جُؼ٢ِٔ جُطذس٣د ٝذشجٓؽ

 جُطؼ٤ِْ ,ٜٓحسجش جُزجض٢ جُطو٤٤ْ جعطشجض٤ؿ٤حش ٓؿحالش ك٢ ذح٤ٌُِس جُطذس٣ظ ٤ٛثس أػعحء ُِغحدز جُؼَٔ ٝٓؿٔٞػحش ٝسػ ٖٓ ػذد ض٘ظ٤ْ .4

 جُٞهص. ئدجسز جالضصحٍ, ٜٓحسجش جُوشجسجش, جضخحر جالٌُطش٢ٗٝ,

 ٝجقط٤حؾحش أدجتٜح ػٖ ع٣ٞ٘س ضوحس٣ش ٝئػذجد , ُٞس٣ٞطجُرٌح ٓشقِس ك٢ ٤ٌُِِس جُذسجع٤س  ٝجُرشجٓؽ ُِٔوشسجش شحَٓ ضٞص٤ق ئػذجد .5

 ٝدػٜٔح. ضط٣ٞشٛح

 ج٤ٌُِس. دجخَ ٝجالػطٔحد جُؿٞدز ػٖ شحَٓ دٝسٟ ضوش٣ش ئػذجد .6

 . ٝجالػطٔحد جُؿٞدز ظٔحٕ ٓؿحٍ ك٢ جُٔؼ٤٘س جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُٔإعغحش جُٔ٘ظٔحش ٓغ ٝجُطؼحٕٝ جُط٘غ٤ن .7

 ٝجالػطٔحد. جُؿٞدز ذعٔحٕ جُٔؼ٤٘س جُطؼ٤ٔ٤ِس غحشٝجُٔإع ُِٔ٘ظٔحش ج٤ُٔذج٤ٗس جُض٣حسجش ٖٓ ػذد ض٘ظ٤ْ .8

 ٝضكغ٤ٜ٘ح. ٝضط٣ٞشٛح ئعطٔشجس٣طٜح ػ٠ِ ٝجُؼَٔ ج٤ٌُِس ك٠ ٝجالػطٔحد جُؿٞدز ض٤ًٞذ ٗظْ ٝٗشش ضٞغ٤ن .9

 ٝٓخشؾحضٜح. جُٞقذز أٗشطس ػٖ دٝس٣س ٗششجش صذجسج .11

   

 -: للىحذح الوستهذفخ والعىائذ الوخشجبد (:6) هبدح

 جُؼح٤ُٔس. ٝجُٔوح٤٣ظ جُٔٞجصلحش ظٞء ك٠ جُٔوشسجش ٝهحتٔس جُؼ٤ِٔس جُرشجٓؽ ٝضص٤ْٔ ضكذ٣ع .1

 أٛذجف ٓغ ٝجٗغؿحٜٓح جُٔوشسجش ٛزٙ أٛذجف ص٤حؿس ٤ًٝل٤س ٓؼ٤٘س ضؼ٤ٔ٤ِس ٝٓخشؾحش أٛذجف ضكو٤ن ٛٞ جُطؼ٤ِْ ػ٤ِٔس أعحط ؾؼَ .2

 ٝجُؿحٓؼس. ٝج٤ٌُِس جُرشٗحٓؽ

 جُٔغطٜذكس. جُطؼ٤ِْ ذٔخشؾحش جُؼ٠ِٔ ٝجُرشٗحٓؽ جُٔوشس ُٔٞجصلحش ٝغحتن ػ٠ِ جُكصٍٞ .3
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 جضخحر ٖٓ ٣ٌٖٔ ٓٔح ٤ٌُِِس جُغٟ٘ٞ جُطوش٣ش ًٝزُي جُؼ٤ِٔس ٝجُرشجٓؽ جُٔوشسجش ػٖ ضوحس٣ش خالٍ ٖٓ ًٝحك٤س ده٤وس ٓؼِٞٓحش ػ٠ِ جُكصٍٞ .4

 جُطذس٣ظ. ٤ٛثس ٝأػعحء جُرشجٓؽ كؼح٤ُس ٝص٣حدز جُطؼِْ ضكغ٤ٖ ئ٠ُ ضإدٟ ٝضٞص٤حش هشجسجش

 ٝجُوٞز. جُعؼق ٓٞجغٖ ُطكذ٣ذ ٝجُٔإششجش جُٔؼ٤حس٣س جُٔوح٤٣ظ ئػذجد .5

 جألًحد٠ٔ٣. ٝجالػطٔحد جُؿٞدز ظٔحٕ ٗظحّ ئسعحء .6

 جُطؼ٤ٔ٤ِس. ٝجُٔخشؾحش جُؿحٓؼ٠ جألدجء ُطو٣ْٞ ٝٓؼح٤٣ش هٞجػذ ٝٝظغ جُزجض٠ جُطو٤٤ْ ٓلّٜٞ ئسعحء .7

 ٝٝعحتَ أدٝجش ضكذ٣ذ ٓغ جُٔغطٜذكس جُٔوشس ٓخشؾحش ٖٓ ٓخشؼ ًَ ضكو٤ن خالُٜح ٖٓ ع٤طْ جُط٠ جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُلؼح٤ُحش جُٔٞجسد ضكذ٣ذ .8

 ٜٓ٘ح. ٌَُ جُٔ٘حعرس جُطو٣ْٞ

 ٝضغِغَ ٝدهس عالٓس ضعٖٔ ٓكذدز ٝٓشجقَ خطٞجش ٝكن ضغ٤ش ٜٓ٘ؿ٤س ػ٤ِٔس جُؼ٠ِٔ ُِرشٗحٓؽ جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔخشؾحش ضو٣ْٞ ػ٤ِٔس ؾؼَ .9

 جُذسجع٤س. جُرشجٓؽ حتصخص ٓغ ٝٓطٞجكوس ٝٓشٗس ٓرغطس ضٌٕٞ إٔ ٣ؿد جُط٠ جُطو٣ْٞ ػ٤ِٔس ك٠ جُٔغطخذٓس ٝجُلؼح٤ُحش جإلؾشجءجش

 ًَ ك٠ ُِطِرس جُلؼحُس ٝجُٔشحسًس جالعطؿحذس ٣ٝعٖٔ ضطر٤وٜح ٣غَٜ ٓٔح جُٔوشسجش ضذس٣ظ ذحٗشطس جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔخشؾحش ضو٣ْٞ ػ٤ِٔس سذػ .11

 كؼح٤ُحضٜح.

 , جُؼَٔ ؾٜحش ٓؼس,جُؿح ئدجسز , ج٤ٌُِس ئدجسز , ضذس٣ظ ٤ٛثس ٝأػعحء )غالخ جُؿحٓؼس ك٠ جُطؼ٤ٔ٤ِس جُؼ٤ِٔس أغشجف ؾ٤ٔغ ئششجى ظٔحٕ .11

 ٜٓ٘ح. ٝجالعطلحدز جُؼ٠ِٔ جُرشٗحٓؽ ٣ؿش٣ٜح جُط٠ جُطو٣ْٞ ػ٤ِٔس ٝكؼح٤ُحش ٝٓشجقَ خطٞجش ًَ ك٠ …(

 جألًحد٤ٔ٣س. جُؿٞدز ُٔطحذؼس جُلؼحُس جألعح٤ُد ضكذ٣ذ ٓغ ج٤ٌُِس ك٠ جُغحتذز جألًحد٤ٔ٣س جُػوحكس ٖٓ أعحع٤ح   ٌٓٞٗح   ٝؾؼِٜح جُطو٣ْٞ غوحكس ٗشش .12

 جُؼ٤ِٔس. جألهغحّ ٝسؤعحء ُِؼ٤ٔذ جألعحع٤س جُٜٔحّ ٖٓ ؾضء جُطو٣ْٞ ػ٤ِٔس ألٗشطس جإلدجس٣س ٝجُٔطحذؼس ًحد٠ٔ٣جأل جإلششجف ؾؼَ .13

  جُطؼ٤ٔ٤ِس. جُؼ٤ِٔس ٓلشدجش ٌَُ جُطٞغ٤ن .14

 جُرشٗحٓؽ أدجء ُطكغ٤ٖ جعطخذجٜٓح ٣ٌٖٔ ٝذحُطح٠ُ جُطحُد ضؼِْ ٓذٟ ػٖ ٝشلحك٤س ٓصذجه٤س رجش ٝٓل٤ذز ده٤وس ٓؼِٞٓحش ػ٠ِ جُكصٍٞ .15

 ضكغ٘ٚ. ٝجعطٔشجس٣س جُؼ٠ِٔ

 ٝضطِؼحضْٜ ُشؿرحضْٜ ٝٓكووس جُؼَٔ ٝعٞم جُٔصِكس ٝأصكحخ جُٔغطل٤ذ٣ٖ جقط٤حؾحش ٓغ ٓطٞجكوس ذح٤ٌُِس جُؼ٤ِٔس جُرشجٓؽ ضٌٕٞ إٔ ظٔحٕ .16

 ٝضٞهؼحضْٜ.

 جُؿٞدز. إلدجسز جُالصٓس ٝج٤ُٜحًَ جُوٞجػذ ئسعحء .17

 جُغٟ٘ٞ. جُذجخ٠ِ جُؿٞدز ض٤ًٞذ ٗظحّ ضطر٤ن .18

 

 -: الجىدح سخسٍب (:7) هبدح

 . ذح٤ٌُِس جُطؼ٤ِْ ٓ٘ظٞٓس ك٠ جُؿٞدز ضكون جُط٠ ٝجُ٘ظْ جُرشجٓؽ ذططر٤ن جُٜ٘عس ؾحٓؼس – جُٜ٘ذعس ٤ًِس جدجسز ضطؼٜذ .1

 . ٝضطر٤وحضٚ جُكحعد ٓغ ُِطؼحَٓ جُالصٓس ذحُٜٔحسجش جُطحُد ضض٣ٝذ .2

 . جُطحُد شخص٤س ك٠ ٝجُطط٣ٞش جالذطٌحس سٝـ ذع .3

 . جُٔطحقس ُِٔٞجسد ٝجُلؼحٍ جألٓػَ جألعطخذجّ .4

 . جُؿٔحػ٠ جُؼَٔ سٝـ ذع .5

 . جُر٤٘٤س جُطخصصحش ضشؿ٤غ .6
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 هبدح )8(: أهذاف الىحذح:

 ض٤ٌٖٔ ج٤ٌُِس ٖٓ ضكو٤ن سعحُطٜح ٝ ؿح٣حضٜح جالعط٤شجض٤ؿ٤س.   .1

 جهطشجـ جُغ٤حعحش ٝ جال٤ُحش جُط٠ ضذػْ ضكو٤ن ٓؼح٤٣ش جُؿٞدز.   .2

 ٓطحذؼس ٝ ضو٤٤ْ ضطر٤ن جُغ٤حعحش ٝ جال٤ُحش جُط٠ ضذػْ ضكو٤ن ٓؼح٤٣ش جُؿٞدز.   .3

 ضطر٤ن جُٔؼح٤٣ش جُو٤ٓٞس ُالػطٔحد ٝظٔحٕ جُؿٞدز ك٠ جُطؼ٤ِْ جُؼح٠ُ.  .4

 جهطشجـ جعطكذجظ ٝقذجش ضذػْ ٓطحذؼس ضطر٤ن ٓؼح٤٣ش جُؿٞدز.  .5

 ٝظغ جُ٘ظْ ٝ جُٔؼح٤٣ش ٝ جُ٘ٔحرؼ جُٔغطخذٓس ُطو٣ْٞ جالدجء.  .6

 جُذػْ جُل٠٘ ألهغحّ ٝ جدجسجش ج٤ٌُِس ُٔغحػذضٜح ػ٠ِ ضطر٤ن ٓؼح٤٣ش جُؿٞدز. ضوذ٣ْ  .7

 ضٞص٤ق ٝ ضٞغ٤ن جألدجء ألٗشطس ج٤ٌُِس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝ جُركػ٤س ٝ جُخذ٤ٓس.  .8

