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ٍقدٍح
ٝعرثس اىر٘ـٞف اىو٘ظٞف ٜتٞواُ ؼواٍو ىي٘اظثواخ ٗاىَعوئٗىٞاخ اىباـوح تواىَ٘قف اىو٘ظٞفٜ
ٗٝعرثس ٗـوف ماٍوو ىيَٖوازاخ ٗاى٘اظثواخ اىروٝ ٜقوً٘ تٖوا ؼواغو اى٘ظٞفوح ؼواٍئ ٍئٕ٦ذؤ
اىعيَٞح ٗاىعَيٞح.
ٗٝعووربدً اىر٘ظٞووف اىوو٘ظٞف ٜىرؽدٝووود اىقَٞووح اىْعووثٞح ىي٘ظوووائف دا ووو اىَئظعووح ٗأٝموووا
مَقٞوواض ىرؽدٝوود ا١ظوو٘ز ٗاىَسذثوواخ ٗذعٞووٗ ِٞا رٞوواز اىَوو٘ظف ِٞىرؽق ٞو ٍر يثوواخ اىعَووو
ٗٝعرثس أدآ ٍفٞدج ىيَدٝس عْد ذق١ َٔٞٞداء ٍ٘ظف فٍ٘ ٜقف اىعَو.
ٝنُ٘ اى٘ـف اى٘ظٞف ٜظإصاً قثوو ا٣عو ُ٦عوِ اى٘ظٞفوح ٗذورٌ ٍقاتيؤ ناىوة اى٘ظٞفوح عيوٜ
أظاض ٍنّ٘اخ اى٘ـف اى٘ظٞف ٜاىَ٘ظ٘د.
ٗٝعسف دىٞو ٗـف اى٘ظائف تؤّٔ "عثازج عِ مراب ٝرمَِ اى٘ـف اىناٍو ىنافح اى٘ظائف
اىَعرَووودج فووو ٜاىرْيوووٗ ٌٞتٞووواُ ىي٘اظثووواخ ٗاىَعووو ٘ىٞاخ اىباـوووح تاىَْفوووة ٗٗـوووف ماٍوووو
ىيَٖازاخ ٗاى٘اظثاخ اىرٝ ٜقً٘ تٖا ؼاغو اى٘ظٞفح ٍٗئٕ٦ذٔ اىعيَٞح ٗاىعَيٞح اىَ ي٘تح".
إٔداف اىر٘ـٞف اى٘ظٞف:ٜ
ٝصٝد ٍوِ ظوسعح ـوٞاغح ا٣عّ٦واخ ٗاىَ٘اـوفاخ اىباـوح تاى٘ظوائف عيوٗ ٜموا٥خ
اىر٘ظٞف.
ٞٝعس عي ٜاىَسؼؽ ِٞعَيٞح فٌٖ اىَعئٗىٞاخ ا١ظاظٞح ىيَْفة فَٖا ٗالؽا.
َٖٝوود اى س ٝو ى٦ذفووا توو ِٞـوواؼة اىعَووو ٗـوواؼة اىَْفووة تؽووؤُ ّرووائط ا١داء
اى٘ظٞف ٜاىَر٘قعح ٗاىر ٜتاىراى ٜذق٘دّا اى ٜذقٗ ٌٞٞظٞف ٜأفمو.
ذقيووو ٍووِ مَٞووح ذمووازب اى٘اظثوواخ ٗاىَٖوواً توو ِٞاىَْاـووة توو ٦داعووٍَ ٜووا ٝصٝوود ٍووِ
فاعيٞح اىعَو اىعَاع.ٜ
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ا ٥رفاـاخ اى٘ظٞفٞح ىَعيط اىنيٞح:

يوجد في أعمى الييكل التنظيمي لمكمية،ويتألف مجمس الكمية الذي يرأسو عميد الكمية

وعضوية

ثالثة وكالء الكمية

رؤساء األقسام العممية

أستاذ من كل قسم :عمى أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب
أقديمتيم في األستاذية ،يتمتعون بعضوية المجمس لمدة سنة قابمة لمتجديد.

أستاذان مساعدان ومدرسان ويجرى تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب األقدمية في
كل فئة ،وال يحضر ىؤالء األعضاء اجتماعات مجمس الكمية عند النظر في شئون
توظيف األساتذة وال يحضر المدرسون منيم عند النظر في شئون توظيف األستاذة

المساعدين.