 ٗشش غوحكس جُؿٞدز ذ٤ٖ أكشجد ٓؿطٔغ ج٤ٌُِس.  .9

 ضلؼ٤َ جُٔشحسًس جُطالذ٤س ك٠ ضطر٤ن ٓؼح٤٣ش جُؿٞدز.  .11

 ٌَُ ٓوٞٓحش جُٔإعغس جُطؼ٤ٔ٤ِس.ئٗشحء هحػذز ذ٤حٗحش ٓطٌحِٓس  .11

 هبدح )9(: ههبم وحذح ضوبى الجىدح ثبلكلٍخ:

 ٝضٞغ٤وٜح ٖٓ ٓؿِظ ج٤ٌُِس. جُط٘ل٤ز٣س ػسعحُس جُٞقذز, أٛذجكٜح جإلعطشجض٤ؿ٤س ٝجُخطسؤ٣س ٝٝظغ  .1

 ٝظغ ج٤ٌَُٜ جُط٘ظ٢ٔ٤ ٝجإلدجس١ ُِٞقذز ٝضٞغ٤وٚ ٖٓ ٓؿِظ ج٤ٌُِس. .2

 ٝضٞغ٤وٚ ذٔؿِظ ج٤ٌُِس. ٝؿ٤شٛح٤شَٔ جألٗشطس جألًحد٤ٔ٣س ُذجخ٢ِ ذح٤ٌُِس جُؿٞدز جُٗظحّ ظٔحٕ ضلؼ٤َ  .3

 ذح٤ٌُِس ٓغ جُط٘غ٤ن ٓغ جألهغحّ جُٔخطِلس ٝضٞغ٤وٜح ذٔؿِظ ج٤ٌُِس. ٝؿ٤شٛحُألٗشطس جألًحد٤ٔ٣س  سجُذجخ٤ِ ُٔشجؾؼسٝظغ آ٤ُحش ُطلؼ٤َ ج .4

 .ػ٠ِ ٗطحم ٝجعغ أٛذجكٜح جإلعطشجض٤ؿ٤س ٝٗششٛح ذح٤ٌُِسؿح٣حضٜح ٝسعحُس ج٤ٌُِس, سؤ٣س ٝ دػْ ٝٓطحذؼس ئدجسز ج٤ٌُِس ك٢ ٝظغ  .5

ألػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ُِطؼش٣ق ذص٤حؿس ٝ ضطر٤ن ٓططِرحش جُؿٞدز ٓػَ ضٞص٤ق ٝ  ضوذ٣ْ ٝسػ ػَٔ ذ٘حء  ػ٠ِ جالقط٤حؾحش جُطذس٣ر٤س .6

 ضوش٣ش جُرشجٓؽ ٝ جُٔوشسجش ٝ جعطخذجّ جُ٘ظْ جُكذ٣ػس ك٠ جُطؼ٤ِْ ٝ جُطو٤٤ْ ٝؿ٤شٛح.  

جالُطضجّ ذحُ٘ٔحرؼ  ٓغذحُطح٢ُ ضكون سعحُس جُؿحٓؼس ٝأٛذجكٜح جإلعطشجض٤ؿ٤س  ٝإٔ جُٔخشؾحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ضكون سعحُس ج٤ٌُِس جُطأًذ ٖٓ  .7

 جُطٞه٤ص جُض٢٘ٓ جُٔكذد ُٜح.ٝجُٔطِٞذس 

 ح.٣ٞ٘س ُِطو٤٤ْ جُزجض٢ ٤ٌُِِس ٝجُطضجٜٓح ذحُ٘ٔحرؼ جُٔطِٞذس ٝجُطٞه٤ص جُض٢٘ٓ جُٔكذد ُٜغجُ ٓطحذؼس ٝٓشجؾؼس جُطوحس٣ش .8

 .( ك٠ أٗشطس جُٞقذزٝغالخ جُذسجعحش جُؼ٤ِحٓشقِس جُرٌحُٞس٣ٞط غالخ جُطالذ٤س )ُٔشحسًس طلؼ٤َ جٝظغ آ٤ُس ُ .9

 جإلدجس٤٣ٖ.ٝ  ٘شش غوحكس جُؿٞدز ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُطالخ ٝ أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظُٝظغ خطس ػَٔ  .11

٤ٚ ٓغ جُٔطخصص٤ٖ ٖٓ دجخَ أٝ خحسؼ ج٤ٌُِس ٝ ضذس٣ر ػٝظغ خط القط٤حؾحش جُطذس٣ر٤س ألػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝ جإلدجس٤٣ٖ ٝجدسجعس  .11

 ُط٤ٔ٘س هذسجضْٜ. جُؿحٓؼس

 ٓذٟ جٗؼٌحط رُي ػ٠ِ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس.ضو٤٤ْ ٝ  ٙٝ ٓشجؾؼس ضوحس٣ش سٓطحذؼس ضشش٤ف جُٔو٤ْ جُخحسؾ٢ ُِرشجٓؽ جُذسجع٤ .12

 ٓطحذؼس ٓششٝػحش ظٔحٕ جُؿٞدز ذح٤ٌُِس. .13
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 .ٝٓؿحُظ جألهغحّ ٝ جُِؿحٕ جُشت٤غ٤س ٓ٘حهشس هعح٣ح جُؿٞدز ك٠ ٓؿِظ ج٤ٌُِس .14

  .ضٞغ٤ذ جُؼالهس ٓغ ٓشًض ظٔحٕ جُؿٞدز ذحُؿحٓؼس .15

 جُٜ٘عس. ضوذ٣ْ ضوش٣ش عٟ٘ٞ ػٖ ٗشحغ جُٞقذز ُٔشًض ظٔحٕ جُؿٞدز ذؿحٓؼس .16

 

 -تشكٍل الهٍكل التٌظٍوً لىحذح ضوبى الجىدح: :(22) هبدح

ٖٓ جألػعحء جُٔط٤ٔض٣ٖ ٖٓ ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝج٤ُٜثس جُٔؼحٝٗس ٝجإلدجس٤٣ٖ ع٣ٞ٘ح  ٣ٝطْ  ُط٘ل٤ز٣س٣طْ ضش٤ٌَ ٓؿِظ ئدجسز جُٞقذز ًٝزج أػعحء جُِؿحٕ ج

 ػشض جُطش٤ٌَ ػ٠ِ ٓؿِظ ج٤ٌُِس ُإلػطٔحد ذ٘حء ػ٠ِ ئهطشجـ ٓذ٣ش جُٞقذز.

 قذز.٣كن ُٔذ٣ش جُٞقذز أخط٤حس أعٔحء أخشٟ ُعٜٔح ُِؼَٔ ذحُٞقذز ٝػشظٜح ػ٠ِ ٓؿِظ ج٤ٌُِس إلهشجسٛح ٝكوح  ُٔططِرحش جُؼَٔ ذحُٞ

 تشكٍل هجلس االداسح:

 .(ت٤ظ ٓؿِظ جالدجسٙ)سػ٤ٔذ ج٤ٌُِس  .1

  جُطالخَ ج٤ٌُِس ُشثٕٞ جُطؼ٤ِْ ٤ًٝٝ .2

 .ٓذ٣ش ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز .3

 .ٗحتد ٓذ٣ش ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز .4

 .طذس٣ظج٤ُٛثس  حءػعأ ( 6ٖٓ)ػذد  .5

 جُٔؼحٝٗس.٤ٜثس جُ حءػعأ ( 6ٖٓ)ػذد  .6

 أ٤ٖٓ ٓؿِظ ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز. .7

 ذح٤ٌُِس.أ٤ٖٓ جضكحد جُطالخ  .8
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 ح:إختصبصبد هجلس إداسح الىحذ :(22) هبدح

ٝظغ ٝئػطٔحد جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ُِؼَٔ ك٢ جُٞقذز ٝضكذ٣ذ جإلخطصحصحش ٝجُطٞص٤ق جُٞظ٤ل٢ ُِؼح٤ِٖٓ ذٜح ٝٝقذجضٜح جُذجخ٤ِس جُٔخطِلس جُط٢  .1

 ٣ط٢ُٞ ئػذجدٛح ٓذ٣ش جُٞقذز ٝسؤعحء كش٣ن جُؼَٔ.

 ٜٓحّ جُؿٞدز ٝجإلػطٔحد جُٔوطشقس ٖٓ هرَ جُٞقذز.ئػطٔحد ضش٤ٌَ جُِؿحٕ جُخحصس ذط٘ل٤ز  .2

 ئػطٔحد جُطوحس٣ش جُذٝس٣س جُط٢ ضوذّ ػٖ ع٤ش جُؼَٔ ذحُٞقذز. .3

 ئػطٔحد جُؼوٞد ذحإلضلحهحش ٓغ جُٔطؼح٤ِٖٓ ٓغ جُٞقذز. .4

 ئػطٔحد جُِٞجتف جإلدجس٣س ٝجُٔح٤ُس ٝجُل٤٘س جُخحصس ذحُٞقذز. .5

 جُط٢ ٣ؼشظٜح ٓؿِظ ئدجسز جُٞقذز.ئػطٔحد جألؾٞس ٝجٌُٔحكأش ذحُٞقذز ك٢ ظٞء جُِٞجتف  .6

 ػوذ ئؾطٔحػحش ٝٗذٝجش ٝٓإضٔشجش ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُؿٜحش جألخش١ جُٔٞؾٞدز ذحُؿحٓؼحش ٝخحسؾٜح. .7

 

 إجتوبعبد هجلس إداسح الىحذح: :(20) هبدح
أؿِر٤س أػعحؤٙ ٢ٌُٝ ٣ٌٕٞ ٣ؿطٔغ ٓؿِظ ئدجسز جُٞقذز ٓشز ػ٢ِ جألهَ شٜش٣ح  ٝرُي ذ٘حء  ػ٢ِ دػٞز ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز جُٞقذز أٝ ذطِد ٖٓ 

جإلؾطٔحع صك٤كح  الذذ ٖٓ قعٞس أًػش ٖٓ ٗصق جألػعحء ٣ٝشأط جُؿِغس ست٤ظ ٓؿِظ جإلدجسز ٣ٝكَ ٓكِٚ ٗحتد ست٤ظ ٓؿِظ جإلدجسز ك٢ 

 قحٍ ؿ٤حذٚ ٝضصذس جُوشجسجش ذأؿِر٤س جألصٞجش كارج ضغحٝش ٣شؾف جُؿحٗد جُز١ ٣عْ ست٤ظ جُؿِغس.