ثالثة أعضاء عمى األكثر ممن ليم دارية في المواد التي تدرس في الكمية يعينون لمدة
بناء عمى اقتراح مجمس الكمية وموافقة
سنتين قابمة لتجديد بقرار من رئيس الجامعة ً
مجمس الجامعة .وال يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجمس من مجالس الكميات

والمعاىد التابعة لمجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ،ال أن يجمعوا بين عضوية
مجمس الكمية وعضوية مجمس الجامعة الذي تتبعو الكمية.

ا ٥رفاـاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:

يختص مجمس الكمية بالنظر في المسائل اآلتية:
أٍٗ: -٥عائو اىرب ٞه ٗاىرْعٗ ٞاىرْيٗ ٌٞاىَراتعح:
رسم السياسة العامة لمتعميم والبحوث العممية في الكمية وتنظيميا وتنسيقيا بين األقسام

المختمفة.

وضع خطط استكمال وانشاء المباني ودع المعامل والتجييزات والمكتبة في الكمية.
إعداد خطط الكمية لمبعثات واألجا ازت الدراسية واإليفاد عمى المنح األجنبية.
إعداد برامج الستكمال تخصصات أعضاء ىيئة التدريس في الكمية.
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إعداد السياسات الكفيمة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكمية.

إعداد السياسات الكفيمة بتيسير حصول طالب الكمية عمى الكتب والمذك ارت الجامعية
وتشجيع التأليف في بعض المواد.

رسم اإلطار العام لنظام العمل في أقسام الكمية وتنظيم التنسيق بين ىذه األقسام.

 إق ارر المحتوى لمقررات الدراسة في الكمية والتنسيق بينيا في األقسام المختمفة.

إبداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية لمجامعة واعداد الالئحة الداخمية لمكمية.
وضع الالئحة الداخمية لمكتبة الكمية.

تنظيم قبول الطالب في الكمية وتحديد أعدادىم واجراءات التحويل من والى الكمية.
تنظيم الدروس والمحاض ارت والبحوث والتمرينات وأعمال االمتحانات في الكمية.

مناقشة التقرير السنوي لمكمية وتقارير األقسام وتوصيات المؤتمرات العممية لمكمية

ولألقسام وتقييم نظم الدراسة واالمتحان والبحث في الكمية ومراجعتيا وتجديدىا في ضوء

كل ذلك وفي إطار التقدم العممي والتعميمي ومطالب المجتمع وحاجاتو المتطورة.

تنظيم الشئون اإلدارية والمالية في الكمية.
إعداد مشروع موازنة الكمية.

متابعة تنفيذ السياسة العامة لمتعميم والبحوث في الكمية.

شاّٞا :اىَعائو اىرْفٞرٝح:

توزيع االعتمادات المالية عمى األقسام.

تحويل الطالب ونقل قيدىم من الكمية والييا.

قيد الطالب لمدارسات العميا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم
عمى الرسائل والغاء القيد والتسجيل.

توزيع الدروس والمحاض ارت والتمرينات العممية.

تحديد مواعيد االمتحان واعتماد جداول وتوزيع أعمال وتشكيل لجان وتحديد واجبات
الممتحنين واقرار مداوالت لجان االمتحان واعتماد نتائج امتحانات سنوات النقل بالكمية.

اقتراح منح الدرجات والشيادات العممية والدبمومات من الكمية.
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الترشيح لمبعثات والمنح واإلجازات الدراسية ومكافآت التفرغ لمدارسات العميا.
اقتراح تعيين أعضاء ىيئة التدريس في الكمية ونقميم.
الندب من الكمية والييا.

الترشيح لمميمات العممية واإلعارات وأجازات التفرغ العممي.
رعاية الشئون االجتماعية والرياضية لمطالب.

ااقت ارح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة من قانون تنظيمم الجامعات

قبول تحويل طالب الفرق األولى بحسب األحوال من الكميات والمعاىد المتناظرة في
الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

قبول تحويل ونقل قيد الطالب من كميات أو معاىد غير تابعة لمجامعات الخاضعة ليذا

القانون وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم عمى ىذه الرسائل والغاء
التسجيل.

شاىصاٍ -:عائو ٍرفسقح:

المسائل األخرى التي يحيميا إليو مجمس الجامعة.

يشكل مجمس الكمية من بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية لجاناً فنية لبحث
الموضوعات التي تدخل في اختصاصو ،ومن ىذه المجان:
لجنة شئون الطالب .

لجنة الدراسات العميا والبحوث.

لجنة المختبرات واألجيزة العممية .
لجنة العالقات الثقافية.
لجنة المكتبات.

لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المسائل األخرى التي يختص بيا وفقاً لمقانون.