 ٤ٜٔٔ٘س ػ٢ِ شثٜٞٗح ٝضصش٣ق أٓٞسٛح ٝٝظغ جُغ٤حعس جُط٢ ضكون أٛذجكٜح ٝجُط٢ ضعٖٔ جألض٢:ٓؿِظ ئدجسز جُٞقذز ٛٞ جُغِطس جُ

 ئهشجس جُغ٤حعحش جُؼحٓس ٝجُخطػ جُط٢ ضكون أٛذجف جُٞقذز. .1

 ئػطٔحد ٓششٝع جُخطس جُغ٣ٞ٘س ألٗشطس جُٞقذز. .2

 جُ٘ظش ك٢ جُطوحس٣ش جُذٝس٣س جُط٢ ضوذّ ع٤ش جُؼَٔ ذحُٞقذز. .3

 جُٔح٤ُس ٝجُل٤٘س جُخحصس ذحُٞقذز ض٤ٜٔذج  إلػطٔحدٛح ٖٓ جُغِطس جُٔخطصس.ٓشجؾؼس جُِٞجتف جإلدجس٣س ٝ .4

 ئػطٔحد ٗظحّ جُؼوٞد ٝجإلضلحه٤حش ٓغ جُٔطؼح٤ِٖٓ ٓغ جُٞقذز. .5

 ضشش٤ف ٖٓ ٣ٔػَ جُٞقذز ك٢ جُٔإضٔشجش ٝجُ٘ذٝجش ٝجإلؾطٔحػحش جُؼ٤ِٔس. .6

 خش١.جُذػٞز ئ٢ُ ػوذ جإلؾطٔحػحش ٝجُ٘ذٝجش ٝجُٔإضٔشجش ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُؿٜحش جأل .7

 جُ٘ظش ك٢ جُطوش٣ش جُغ١ٞ٘ ػٖ ٗشحغ جُٞقذز جُز١ ٣ؼذٙ ٓذ٣ش جُٞقذز. .8

ز ئػطٔحد جُوٞجػذ جُٔح٤ُس جُٔطؼِوس ذحألؾٞس ٝجٌُٔحكأش ُِغحدز أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝٓؼح٤ْٜٗٝ ًٝزج جُل٤٤ٖ٘ ٝجإلدجس٤٣ٖ جُؼح٤ِٖٓ ذحُٞقذ .9

 ٝجُط٢ أهشٛح.

 ذز ػ٘ذ جُعشٝسز ٝ ئضخحر ئؾشجءجش ئػطٔحدٙ ٖٓ جُغِطس جُٔخطصس.ئهطشجـ ضؼذ٣َ ٝضط٣ٞش ج٤ٌَُٜ جُط٘ظ٢ٔ٤ ٝجُٞظ٤ل٢ ُِٞق .11

 ئهطشجـ ضؼذ٣َ ٛزٙ جُالتكس ًِٔح ضطِد جألٓش رُي.  .11
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دوس وههبم القٍبداد االكبدٌوٍخ واالداسٌخ وأعضبء هٍئخ التذسٌس والعبهلٍي والطالة فى تطجٍق وتعزٌز ًظن ضوبى 

 الجىدح

ٝٓؼح٤٣ش جالػطٔحد ذح٤ٌُِس ٣ؿد جُطأًذ ٖٓ ئُٔحّ ؾ٤ٔغ جُٔغث٤ُٖٞ ٖٓ جُو٤حدجش أألًحد٤ٔ٣س ذح٤ٌُِس )أ.د. ُعٔحٕ ضكو٤ن ٝضطر٤ن ٗظْ ظٔحٕ جُؿٞدز 

كس ػ٤ٔذ ج٤ٌُِس, جُغحدز جًُٞالء ٝسؤعحء جُٔؿحُظ جُؼ٤ِٔس( ٝأػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝسؤعحء جألهغحّ جإلدجس٣س ٝجُؼح٤ِٖٓ ٝجُطالخ ذذٝسْٛ ٝٓؼش

صحصحضْٜ قط٠ ٣طْ ضؿ٤ٜض جُٔغط٘ذجش ٝجُطوحس٣ش جُغ٣ٞ٘س جُذٝس٣س جُٔطِٞذس ٝجُٔطعٔ٘س ٝصق ٝضو٤٤ْ ُِٞظغ جُٔغث٤ُٞحش جُط٢ ضوغ ك٢ ٓؿحٍ جخط

طوذّ جُكح٢ُ ٤ٌُِِس ٝضكذ٣ذ ٓح ضْ ضكو٤وٚ ٝئٗؿحصٙ ٖٓ جُخطػ جإلعطشجض٤ؿ٤س جُط٢ ٝظؼطٜح ج٤ٌُِس ُِطكغ٤ٖ ك٢ ٓخطِق جُٔؿحالش ٝئػذجد ج٤ٌُِس ُِ

 ص جألدٝجس ٝجُٔغث٤ُٞحش ٝكوح ُالخطصحصحش ك٤ٔح ٢ِ٣:ٝذ٘حءج ػ٠ِ ٓح عرن ضطِخ. ُالػطٔحد

 -:)سئٍس هجلس إداسح الىحذح( / عوٍذ الكلٍخاالستبر الذكتىسههبم  :(32) هبدح

ػوذ جالؾطٔحع جُشٜش١ ُٔؿِظ ئدجسز  ٝقذز ظمٔحٕ جُؿمٞدز ذح٤ٌُِمس ٝئسعمحٍ صمٞسز ٓمٖ جُٔكعمش ذؼمذ جػطٔمحدٙ ئُم٠ ٓشًمض ظمٔحٕ جُؿمٞدز  .1

 ذح٤ٌُِس ذصٞسز ٖٓ ٛزٙ جُٔكحظش.ذحُؿحٓؼس ٝضكطلع جُٞقذز 

٣ش جُٞقذز ٓطحذؼس ػ٤ِٔس ئٗؿحص جُٜٔحّ جُٔطِٞذس ٖٓ جألهغحّ جُؼ٤ِٔس ٝجُغحدز جًُٞالء ٝجألهغحّ جإلدجس٣س ذح٤ٌُِس ٝرُي ذحُٔطحذؼس جُٔغطٔشز ٓغ ٓذ .2

قممذٝظ أ١ ضممأخ٤ش كمم٢ ػ٤ِٔممس ئػممذجد ُِٞهممٞف ػِمم٠ جُٔشممٌالش ٝجُؼورممحش جُطمم٢ ضٞجؾممٚ جُٞقممذز ٝجضخممحر جإلؾممشجءجش جُلٞس٣ممس ُكِٜممح ضؿ٘رممح ئُمم٠ 

 جُٔغط٘ذجش ٝجُطوحس٣ش ُطوذ٣ْ جُطوش٣ش جُغ١ٞ٘/ جُذسجعس جُزجض٤س ٝذحه٢ جُطوحس٣ش ٝجُٔغط٘ذجش ك٢ جُٞهص جُٔكذد.

جُٔومشسجش , ضومحس٣ش جُٔومشسجش ٝجُرممشجٓؽ ,  جػطٔمحد جُٔغمط٘ذجش ٝجُطومحس٣ش )جُشعمحُس ٝجُشؤ٣مس ذؼمذ جُٔشجؾؼممس , ضٞصم٤ق جُرمشجٓؽ , ضٞصم٤ق .3

 ش جُغ١ٞ٘/ دسجعس رجض٤س(.جُطوش٣

جُط٘غ٤ن ٓغ ٝقذز جُؿٞدز ذح٤ٌُِس ُٞظمغ خطمس ضذس٣ر٤مس ُؼمذد ٓمٖ جُمذٝسجش جُطذس٣ر٤مس ٝٝسػ جُؼٔمَ ٝجُِومحءجش ػِم٠ ٓمذجس جُلصمَ جُذسجعم٢  .4

خ , جُؼمح٤ِٖٓ, ُِطأًذ ٖٓ ئ٣عحـ ٝكْٜ جُؿ٤ٔغ ُ٘ظْ جُؿٞدز ٝضطر٤وحضٜح ك٢ جُٔإعغس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝٗشش ُػوحكس جُؿٞدز ٝأٛذجف جُٞقذز ذم٤ٖ جُطمال

 أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝؾ٤ٔغ جُلثحش جُٔغطٜذكس )دجخ٢ِ/ خحسؾ٢(.

ضمطْ جُٔطحذؼس جُٔغطٔشز ُألهغحّ جُؼ٤ِٔس ٝئدجسجش ج٤ٌُِس ُططر٤ن خطػ جُطط٣ٞش ٝجُطكغ٤ٖ جُط٢ ٝسدش ذطوحس٣ش جُرشجٓؽ ٝجُطوش٣ش جُغ١ٞ٘ ٝئٜٗح  .5

 كؼ٤ِح ٝكوح ُؿذٍٝ ص٢٘ٓ ٓؼِٖ.

 .ٚجء ٤ٌُِِس ٝكوح ُؿذٍٝ جُض٣حسجش جُٔطلن ػ٤ِضغ٤َٜ ص٣حسز جُٔشجؾؼ٤ٖ جُ٘ظش .6

 

 -:/ وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالةاالستبر الذكتىسههبم  :(42) هبدح

( , ذٔكحظمش جُِؿمحٕ جُػ٘حت٤مس , ٗٔمحرؼ جالٓطكحٗمحش , ُؿمحٕ جُٔٔطك٘م٤ٖ ٝٗطمحتؽ س جُػالغمسجُذسجعم٤ ٍٞئٓذجد جُٞقذز ذحُؿذجٍٝ جُذسجعم٤س )جُلصم .1

 ؾ٤ٔغ جُٔوشسجش ُؿ٤ٔغ جُرشجٓؽ . جٓطكحٗحش جُطالخ ك٢

ئٓذجد جُٞقذز ذٔغط٘ذجش خحصمس ذشمثٕٞ جُطؼِم٤ْ ٝجُطمالخ ٓػمَ: آ٤ُمس جُطؼحٓمَ ٓمغ شمٌحٟٝ جُطمالخ , ٤ًل٤مس جُطؼحٓمَ ٓمغ جُطٔحعمحش جُطمالخ  .2

٣ْ جُطممالخ ٝجُطظِٔممحش جُخحصممس ذحُ٘طممحتؽ, ذ٤حٗممحش ػممٖ صمم٘ذٝم جُطٌحكممَ جإلؾطٔممحػ٠ ٝٓممذٟ جعممطلحدز جُطممالخ ٓ٘ممس , جُغ٤حعممس جُٔطرؼممس ُطٌممش

 جُشقالش جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُض٣حسجش ج٤ُٔذج٤ٗس ,ع٤حعحش جُورٍٞ ٝجُطك٣َٞ ,....ٝؿ٤شٛح(. جُٔطلٞه٤ٖ ٤ًٝل٤س ٓغحػذز جُطالخ جُٔطؼػش٣ٖ,

 ئٓذجد جُٞقذز ذذ٤َُ جُطحُد جُٔؼذٍ. .3
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جُٔغمحذوحش جُطالذ٤مس )خمحسؼ ٝدجخمَ  ضوذ٣ْ جُر٤حٗحش جُخحصس ذحُشػح٣س جُطالذ٤س ذح٤ٌُِس ٝجألٗشطس جُطالذ٤س ٝ جألعش ُٝؿحٕ جضكحد جُطمالخ , .4

 ج٤ٌُِس( , ذ٤حٕ ذحُؿٞجتض جُط٢ كحص ذٜح جُطالخ ك٢ جُٔغحذوحش , .. ٝؿ٤شٛح.

ٓطحذؼس ػ٤ِٔس ئٓذجد جُغحدز جُٔ٘طذذ٤ٖ ٖٓ أػعحء ٤ٛثس جُطمذس٣ظ ذ٘ٔمٞرؼ ضٞصم٤ق جُٔومشس جُمز٣ٖ ٣وٞٓمٕٞ ذطذس٣غمٚ ذح٤ٌُِمس ٓطعمٔ٘ح جُ٘طمحتؽ  .5

جُٔوشس ُِرشٗحٓؽ ٤ُومّٞ جُٔ٘طمذخ جُومحتْ ذحُطمذس٣ظ ذٞظمغ جُٔٞظمٞػحش ٝضكذ٣مذ أعمح٤ُد جُطمذس٣ظ ٝغمشم جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔغطٜذكس جُط٢ ٣كووٜح 

جُطو٤٤ْ جُٔغطخذٓس ذٔح ٣شضرػ ٣ٝكون جُ٘طحتؽ جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔغطٜذكس ُِٔومشس جُمز١ قمذدٙ جُرشٗمحٓؽ ٝضغم٤ِْ صمٞسز ًحِٓمس ٓمٖ ضٞصم٤ق جُٔومشس 

 جد جُغحدز جُٔ٘طذذ٤ٖ ُطوش٣ش جُٔوشس ك٢ ٜٗح٣س ًَ كصَ دسجع٢.إلدجسز ج٤ٌُِس ٓغطٞكحز جُطٞه٤غ. ًزُي ٓطحذؼس ئػذ

ُٞقمذز ظمٔحٕ جُؿمٞدز قطم٠ ٣ٌٜٔ٘مح  ئػذجد جُر٘ذ جُخمح  ذمحُطؼ٤ِْ ٝجُمطؼِْ  ٝؾمٞدز كمش  جُمطؼِْ جُمٞجسد ذ٘ٔمٞرؼ جُطوش٣مش جُغم١ٞ٘ ٝئسعمحُٚ .6

 جعطٌٔحٍ ئػذجد جُطوش٣ش جُغ١ٞ٘ / جُذسجعس جُزجض٤س.

ذأػذجد جُطالخ جُٔغطؿذ٣ٖ , أػذجد جُطمالخ جُمز٣ٖ ذمذءٝج  جُرشٗمحٓؽ , أػمذجد جُطمالخ كم٢ ًمَ كشهمس , ئٓذجد جُٞقذز ذحإلقصحت٤حش جُخحصس  .7

 (, ئػذجد جُطالخ جُٞجكذ٣ٖ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جإلقصحءجش جُٔشضرطس ذحُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس.جُلصٍٞ جُٜ٘حت٤سئػذجد جُطالخ جُخش٣ؿ٤ٖ )ٖٓ 

ُخحصمس ذشمثٕٞ جُطؼِم٤ْ ٝجُمطؼِْ ٝكومح ُؿمذٍٝ صٓ٘م٢ ٝٓمح ضمْ ضكو٤ومٚ ٓمٖ خطمس جُؼمحّ ئٓذجد جُٞقذز ذحعطشجض٤ؿ٤حش جُطؼِم٤ْ ٝجُمطؼِْ جُٔوطشقمس ج .8

 جُغحذن ٝجُٔؼٞهحش جُط٢ قحُص دٕٝ جًطٔحٍ ضكو٤ن ذؼط ٜٓ٘ح ئٕ ٝؾذ.

 ئػذجد ضوش٣ش دٝس١ ػٖ ٓذٟ ًلح٣س جإلٌٓح٤ٗحش جُٔطحقس ُِطؼ٤ِْ ٝجُطؼِْ )ٓؼحَٓ , هحػحش ٓؿٜضز ذٞعحتَ ضؼ٤ٔ٤ِس ,...جُخ(. .9

٣وٞٓٞج ذطذس٣غٜح ٝػشظٜح ػ٠ِ جُطمالخ  جألهغحّ جُؼ٤ِٔس ُِطأًذ ٖٓ جعطالّ أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ُطٞص٤ق جُٔوشسجش جُط٢ٓطحذؼس سؤعحء  .11

ك٢ أٍٝ جُلصَ جُذسجع٢ ًٝزُي جُطأ٤ًذ ػ٠ِ سؤعحء جألهغمحّ جُؼ٤ِٔمس ػِم٠ ظمشٝسز ئػمذجد أػعمحء ٤ٛثمس جُطمذس٣ظ ُطوش٣مش جُٔومشسجش كم٢ 

 ٤ِٜٔح ُِٞقذز.جُذسجع٢ ٝضؿ٤ٔؼٜح غْ ضغ ٜٗح٣س جُلصَ

 

 -:هسؤلٍبد وههبم هذٌش وحذح ضوبى الجىدح :(52) هبدح

ُٔذز غالغس أػٞجّ هحذِس  )ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز جُٞقذز( ػ٤ٔذ ج٤ٌُِس٣ؼ٤ٖ ٓذ٣ش ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ٖٓ ذ٤ٖ أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ذح٤ٌُِس ذوشجس ٖٓ 

 .ُِطؿذ٣ذ

 الىظٍفخ: شغل ششوط
 ػعٞ ٤ٛثس ضذس٣ظ ػ٢ِ سأط جُؼَٔ. .1

 ػ٢ِ دسؾس جُذًطٞسجز.قحصَ  .2

 عؿِٚ خح٢ُ ٖٓ جُؿضجءجش جٝ ُلص جُ٘ظش. .3

 قحصَ ػ٢ِ دٝسجش ضذس٣ر٤س ك٢ ٓؿحٍ ٗظْ ظٔحٕ جُؿٞدز ٝجإلػطٔحد. .4

 ُذ٣ٚ ٜٓحسجش جُطٞجصَ جُلؼحٍ ٓغ ج٥خش٣ٖ. .5

 ُذ٣ٚ ٜٓحسجش قغٖ جإلدجسز. .6

 ٓشٜٞد ُٚ ذحُٔصذجه٤س ٝجإلُطضجّ ٝجُؼَٔ جُؿحد. .7
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 الىحذح: هذٌش وههبم هسؤلٍبد
ٓطحذؼس جألٗشطس جألًحد٤ٔ٣س ذح٤ٌُِس جُط٢ ضشَٔ ٓطحذؼس ٝظمغ جُٔؼمح٤٣ش جألًحد٤ٔ٣مس ٝضٞصم٤ق جُرمشجٓؽ ٝجُٔومشسجش جُذسجعم٤س ٝئػمذجد ضومحس٣ش  .1

 جُرشجٓؽ ٝجُٔوشسجش جُذسجع٤س ٝٝظغ خطػ جُطكغ٤ٖ ٝآ٤ُحش ض٘ل٤زٛح.

٣ٞ٘س ) جُطو٤م٤ْ جُمزجض٢ ( ٤ٌُِِمس ٝكومح  ُ٘ٔمحرؼ ج٤ُٜثمس جُو٤ٓٞمس ٝظغ خطس ض٘ل٤ز٣س ُِٞقذز ٝآ٤ُحش ضلؼ٤ِٜح إلػذجد ٝٓطحذؼس ٝٓشجؾؼس جُطوحس٣ش جُغ .2

 ُعٔحٕ ؾٞدز جُطؼ٤ِْ ٝجإلػطٔحد.

ٓطحذؼس ضطر٤ن ٗظْ ضو٤٤ْ جألدجء ٝجُطو٣ْٞ جُطالذ٢ ٝه٤حط جُشظح ٝضط٣ٞشٛح ٝجُطأًذ ٖٓ ضٞػ٤س ٝضذس٣د أػعحء ٤ٛثمس جُطمذس٣ظ ػِم٢ جُطو٤م٤ْ  .3

 جُٔغطؿذز ٝجُكذ٣ػس.

ُٔٞغومس ٝجُٔؼِ٘مس ٓمٖ خمالٍ جُِؿمحٕ جُل٤٘مس ذٜمح ُطكو٤من سعمحُطٜح ٝض٘ظم٤ْ قٔمالش جُطٞػ٤مس جُٔطؼِومس ذ٘شمش غوحكمس ضلؼ٤َ خطس جُؼَٔ جُغم٣ٞ٘س ج .4

 جُؿٞدز ٝجُططٞسجش جُط٢ غشأش ػ٤ِٜح ٝرُي ػ٢ِ ٓغط١ٞ جُطالخ ٝأػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝجإلدجس٤٣ٖ ٝؾ٤ٔغ جُلثحش جُٔغطٜذكس.

 –جُخش٣ؿمٕٞ  –غمالخ جُغم٘س جُٜ٘حت٤مس  –ُرمشجٓؽ جُطؼ٤ٔ٤ِمس ٓمٖ هرمَ ) ٓشجؾمغ خمحسؾ٢ ضلؼ٤َ آ٤ُحش جُٔشجؾؼس جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤مس ُطو٤م٤ْ ج .5

 أصكحخ جُؼَٔ ٝؿ٤شٛح (.

ذ٘حء هٞجػذ جُر٤حٗحش جُالصٓمس ٝئػمذجد ذ٤حٗمحش ٝئقصمحت٤حش ػمٖ ؾ٤ٔمغ أٗشمطس ج٤ٌُِمس ٝجُٔمٞجسد جُرشمش٣س ٝجإلٌٓح٤ٗمحش جُٔطحقمس ٌُمَ ذشٗمحٓؽ  .6

 ٤ٔ٘س جُر٤ثس ٝجُذسجعحش ٝجألٗشطس جُركػ٤س.ٝجُخذٓحش جُطالذ٤س ٝجٗشطس خذٓس جُٔؿطٔغ ٝض

 ٓطحذؼس ئػذجد ِٓلحش جإلػطٔحد ُطأ٤َٛ ج٤ٌُِس ُِطوذّ ُإلػطٔحد ٖٓ ج٤ُٜثس جُو٤ٓٞس ُعٔحٕ ؾٞدز جُطؼ٤ِْ ٝجإلػطٔحد. .7
 

 :ًبئت هذٌش وحذح ضوبى الجىدح هسؤلٍبد وههبم :(62) هبدح

جُطذس٣ظ ذح٤ٌُِس ذوشجس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جإلدجسز ٣ٝغحػذ ٓذ٣ش جُٞقذز ك٢ ئضٔحّ جألػٔحٍ ٣ؼ٤ٖ ٗحتد ٓذ٣ش ُِٞقذز )أٝ أًػش( ٖٓ ذ٤ٖ أػعحء ٤ٛثس 

 ٣ٝكَ ٓكِٚ قحٍ ؿ٤حذٚ.

 الىحذح: هذٌش ًبئت وههبم هسؤلٍبد 
 ٝظغ جإلغحس جُؼحّ ٝجُخطس جُط٘ل٤ز٣س ٝجُرشٗحٓؽ جُض٢٘ٓ ُؼَٔ جُِؿحٕ. .1

 ئششجف ٝٓطحذؼس جُط٘ل٤ز غروح  ُِخطػ جُض٤٘ٓس جُٔكذدز ُزُي. .2

 ضغ٤َٜ ٜٓحّ سؤعحء ٝأػعحء جُِؿحٕ ك٢ ؾ٤ٔغ جُر٤حٗحش ٝجُٞغحتن. .3

 ض٤ٌِق سؤعحء جُِؿحٕ ذحُٜٔحّ جُٔخطِلس. .4

 جإلششجف ػ٢ِ ئػذجد جُطوش٣ش جُٔرذت٢ ٝجُٜ٘حت٢ ُِذسجعس جُزجض٤س ٝجُطوش٣ش جُغ١ٞ٘ ٝخطس جُؼَٔ ُِطط٣ٞش. .5

 

 :آلٍبد ضجظ العول ثىحذح ضوبى الجىدح :(72) هبدح
جُغمحدز سؤعمحء جُِؿمحٕ ٝأػعمحء جُٞقمذز ُإلؾطٔمحع ػمٖ غش٣من ٗشمش ئػالٗمحش ذح٤ٌُِمس أٝ خطحذمحش سعم٤ٔس أٝ ذحُرش٣مذ ٣ذػٞ ٓمذ٣ش جُٞقمذز  .1

 جألٌُطش٢ٗٝ.

ػ٘ذ ضـ٤د ج١ ست٤ظ ُؿ٘س أٝ ػعٞ ذحُٞقذز ػٖ جُكعٞس غالظ ئؾطٔحػحش ٓططح٤ُس دٕٝ ئػطزجس ٣ؼطرش رُي ضخ٤ِمح  ٓ٘مٚ ػمٖ جُٜٔمحّ جًُِٔٞمٚ  .2

 دجء جُشٜش١ جُز١ ضؼذٙ ُؿ٘س جُٔشجؾؼس جُذجخ٤ِس.ئ٤ُٚ ٣ٝزًش رُي ك٢ ضو٤٤ْ جأل
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ػ٢ِ ؾ٤ٔغ أػعحء جُٞقذز ضوذ٣ْ ضوش٣ش شٜش١ ػٔح هحٓٞج ذاٗؿحصٙ ٖٓ ٜٓحّ خالٍ ٛزج جُشمٜش ٝئرج ضؼػمش ئضٔمحّ ذؼمط جُٜٔمحّ أٝ ًِٜمح ضمزًش  .3

هشطٜح ٝجضخحر ٓح ٣ِضّ ُِطؼحٓمَ أعرحخ ٛزج جُطؼػش ٓغ ٝؾٞخ ئذالؽ سؤعحء جُِؿحٕ ٝست٤ظ جُٞقذز ذأ١ ػورحش كٞس ظٜٞسٛح قط٢ ٣طغ٢٘ ٓ٘ح

 ٓؼٜح.

٣طْ ئخطحس ٓذ٣ش جُٞقذز سع٤ٔح  ٖٓ هرَ سؤعحء جُِؿحٕ أٝ جألػعحء ػٖ أ١ علش ُٔذز ضض٣ذ ػمٖ أعمرٞع خمحسؼ أٝ دجخمَ جُمرالد هرمَ ٓٞػمذ  .4

٣ٝشمَٔ جُطوش٣مش ٓمح ضمْ جُغلش ذأعرٞع ػ٢ِ جألهَ ٝػ٢ِ إٔ ٣وذّ ضوش٣مشج  ئرج ضمضجٖٓ ٓٞػمذ جُغملش ٓمغ ٓٞػمذ ضغم٤ِْ ٗطمحتؽ جُٜٔمحّ ٝجُطومحس٣ش. 

 ئٗؿحصٙ ٖٓ ٜٓحّ ٖٝٓ ٣خحُق رُي ٣ؼطرش رُي ضخ٤ِح  ٓ٘ٚ ػٖ ٓغإ٤ُطٚ ضؿحٙ جُٞقذز ٣ٝزًش رُي ك٢ ضو٤٤ْ جألدجء جُخح  ذٚ.

٣وّٞ ٗحتد ٓذ٣ش جُٞقذز ذاػذجد ضوحس٣ش شٜش٣س ػٖ سؤعمحء جُِؿمحٕ ٝأػعمحء جُٞقمذز. ًٔمح ٣ؼمذ ضوش٣مشج  ٓؿٔؼمح  ًمَ أقمذ ػشمش أعمرٞػح  ػمٖ  .5

 شطس جُط٢ ضٔص ٝجُط٢ ضؼػشش ئٕ ٝؾذش ٣ٝوذٓٚ ُِغ٤ذ ٓذ٣ش جُٞقذز ٓٞظكح  ك٤ٜح أعرحخ جُطؼػش ٝجُٔغإٍ أٝ جُٔغإ٤ُٖ ػ٘ٚ.ٓؿَٔ جألٗ

ػ٢ِ ؾ٤ٔغ أػعحء ُؿحٕ جُٞقذز ظٔحٕ جإلضصحٍ جُٔغطٔش ذ٤ْٜ٘ ٝذ٤ٖ سؤعحء ُؿحْٜٗ ُطغِْ جُٜٔمحّ ٝضغم٤ِْ جُ٘طمحتؽ كم٢ جُٔٞػمذ جُٔومشس ُٜمح  .6

 جُِؿحٕ ٓذ٣ش جُٞقذز ًطحذس قط٢ ٣شكن رُي ذطو٤٤ْ جألدجء جُشٜش١ ُِؼعٞ. ٝئرج قذظ ػٌظ رُي ٣رِؾ سؤعحء

٣كصَ جُغحدز سؤعحء جُِؿحٕ ٝؾ٤ٔغ أػعحء ٝقذز جُؿٞدز ػ٘ذ جُطِد ػ٢ِ شٜحدز ٖٓ ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ذ٤ٌِس جُٜ٘ذعس ػٖ جُلطشز جُطم٢  .7

ذحُغ٤شز جُزجض٤س جُخحصس ذْٜ ٓشكوح  ذٜمح ٗطمحتؽ جُطومحس٣ش ػمْٜ٘ ٝرُمي ُطومذ٣ٜٔح ُٔمٖ ٣ٜٔمٚ  ُٞظؼٜحأٓعٞٛح ك٢ جُؼَٔ ٝٗٞػ٤س جُؼَٔ ذحُٞقذز 

 جألٓش.

 ٣وّٞ ٓذ٣ش جُٞقذز ذاذالؽ ؾ٤ٔغ سؤعحء جُِؿحٕ ٝأػعحء جُٞقذز ذ٘طحتؽ ضو٤٤ْ جألدجء جُشٜش٣س شخص٤ح  ٌَُ ْٜٓ٘. .8

ٝ ذؼمط أٝ ًمَ جُٜٔمحّ جًُِٔٞمس ئ٤ُمٚ إٔ ٣طومذّ ذطِمد ُٔمذ٣ش ئرج سؿد أ١ ٖٓ سؤعحء جُِؿحٕ أٝ جألػعمحء ئعمطرذجٍ أٝ جإلػطمزجس ػمٖ أقمذ أ .9

 جُٞقذز هرَ ٓشٝس غِع جُٔذز جُٔوشسز إلضٔحّ ٛزٙ جُٜٔٔس أٝ جُٜٔحّ قط٢ ٣ٌٖٔ ئػحدز ضٞص٣ؼٜح ٝإٔ ٣شكن ذطِرٚ جُٔرشسجش جُذجػ٤س ُزُي.

كش ُذ٣مٚ ٓمٖ جإلٌٓح٤ٗمحش ٝٓمٖ خمالٍ جُطؼمحٕٝ ٓذ٣ش جُٞقذز ٣ؼَٔ ػ٢ِ ضز٤َُ جُصؼٞذحش ٝأعرحخ جُطؼػش ك٢ جُٜٔحّ هذس ئٌٓحٗٚ ٝقغد جُٔطٞ .11

 ٓغ ئدجسز ج٤ٌُِس ٓٔػِس ك٢ ػ٤ٔذٛح ٣ٝوذّ جُذػْ ٝجُؼٕٞ ٌَُ سؤعحء جُِؿحٕ ٝأػعحء جُٞقذز ُعٔحٕ قغٖ ع٤ش جُؼَٔ.

ؾٔمغ ٣ؿٞص ُٞقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ذحإلعطؼحٗس ذؼذد ٓمٖ جُطمالخ جُٔط٤ٔمض٣ٖ ذحُ٘شمحغ ٝجُٔرمحدسز كم٢ ئٗؿمحص جألػٔمحٍ ٝجُٔؼحٝٗمس كم٢ ضٞص٣مغ ٝ .11

 جإلعطر٤حٗحش ٝٓغحػذز جُِؿحٕ ك٢ ذؼط جألػٔحٍ جُل٤٘س ذحُٞقذز ٗظ٤ش ٓ٘ف شٜحدجش ضوذ٣ش ُْٜ ػ٢ِ ضؼحْٜٝٗ ك٢ أٗشطس جُؿٞدز.

٣كصَ جُغحدز سؤعحء جُِؿحٕ ٝأػعحء جُٞقذز ٝٓؼحْٜٝٗ ٖٓٔ عحٛٔٞج ك٢ أٗشطس جُؿٞدز ػ٢ِ ٌٓحكأز ػٖ جُٜٔحّ جُط٢ أٗؿضٝٛح أٝ شحسًٞج  .12

قعممٞس جُؿِغممحش ضوممذس قغممد صممؼٞذس جُٜٔٔممس ٝجٌُممحدس جُؼِٔمم٢ أٝ جُممٞظ٤ل٢ ٝجُٔممذز جُطمم٢ جعممطـشهطٜح جُٜٔٔممس كمم٢ ئٗؿحصٛممح ذ٘ؿممحـ ٝػممٖ 

 ٝضصشف ٖٓ ج٤ُٔضج٤ٗس جُٔخصصس ُزُي.

ئ٢ُ ٓشًض ظٔحٕ جُؿٞدز ذحُؿحٓؼس خالٍ غٔح٤ٗمس أ٣محّ ػِم٢  ذر٢٘ ع٣ٞق جُٜ٘عسؾحٓؼس  –ضرِؾ هشجسجش ٓؿِظ ئدجسز جُٞقذز ذ٤ٌِس جُٜ٘ذعس  .13

ئرج ُْ ٣ؼطشض ػ٤ِٜح ٓذ٣ش جُٔشًض خالٍ أعمرٞػ٤ٖ ٓمٖ ضمحس٣خ ٝصمُٜٞح ٓغمطٞكحٙ ئُم٢  ٓ٘لزز٣خ صذٝسٛح إلػطٔحدٛح ٝضؼطرش جألًػش ٖٓ ضحس

 ٌٓطد ع٤حدضٚ.

 

 

 



 

 

 الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة

 
 

            19/13                                                                                          جامعة النهضة  – الهندسةكلية  –وحدة ضمان الجودة 

 

 -:ههبم سؤسبء االقسبم العلوٍخ :(82) هبدح

ُطٞص٤ق جُٔومشس ٝػشظمٚ ػِم٠ ٓشجؾؼس ضٞص٤ق جُرشٗحٓؽ ٝجُٔوشسجش )ُؿ٘س جُٔشجؾؼس جُذجخ٤ِس( ٝٓطحذؼس جعطالّ أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ  .1

 جُطالخ ك٢ أٍٝ جُلصَ جُذسجع٢.

ضكذ٣ذ ٓ٘غو٤ٖ ٖٓ جُوغْ ُِؼَٔ ذحُٞقذز ُطلش٣ؾ ذ٤حٗحش جالعطر٤حٕ ذحٌُٔر٤ٞضش ٝضغؿ٤َ جُ٘طحتؽ ك٢ ٗٔٞرؼ ضوش٣مش جُٔومشس ٝئػمحدز ضٞص٣مغ ػِم٠  .2

 أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ العطٌٔحٍ ئػذجد ضوش٣ش جُٔوشس.

ظ ُطوش٣ش جُٔوشس ك٢ ٜٗح٣س جُلصَ جُذسجع٢ ذؼذ ضذ٣ٖٝ ضو٤٤ْ جُطالخ ُِٔوشس ٝضذ٣ٖٝ ئقصحت٤حش جُطالخ ٓطحذؼس ئػذجد أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ .3

ُ٘طحتؽ جالٓطكحٕ جُٜ٘حت٢ ُِٔوشس, ٝٝظغ خطمػ جُطكغم٤ٖ جُٔوطشقمس , ضؿ٤ٔمغ ضومحس٣ش جُٔومشسجش ٝضغم٤ِٜٔح ُِٞقمذز ذؼمذ ٓشجؾؼمس ٓمٖ جُوغمْ 

  .جُؼ٢ِٔ

جُخمش٣ؿ٤ٖ ُطٞص٣مغ جعمطر٤حٕ ضو٤م٤ْ جُرشٗمحٓؽ ,ًمزُي ضو٤م٤ْ ضٞصم٤ق جُرشٗمحٓؽ ذٔمح ٣كومن سعمحُس  ضكذ٣ذ جُٔغطل٤ذ٣ٖ ك٢ عٞم جُؼَٔ ٝػذد ٖٓ .4

 ج٤ٌُِس ٖٓ جُٔو٤ْ جُخحسؾ٢ جُز١ ضْ جخط٤حسٙ ٝكوح ُٔؼح٤٣ش ٓؼطٔذز ٝظؼطٜح ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ذح٤ٌُِس.

 ٖ عٞم جُؼَٔ ٝجُخش٣ؽ. ضكذ٣ذ أػعحء ٤ٛثس ضذس٣ظ ٖٓ جُوغْ  ُؼَٔ جُطلش٣ؾ جإلقصحت٢ ٝضك٤َِ ٥سجء جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٓ .5

ئٓذجد جُٞقذز ذخطس ضط٣ٞش ٝضكغ٤ٖ جُرشٗحٓؽ ٝكوح ُؿذٍٝ ص٢٘ٓ ٝجهؼ٢ ٝضٞظ٤ف ك٢ ضوش٣ش جُرشٗحٓؽ ٓح ضْ ئٗؿحصٙ ٖٓ خطمس جُؼمحّ جُغمحذن  .6

 ٝٓؼٞهحش جُط٘ل٤ز ئٕ ٝؾذش.

عممحذوح ػِم٠ ئٕ ٣ممطْ جػطٔمحدٙ كمم٢ جخط٤محس جُٔؼمح٤٣ش جُٔشؾؼ٤ممس جُخحسؾ٤مس كمم٢ قحُمس جُطؼممذ٣َ أٝ جإلظمحكس ُٔممح ٛمٞ ٓٞظمف ذطٞصمم٤ق جُرشٗمحٓؽ  .7

 جُٔؿحُظ جُكحًٔس ٣ٝشعَ ٤ُِٜثس جُو٤ٓٞس الػطٔحد.

 ئػذجد ضوش٣ش جُرشٗحٓؽ ٝكوح ُ٘ٔٞرؼ ج٤ُٜثس جُو٤ٓٞس ُِؿٞدز ٝجالػطٔحد ٝئسعحُٚ ُِٞقذز ُِٔشجؾؼس ٝضؿ٤ٜضٙ ك٢ جُصٞسز جُٜ٘حت٤س . .8

 ػطٔحد ؾ٤ٔغ جُطوحس٣ش ك٢ ٓؿِظ جُوغْ هرَ ئسعحُٜح ُِٞقذز.ئ .9

 ػ٠ِ أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ُٔطحذؼس جعطٌٔحٍ ِٓق جُٔوشس جُز١ ٣وّٞ ذطذس٣غٚ جُٔٞؾٞد ذحُٞقذز.جُطأ٤ًذ  .11

 

 -:ههبم أعضبء هٍئخ التذسٌس :(29) هبدح

عطٌٔحٍ ِٓق جُٔوشس جُٔٞؾٞد ذحُٞقذز ذصلس ٓغطٔشز ٝضذػ٤ْ جُِٔق ذحُلشٝض ٝػ٘ح٣ٖٝ جألذكحظ جُط٢ ضطِد ٖٓ جُطالخ , جالٓطكحٗمحش, ئ .1

 دسؾحش أػٔحٍ جُغ٘س, ٝؿ٤شٛح . ٗٔحرؼ جإلؾحذس ,

 (.جُلصٍٞ جُذسجع٤س جُػالغسػشض ٝٓ٘حهشس ضٞص٤ق جُٔوشس ٓغ جُطالخ ك٢ أٍٝ جُلصَ جُذسجع٢ ) .2

 هرَ إٔ ٣غِْ ئ٠ُ جُٞقذز. جعطٌٔحٍ ئػذجد ضوش٣ش جُٔوشس ٝضغ٤ِٔٚ ُشت٤ظ جُوغْ جُؼ٢ِٔ ك٢ ٜٗح٣س جُلصَ جُذسجع٢ ُِٔشجؾؼس .3

 جإلػالٗحش جُوش٣رس ٖٓ جُوغْ. لؼ٤ِٜح ٝأػالّ جُطالخ ذٜح ك٢ جُِوحء جألٍٝ ٝئػالٜٗح ك٢ ُٞقسجالُطضجّ ذؿذٍٝ جُغحػحش جٌُٔطر٤س ٝض .4

)دجخ٤ِمح ٝخحسؾ٤مح( جُطم٢ همحّ ذٜمح  ضكذ٣ع جُغ٤شز جُزجض٤س ٝذ٤محٕ ذحألٗشمطس ٝجُمذٝسجش جُطذس٣ر٤مس جُطم٢ قعمشٛح ٝجألذكمحظ جُؼ٤ِٔمس جُٔ٘شمٞسز .5

 .عحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ُط٤ٔ٘س جُوذسجشش جُطذس٣ر٤س جُط٢ قعشٛح أػٝضض٣ٝذ ٝقذز جُؿٞدز ذٜح ع٣ٞ٘ح ٝئػذجد ذ٤حٕ ذحُذٝسج

ظٔحٕ جُؿمٞدز ذح٤ٌُِمس ٝٓشًمض ظمٔحٕ  قعٞس جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س ٝٝسػ جُؼَٔ ٝجُِوحءجش جُٔطؼِوس ذحُؿٞدز ٝجالػطٔحد جُط٢ ض٘ظٜٔح ٝقذز .6

 جُؿٞدز ذحُؿحٓؼس.
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غ أػعحء جُِؿ٘س جُػ٘حت٤س , ضٞص٣غ جُذسؾحش , ضكع٤ش ٗٔٞرؼ جإلؾحذس , جالُطضجّ ذؿذجٍٝ جُِؿحٕ جُػ٘حت٤س )ٗٔٞرؼ جالٓطكحٕ ٓٞظف ػ٤ِس ضٞه٤ .7

 ضغ٤ِْ ضوش٣ش جُِؿ٘س جُػ٘حت٤س(.

 جُٔشحسًس ك٢ ضوذ٣ْ ٓوطشقحش ٝخطػ ضط٣ٞش جُٔوشس ٝجُرشٗحٓؽ. .8

 جُٔشحسًس جُلؼحُس ك٢ أٗشطس ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ذح٤ٌُِس. .9

ضو٤م٤ْ جُٔومشس( ٝدٝسٛمْ جُك٤م١ٞ كم٢  دٝسْٛ ك٢ ػ٤ِٔس ضو٤٤ْ جُٔومشس )جعمطر٤حٕجُٔشحسًس ك٢ ٗوَ غوحكس جُؿٞدز ئ٠ُ جُطالخ ٝضٞظ٤ف أ٤ٔٛس  .11

 ضط٣ٞش جُرشٗحٓؽ جُذسجع٢ ذٔح ٣كون ٓططِرحش عٞم جُؼَٔ ٣ٝٞجًد جُطوذّ جُؼ٢ِٔ ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ك٢ ٓؿحٍ جُطخصص.

 

 -:ههبم أهٍي الكلٍخ والعبهلٍي :(02) هبدح

 ئدجسز ٖٓ ئدجسجش ج٤ٌُِس.ضوذ٣ْ ذ٤حٕ ٣ٞظف ػذد جُٔٞظل٤ٖ ٝ جُؼٔحٍ ك٢ ًَ  .1

ضوذ٣ْ ذ٤حٕ ٣ٞظف ػذد جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س جُط٢ قعشٛح ٓٞظل٢ ًَ ئدجسز ٖٓ ئدجسجش ج٤ٌُِس ع٣ٞ٘ح , ٝضٞظ٤ف ٓذٟ جالعمطلحدز جُلؼ٤ِمس ٓمٖ  .2

ضْ جُطذس٣د ػ٤ِس  ٛزٙ جُذٝسجش ٝجإلؾشجءجش جُط٢ ضْ جالعطؼحٗس ذٜح ُِطأًذ ٖٓ رُي )ٓػَ جعطر٤حٕ ٝعحتَ ضو٤٤ْ جألدجء ُٔؼشكس ٓذٟ جٗؼٌحط ٓح

 ػ٠ِ أدجؤٙ ك٢ ئٗؿحص جُٜٔحّ جُٔشضرطس ذطر٤ؼس ػِٔٚ( ذحُط٘غ٤ن ٓغ سؤعحء جألهغحّ جإلدجس٣س ذح٤ٌُِس.

 –ضوذ٣ْ ذ٤حٕ ك٢ ٜٗح٣س ًَ ػحّ ػٖ جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س جُط٢ ٣شؿد ٓمٞظل٢ ج٤ٌُِمس كم٢ قعمٞسٛح أل٤ٔٛطٜمح كم٢ ٓؿمحٍ ضخصمص ًمَ ئدجسز  .3

 غوحكس جُؿٞدز جُط٢ ٣ٌٖٔ ض٘ظ٤ٜٔح ذح٤ٌُِس ٝجُٔٞػذ جُٔ٘حعد الٗؼوحدٛح.ٝضكذ٣ذ ػذد ٝسػ جُؼَٔ ك٢ ٓؿحٍ ٗشش 

 ٝظغ خطس ص٤٘ٓس هحذِس ُِط٘ل٤ز ُِطط٣ٞش ٝجُطكغ٤ٖ ك٢ ًَ ئدجسز ٖٓ ئدجسجش ج٤ٌُِس )ػٖ غش٣ن سؤعحء جألهغحّ جإلدجس٣س(. .4

ٟ ٓ٘حعرس رُي ُٔططِرحش جُؼَٔ ذٌمَ هغمْ  ئٓذجد جُٞقذز ذطوش٣ش ٣ٞظف ٓذٟ ًلح٣س جألػذجد جُٔٞؾٞدز ذٌَ ئدجسز ٝضخصصحش جُٔٞظل٤ٖ ٝٓذ .5

 ئدجس١.

ئٓذجد ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ذح٤ٌُِس ذٌَ ٓح ضكطحؾٚ ٖٓ ذ٤حٗحش ٝئقصمحت٤حش قطم٠ ٣ٌٔمٖ جعمطٌٔحٍ جُٔغمط٘ذجش ٝجُطومحس٣ش جُٔطِمٞخ ضؿ٤ٜضٛمح  .6

٤ٌِس , ػذد ٓؼحَٓ جٌُٔر٤ٞضش ٝٓح ُِٔشجؾؼس ٖٓ هرَ ج٤ُٜثس جُو٤ٓٞس ُعٔحٕ جُؿٞدز ٝجالػطٔحد ٓػَ: ػذد جُٔؼحَٓ جُخحصس ذٌَ هغْ ػ٢ِٔ ذحُ

ُ٘مص ذح٤ٌُِمس ٝأٓمحًٖ ضٞص٣ؼٜمح, ئؾمشجءجش جُصم٤حٗس ٝػومٞد جُصم٤حٗس جُخحصمس ذمحألؾٜضز ذح٤ٌُِمس, جضكط٣ٞٚ ٖٓ أؾٜمضز ًٔر٤مٞضش , ػمذد ٗومحغ 

 جُٔٞجصٗس جُغ٣ٞ٘س ٤ٌُِِس ٝذ٘ٞد ضٞص٣ؼٜح ٝجُٔ٘صشف,......جُخ.

س جألٖٓ ٝجألٓمحٕ ذح٤ٌُِمس ٝضٞظمف جُٔخمحسؼ كم٢ ًمَ ٓر٘م٠ )جُطمٞجسب( ٝجضخمحر قصش ُألٓحًٖ جُط٢ ٣ٌٖٔ ٝظغ ئػالٗحش ذٜح ٝٓطحذؼس خط .7

 جإلؾشجءجش ُطٞك٤ش ٝعحتَ جألٖٓ ٝجألٓحٕ ذح٤ٌُِس ٝخحصس ُؿ٤ٔغ ٓؼحَٓ ج٤ٌُِس ٝجإلدجسجش.

 

 -:ههبم وهسئىلٍخ الطالة ثبلكلٍخ :(20) هبدح

 ئدجسز جُٞقذز.قعٞس ٓٔػَ جُطالخ )أ٤ٖٓ جضكحد جُطالخ( جالؾطٔحػحش جُشٜش٣س ُٔؿِظ  .1

 جُٔشحسًس جُلؼحُس ُِطالخ ك٢ أٗشطس جُٞقذز ٝٗشش غوحكس جُؿٞدز ذ٤ٖ صٓالتْٜ. .2

ٝجٛطٔمحّ( ٝآسجتٜمْ كم٢ ػ٤ِٔمحش جُططم٣ٞش  جُلْٜ جُؿ٤ذ ُذٝسْٛ جُٜحّ ك٢ ػ٤ِٔس ضو٤٤ْ جُٔومشسجش جُذسجعم٤س ٝجُرشٗمحٓؽ )ِٓمة جالعمطر٤حٕ ذؼ٘ح٣مس .3

 ٝجُطكغ٤ٖ.
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 اللجبى التٌفٍزٌخ الذاعوخ: :(00) هبدح

 ُؿ٘س ٓطحذؼس جُٔؼح٤٣ش. .1

 ُؿ٘س ٓ٘غو٢ جُؿٞدز ذحالهغحّ جُؼ٤ِٔس. .2

 ُؿ٘س جالعطر٤حٗحش ٝجُطـز٣س جُشؾؼ٤س. .3

 ُؿ٘س جُٔشجؾؼس جُذجخ٤ِس. .4

 ُؿ٘س جُطذس٣د ٝٗشش غوحكس جُؿٞدز .5

 ُؿ٘س جُٔشحسًس جُطالذ٤س .6

             

 ثىحذح ضوبى الجىدح التٌفٍزٌخ الذاعوخاختصبصبد اللجبى   :(30) هبدح

 :هتبثعخ الوعبٌٍش لجٌخ اوال:

٣خطص ًَ ذطشش٤ف ٖٓ ٓذ٣ش جُٞقذز ٖٝٓ جػعحء ج٤ُٜثس جُٔؼحٝٗس أػعحء  (7ٝ ػذد )ست٤ظ ُِؿ٘س ٖٓ جػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ  ٖٓ جُِؿ٘س ضطٌٕٞ

  جُٞقذز.٣ٞغن جُطشش٤ف ذٔٞجكوس ٓؿِظ  ٝ ,ٓؼح٤٣ش جُؿٞدز ٖٓ  ُٔؼ٤حس٣ٖذٔطحذؼس  ٜٓ٘ح ػعٞ

 الىاججبد واالختصصبد الىظٍفٍخ:

ج٤ُٜثس جُو٤ٓٞس ُعٔحٕ ؾٞدز جُطؼ٤ِْ ٝجُٔؼذز ٖٓ هرَ  جُطؼشف جُذه٤ن ػ٠ِ ٓؼح٤٣ش جالػطٔحد ٝٓإششجضٜح ٝخصحتصٜح ٝجُٔخشؾحش جُٔطِٞذس .1

 .الػطٔحدٝج

 .دسجعس ٓذٟ ضٞجكن ٓخشؾحش ج٤ٌُِس ٝٝغحتوٜح ٓغ ٓططِرحش ؾٜس جالػطٔحد .2

 .٤ٌُِِس عس جُزجض٤سضؿ٤ٔغ ٝٓشجؾؼس جُر٤حٗحش جُخحصس ذاػذجد جُطوحس٣ش جُغ٣ٞ٘س ٝجُذسج .3

 .٤ٌُِِس ئػذجد جُٔشكوحش ٝجُٞغحتن جُذجػٔس ُِطوحس٣ش جُغ٣ٞ٘س ٝجُذسجعس جُزجض٤س .4

 .جُٞغحتن جُذجػٔسضكذ٣ع ٝذصلس دٝس٣س ٓشجؾؼس ِٓق جالػطٔحد  .5

 ذٔطحذؼس ٓ٘غو٢ جُٔؼح٤٣ش ٖٓ جُغحدز أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝج٤ُٜثس جُٔؼحٝٗس ذح٤ٌُِس. جعرٞػ٢ضوذ٣ْ ضوش٣ش دٝس١  .6

  : ثبالقسبم الجىدح ًهٌسقلجٌخ  :ثبًٍب

٣خطص ًَ ذطشش٤ف ٖٓ ست٤ظ جُوغْ ٖٝٓ جػعحء ج٤ُٜثس جُٔؼحٝٗس أػعحء  (7ٝ ػذد )ُِؿ٘س ٖٓ جػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ست٤ظ  ٖٓ جُِؿ٘س ضطٌٕٞ

  .٣ٞغن جُطشش٤ف ذٔٞجكوس ٓؿِظ جُوغْ ٝ ,جُغرؼسذٔطحذؼس ُوغْ ٖٓ جالهغحّ جُؼ٤ِٔس  ٜٓ٘ح ػعٞ

 الىظٍفٍخ:الىاججبد واالختصصبد 

 ظٔحٕ جُؿٞدز ذح٤ٌُِس. ٝقذزٛٞ قِوس جالضصحٍ ٓح ذ٤ٖ جُوغْ جُٔؼ٢٘ ٝ .1

 ٣شحسى ك٢ ؾ٤ٔغ جالٗشطس جُخحصس ذٞقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ذح٤ٌُِس. .2

 ٣طحذغ ِٓق جُٔوشسجش جُذسجع٤س ٌَُ كصَ دسجع٢ ٓغ جُغحدز أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝغرحػطٜح ٝٝظغ ك٢ ِٓق جُٔوشس ٌَُ ٓحدز. .3

 ظٔحٕ جُؿٞدز ذح٤ٌُِس. ُٞقذز٣ٝغِٜٔح  ذحُوغْ جُٔؼ٠٘ضوش٣ش جُٔوشسجش ٝجُرشجٓؽ ٝ ٣طحذغ ٣ٝشجؾغ ضٞص٤ق .4
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 ٣ؼذ ٓصلٞكس جُٔوشسجش ٝٓصلٞكس ٗٞجضؽ جُطؼِْ جُٔغطٜذكس ُِٔوشس. .5

 ٣شحسى ك٢ ٓشجؾؼس جُطوش٣ش جُغ١ٞ٘ ذحُوغْ . .6

 ٣طحذغ ٗشش غوحكس جُؿٞدز ذحُوغْ ٝكوح ُخطس جُؼَٔ جُط٢ ضوشٛح ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز. .7

 جُؿٞدز.ظٔحٕ ٞػ٤س أػعحء جُوغْ ذخطػ ٝع٤حعحش ج٤ٌُِس ك٢ ٓؿحٍ ٣وّٞ ذط .8

 ٣طحذغ ٣ٝشجؾغ خطس جُؼَٔ جُخحصس ذحالقط٤حؾحش جُطذس٣ر٤س ذحُوغْ جُٔؼ٢٘. .9

 .دز ٝ جُطط٣ٞش ك٢ جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُجُؿٞ ظٔحٕ جُٔشحسًس ك٢ جُٔإضٔشجش, جُ٘ذٝجش, ٝٝسػ جُؼَٔ ٝجُذٝسجش جُطذس٣ر٤س ك٢ ٓؿحٍ .11

 

 الوشاجعخ الذاخلٍخ: لجٌخ: ثبلثب

٣خطص ًَ ٝ ٓذ٣ش جُٞقذز ذطشش٤ف ٖٓ ٖٓ جػعحء ج٤ُٜثس جُٔؼحٝٗس أػعحء  (7ٝ ػذد )ُِؿ٘س ٖٓ جػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ست٤ظ  ٖٓ جُِؿ٘س ضطٌٕٞ

 checkٓشجؾؼس )هحتٔس ٣ٝوّٞ ًَ ػعٞ ذحعط٤لحء جُٞقذ ٝ ٣ٞغن جُطشش٤ف ذٔٞجكوس ٓؿِظ  ٝ ,جُغرؼسذٔطحذؼس ُوغْ ٖٓ جالهغحّ جُؼ٤ِٔس  ٜٓ٘ح ػعٞ

list ٓؼذز غروح ُِٔططِرحش ٝجُٞغحتن جُٔطِٞذس ٖٓ جالهغحّ( ٓغ جُوغْ جُٔؼ٠٘ . 

 الىاججبد واالختصصبد الىظٍفٍخ:

 ٣طْ ك٤ٚ جالضلحم ػ٠ِذ٤ٖ ست٤ظ ٓؿِظ جُوغْ ٝػعٞ ُؿ٘س جُٔشجؾؼس  ٓغرن ضطْ جُٔشجؾؼس جُذجخ٤ِس ُالهغحّ ذصلس دٝس٣س ذ٘حء ػ٠ِ جضلحم .1

  .ضكذ٣ذ جُٔٞػذ جُٔ٘حعد

ك٠ صٞسز هحتٔس ٓشجؾؼس  ٓكذد ذٜح ؾ٤ٔغ جُ٘وحغ  ٣طْ جذالؽ ست٤ظ ٓؿِظ جُوغْ ٓغروح ٝ ذلطشز ًحك٤س ػٖ ٓح ع٤طْ جعط٤لحءٙ ٖٓ جُٞغحتن .2

 جُٔشجد جعط٤لحتٜح هرَ ٓٞػذ ص٣حسز جُٔشجؾؼس جُذجخ٤ِس

 جُوغْ جُؼ٢ِٔ ٝٗغخس ُٞقذز ظٔحٕ جُؿٞدز .ست٤ظ ٓؿِظ ٣ش ج٢ُ ُطوشجضوذ٣ْ ضوش٣ش ػٖ ٓح ضْ جعط٤لحتٚ ٝجُز١ ُْ ٣طْ ٝضغِْ ٗغخس ٖٓ  .3

 ٣طحذغ ػعٞ جُِؿ٘س جُوغْ جُٔؼ٢٘ ك٢ كطشز ص٤٘ٓس ٓكذدز ٝٓطلن ػ٤ِٜح العط٤لحء ًَ ٓح ٛٞ ٓطِٞخ ٖٓ جُوغْ . .4

 .جُٞقذز ػشض ٝجػطٔحد ٗطحتؽ جُٔشجؾؼحش ٝٓطحذؼس ض٘ل٤ز جإلؾشجءجش جُطصك٤ك٤س ك٠ ٓؿِظ ئدجسز .5

 س ًَ شٜش.٣طْ جُٔشجؾؼس جُذجخ٤ .6

 

 :بًبد و التغزٌخ الشاجعخٍلجٌخ إعذاد اإلستج ساثعبً:

 ٣خطص ًَ ػعٞٝٓذ٣ش ذطشش٤ف ٖٓ ٖٓ جػعحء ج٤ُٜثس جُٔؼحٝٗس أػعحء  (7ٝ ػذد )ُِؿ٘س ٖٓ جػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ست٤ظ  ٖٓ جُِؿ٘س ضطٌٕٞ

  جُٞقذز.٣ٞغن جُطشش٤ف ذٔٞجكوس ٓؿِظ  ذاػذجد جإلعطر٤حٗحش ٝ جُطـز٣س جُشجؾؼس ذٌَ هغْ ػ٢ِٔ ٝ ٜٓ٘ح

 الىاججبد واالختصصبد الىظٍفٍخ:

   .حٗحش جُٔطِٞذس ذ٘حء ػ٢ِ جقط٤حؾحش ج٤ٌُِس٤ئػذجد دسجعس ُالعطر .1

  :جُٔغطٜذكس ٖٝٓ جٓػِس رُي قط٤حؾحش ٝضٞص٣ؼٜح ػ٢ِ جُلثحشجالحٗحش ذ٘حء ػ٢ِ ٤ضص٤ْٔ جُؼذ٣ذ ٖٓ جإلعطر .2

 سجع٤س ٝ جالٓطكحٗحشحٗحش دٝس٣س ُطو٣ْٞ جُٔوشسجش جُذ٤جعطر  

 حٗحش ُطو٣ْٞ أدجء ئدجسجش ج٤ٌُِس٤جعطر  

 حٗحش ُو٤حط جُشظح جُٞظ٤ل٢ إلػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝ جإلدجس٤ٖ٤٣جعطر  
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 أػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝ جإلدجس٤٣ٖ ػٖ ٗٔػ جُو٤حدز ءحٗحش ُو٤حط سظح٤جعطر.  

 .حٗحش ًٝطحذس جُطوحس٣ش جُخحصس ذٌَ جعطر٤ح٤ٕضك٤َِ ٗطحتؽ جالعطر .3

 .حهطشجقحش ٝ قٍِٞ ُِطكغ٤ٖذ جُ٘طحتؽ ػ٠ِ ئدجسز ج٤ٌُِس ذؼذ ًطحذس جُطٞص٤حشػشض  .4

 .حٗحش ذ٘حء ػ٠ِ جُ٘طحتؽ جُٔطٞصَ ئ٤ُٜح٤ضكذ٣ع جالعطر .5

 .ٓطحذؼس جإلؾشجءجش جُطصك٤ك٤س .6

 ضوذ٣ْ ضوحس٣ش دٝس٣س سذغ ع٣ٞ٘س ٝ جػطٔحدٛح ٖٓ ٓؿِظ ج٤ٌُِس.  .7

 ئػذجد خطس جُؼَٔ جُغ٣ٞ٘س. .8

 

 :ثقبفخ الجىدح لجٌخ التذسٌت وًشش خبهسبً:

٣خطص ًَ ٝ ٓذ٣ش جُٞقذز ذطشش٤ف ٖٓ ٖٓ جػعحء ج٤ُٜثس جُٔؼحٝٗس أػعحء  (7ٝ ػذد )ُِؿ٘س ٖٓ جػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ست٤ظ  ٖٓ جُِؿ٘س ضطٌٕٞ

  جُٞقذز.٣ٞغن جُطشش٤ف ذٔٞجكوس ٓؿِظ  ٝ ,جُطذس٣د ٝٗشش غوحكس جُؿٞدز ذٌَ هغْ ػ٢ِٔ ًَٝ ٓغط١ٞ دسجع٢ذٔطحذؼس  ٜٓ٘ح ػعٞ

 واالختصصبد الىظٍفٍخ:الىاججبد 

 .ٗشش غوحكس جُؿٞدز ٝأ٤ٔٛس جُطذس٣د ٝجُطأ٤َٛ جُٔغطٔش ك٠ ٓؿطٔغ ج٤ٌُِس .1

ٝأػعحء ٤ٛثس ضذس٣ظ ٝئدجس٤٣ٖ ٝغالخ ك٠ ٓؿحٍ ٗظْ ظٔحٕ  ضكذ٣ذ جالقط٤حؾحش جُطذس٣ر٤س ُِلثحش جُٔخطِلس ذح٤ٌُِس ٖٓ ه٤حدجش أًحد٤ٔ٣س .2

 .الػطٔحدجُط٤ٜثس ُٝ جُؿٞدز

ضشَٔ ػ٠ِ ذشجٓؽ ضذس٣ر٤س ٝٝسػ ػَٔ ٝٓإضٔشجش ٝٗذٝجش  جُٔر٤٘س ػ٠ِ جالقط٤حؾحش جُطذس٣ر٤س ذك٤ع ُغ٣ٞ٘سج ئػذجد جُخطػ جُطذس٣ر٤س .3

 .جُلثحش ٝٗششجش ٓٞؾٜس ئ٠ُ ؾ٤ٔغ

 .جالعطلحدز جُطحٓس ٖٓ جُرشجٓؽ جُطذس٣ر٤س جُٔطحقس ٖٓ هرَ جُؿحٓؼسجُؼَٔ ػ٠ِ  .4

 .ئضحقس جُطذس٣د جُٔ٘حعد ٌَُ كثس ػ٠ِ قذٙ .5

 .خطػ جُطذس٣ر٤سضلؼ٤َ ٝٓطحذؼس ض٘ل٤ز جُ .6

  .ُِطـز٣س جُشجؾؼس ٝ ضك٤ِِٜح جقصحت٤ح ئػذجد جُ٘ٔحرؼ جُالصٓس ٖٓ خالٍضو٣ْٞ أدجء جُرشجٓؽ جُطذس٣ر٤س  .7

 .ضوذ٣ْ جُطوحس٣ش جُذٝس٣س ٝجُغ٣ٞ٘س ػٖ جُرشجٓؽ جُطذس٣ر٤س .8

 

 :لجٌخ الوشبسكخ الطالثٍخ سبدسب:

٣خطص ًَ ٝ ٓذ٣ش جُٞقذز ذطشش٤ف ٖٓ ٖٓ جػعحء ج٤ُٜثس جُٔؼحٝٗس أػعحء  (6ٝ ػذد )ُِؿ٘س ٖٓ جػعحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ست٤ظ  ٖٓ جُِؿ٘س ضطٌٕٞ

  جُٞقذز.٣ٞغن جُطشش٤ف ذٔٞجكوس ٓؿِظ  ذاػذجد جُطالخ ُِٔشحسًس جُطالذ٤س ك٢ جُؿٞدز ذٌَ هغْ ػ٢ِٔ ٝٓغط١ٞ دسجع٢, ٝ ٜٓ٘ح ػعٞ

 الىاججبد واالختصصبد الىظٍفٍخ:

 ٓ٘ف شٜحدجش ضوذ٣ش ُْٜ ٗظ٤ش ٓؼحٝٗطْٜ ك٢ أٗشطس جُؿٞدز.ٝ ٣طْ  ٤س٣طْ ئخط٤حسغالخ ٓٔػ٠ِ ُؿ٤ٔغ جُلشم جُذسجع٤س ذحٌُِ
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 هىاصفبد الطالة:

 جُطالخ جُٔٞجظر٤ٖ ػ٠ِ قعٞس جُٔكحظشجش ذحٗطظحّ. .1

 جُطالخ جُٔشٜٞد ُْٜ ذكغٖ جُؼالهس ٓغ صٓالتْٜ. .2

 .جُطالخ جُٔط٤ٔض٣ٖ ذحُ٘شحغ ٝجُٔرحدسز ك٢ ئٗؿحص جألػٔحٍ .3

 ههبم الطالة: 

 صٓالتْٜ.ٗشش غوحكس جُؿٞدز ذ٤ٖ  .4

 ضٞص٣غ جالعطر٤حٗحش جُخحصس ذطو٤٤ْ جُٔكحظش ك٠ جخش ٓكحظشز ٌَُ ػعٞ ٤ٛثس ضذس٣ظ. .5

 ضٞص٣غ جالعطر٤حٗحش جُخحصس ذطو٤٤ْ جُٔوشس أٝ جُرشٗحٓؽ. .6

 ضٞص٣غ جالعطر٤حٗحش جُخحصس ذطو٤٤ْ ٓذٟ ًلحءز جُطذس٣رحش جُؼ٤ِٔس ٝ جُ٘ظش٣س. .7

 ٓطحذؼس ضلؼ٤َ ئؾشجءجش ٌٓحككس جُؼذٟٝ ذح٤ٌُِس. .8
 

 -:ضوبى الجىدح وحذحهجلس  بًخههبم أه  :(04) هبدح

 جػالٕ ٓٞػذ جٗؼوحد جؾطٔحع ٓؿِظ ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ٝجػالّ ًَ جػعحء جُٔؿِظ ذح٤ُّٞ ٝجُغحػس ٝجٌُٔحٕ. .1

ضوذ٣ْ ضوش٣ش شٜش١ ػٖ جؾطٔحػحش ٓؿِظ ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ٓٞظف ذٚ جُغحدز جُكعٞس ٝجُـ٤حخ ٝجعرحذٚ ٝجُوشسجش جُط٢ ضْ جضخزٛح  .2

 ٓح ضْ ض٘ل٤زٙ ٝٓح ُْ ٣طْ ض٘ل٤زٙ ٝجعرحخ جُطحخ٤ش.ٓٞظكح 

ع٣ٞ٘ح , ٝضٞظ٤ف ٓذٟ جالعطلحدز جُلؼ٤ِس ٖٓ  ُؿحٕ جُٞقذزٖٓ  ُؿ٘سًَ  جػعحءضوذ٣ْ ذ٤حٕ ٣ٞظف ػذد جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س جُط٢ قعشٛح  .3

ء ُٔؼشكس ٓذٟ جٗؼٌحط ٓح ضْ جُطذس٣د ٛزٙ جُذٝسجش ٝجإلؾشجءجش جُط٢ ضْ جالعطؼحٗس ذٜح ُِطأًذ ٖٓ رُي )ٓػَ جعطر٤حٕ , ٝعحتَ ضو٤٤ْ جألدج

 .ػ٤ِس ػ٠ِ أدجؤٙ ك٢ ئٗؿحص جُٜٔحّ جُٔشضرطس ذطر٤ؼس ػِٔٚ( 

 ُؿ٘سك٢ قعٞسٛح أل٤ٔٛطٜح ك٢ ٓؿحٍ ضخصص ًَ  جػعحء ٝقذز جُؿٞدزضوذ٣ْ ذ٤حٕ ك٢ ٜٗح٣س ًَ ػحّ ػٖ جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س جُط٢ ٣شؿد  .4

 ٢ ٣ٌٖٔ ض٘ظ٤ٜٔح ذح٤ٌُِس ٝجُٔٞػذ جُٔ٘حعد الٗؼوحدٛح.ٝضكذ٣ذ ػذد ٝسػ جُؼَٔ ك٢ ٓؿحٍ ٗشش غوحكس جُؿٞدز جُط –

 (.جُِؿحٕ)ػٖ غش٣ن سؤعحء  ُؿحٕ جُٞقذزٖٓ ُؿ٘س ٝظغ خطس ص٤٘ٓس هحذِس ُِط٘ل٤ز ُِطط٣ٞش ٝجُطكغ٤ٖ ك٢ ًَ  .5

ذٌَ  ٝٓذٟ ٓ٘حعرس رُي ُٔططِرحش جُؼَٔ جالػعحء ذٜحٝضخصصحش  ُؿ٘سئٓذجد جُٞقذز ذطوش٣ش ٣ٞظف ٓذٟ ًلح٣س جألػذجد جُٔٞؾٞدز ذٌَ  .6

 .ُؿ٘س

ئٓذجد ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ذح٤ٌُِس ذٌَ ٓح ضكطحؾٚ ٖٓ ذ٤حٗحش ٝئقصحت٤حش قط٠ ٣ٌٖٔ جعطٌٔحٍ جُٔغط٘ذجش ٝجُطوحس٣ش جُٔطِٞخ ضؿ٤ٜضٛح  .7

 .جُو٤ٓٞس ُعٔحٕ جُؿٞدز ٝجالػطٔحد ُِٔشجؾؼس ٖٓ هرَ ج٤ُٜثس

 

 -:الٌظبم الوبلً للىحذح  :(50) هبدح

( ؾ٤٘ٚ ٓصش١ ٖٓ ئدجسز 3111جُؿٞدز ذ٤ٌِس جُٜ٘ذعس ذؿحٓؼس جُٜ٘عس ٖٓ خالٍ ٌٓأكحز شٜش٣س هذسٛح )٣طْ جُصشف ػ٠ِ جقط٤حؾحش ٝقذز ظٔحٕ 

جُؿحٓؼس ذ٘حءج ػ٠ِ خطحخ أٝ ٤َٓ ٖٓ ٓذ٣ش جُٞقذز ٝػ٤ٔذ ج٤ٌُِس )ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز جُٞقذز(  ج٠ُ ئدجسز جُؿحٓؼس ٝرُي ُصشف ٌٓأكحش 

 الػعحء جُٞقذز الٗؿحصْٛ جألػٔحٍ جٌُِٔل٤ٖ ذٜح.
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 -:أحكبم عبهخ  :(06) هبدح

 ضؼطرش ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز ذ٤ٌِس جُٜ٘ذعس ؾضء ال ٣طؿضجء ٖٓ ٓشًض ظٔحٕ جُؿٞدز ذؿحٓؼس جُٜ٘عس. .1

 .ٝالتكطس جُط٘ل٤ز٣س ٣طرن ك٤ٔح ُْ ٣شد ك٢ شأٗس ٗص خح  ذٜزٙ جُالتكس جُوٞجػذ جُٞجدسز ذوحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُؿحٓؼحش .2

 .ٝئػطٔحدٛح ذٔؿِظ ج٤ٌُِس ػ٤ِٜحضغش١ أقٌحّ ٛزٙ جُالتكس ٖٓ ضحس٣خ  جُٔٞجكوس  .3

 
 

 إعذاد الالئحخ:

 ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز  ٓذ٣ش ٝقذز ظٔحٕ جُؿٞدز
 

  

 أ.د. سبلن هحوىد الخضشي  د. هحوذ قشًً سعذ

 