-5 -

ا ٥رفاـاخ اى٘ظٞفٞح ىَعيط ادازج ٗؼدج لَاُ اىع٘دج
ٝنووُ٘ ٍعيووط ا٣دازج ٕوو٘ اىعٖووح اىعوواتقح عيوو ٚظَٞووف ؼو ُ٘ اى٘ؼوودج ٗأّؽو رٖا اىَبريفووح ٗذفووسٝف
أٍ٘زٕا ٗٗلف اىعٞاظاخ اىر ٜذؽق أغساق اى٘ؼدج ذؽد أؼساف ٍعيط اىنيٞح
ٗٝر٘ى ٚاىَعيط عيٗ ٚظٔ اىبف٘ؾ ا ٥رفاـاخ اىراىٞح -:
 -1ذؽدٝد اظرساذٞعٞح اىعَو ىي٘ؼدج ٗنثٞعح ّ١ؽ ح اىر ٜذئدٖٝا ظ٘اء ىينيٞح أٗ اىغٞس 0
ٗ -2لف اىْياً اىدا ي ٜىيعَو ف ٜاى٘ؼدج ٗذؽدٝد ا ٥رفاـواخ ٗاى٘ـوف اىعواً ى٘اظثواخ اىعواٍيِٞ
تٖا ٍِ ّاؼٞح ٗٗلف ظٞاظاخ ٗذسؼٞػ اىقائَ ِٞعي ٚا١عَاه تاى٘ؼدج 0
 -3اعداد ٍؽسٗع اىَ٘اشّح اىَاىٞح ٗاىفْٞح قثو عسلٖا عيٍ ٚعيط اىنيٞح 0
 -4اقساز ٍؽسٗع ٍ٘اشّح اى٘ؼدج ٗاقساز اىؽعاب اىبراٍ ٜقثو عسلٖا عي ٚاىعٖاخ اىَبرفح 0
 -5اعداد ذقسٝس ٍراتعح أداء اى٘ؼدج دٗزٝا ىعسلٔ عيٍ ٚعيط اىنيٞح مو ش٦شح أؼٖس 0
 -6ا رٞاز اىبثساء ٗاىَدزت ٍِ ِٞدا و اىنيٞح أٗ ازظٖا ىرْفٞر تعك أّؽ ح اى٘ؼدج ىيعَو اىَئقد
ٗذؽدٝد ا١ظ٘ز ٗاىَنافآخ ىيَدزتٗ ِٞاىفْٗ ِٞٞا٣داز ِٞٝاىعاٍي ِٞتاى٘ؼدج ف ٚل٘ء ٍ٘ازدٕا 0
 -7اعداد ذقسٝس ظْ٘ ٛعِ ّؽان اى٘ؼدج 0
 -8اعرَاد ّياً اىعق٘د ٗا٥ذفاقاخ عي ٚاىَرعاٍي ِٞتاى٘ؼدج 0
 -9اعداد اىي٘ائػ اىَاىٞح ٗا٣دازٝح ٗاىفْٞح اىباـح تاى٘ؼدج 0
 -10ذف٘ٝك زئٞط ٍعيط ا٣دازج ف ٚتعك ا رفاـواخ اىَعيوط عيو ٚأُ ذعوسق ىيرفود ٝعيٖٞوا
ف ٚأقسب ظيعح 0
 -11اىر٘ـٞح تقث٘ه اىَْػ اىر ٜذرف ٗأغساق اى٘ؼدج ٗعسلٖا عيٍ ٚعيط اىنيٞح 0
 -12اىْيس ف ٜمو ٍا ٝس ٙأ0د 0عَٞد اىنيٞح أٗ زئٞط ٍعيوط ٣دازج عسلؤ عيٞؤ ٍوِ ٍعوائو ذود و
ف ٚا رفاـاذٔ 0
 -13اىَ٘افقح عي ٚذسؼٞػ ٍِ َٝصو اى٘ؼدج ف ٜاىَئذَساخ ٗاىْدٗاخ اىعيَٞح
 -14اىدع٘ج اى ٚعقد اىودٗزاخ اىردزٝثٞوح ٗاىْودٗاخ ٗاىَوئذَساخ ٗا٥ظرَاعواخ تاىرعواُٗ ٍوف اىعٖواخ
ا ١س0 ٙ
-15اقساز زظً٘ اىدٗزاخ اىردزٝثٞح ٗاىب ح اىرْفٞرٝح ىيثساٍط اىردزٝثٞح
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ا ٥رفاـاخ اى٘ظٞفٞح ى٘ؼدج اىردزٝة
ذٖدف اى٘ؼدج اى ٚذؽق ٞإ١داف اىراىٞح
ٍ -1عاّٗح اىنيٞح ف ٚاىقٞاً تسظاىرٖا ف ٜذعي ٌٞاى ٦ب ٗذدزٝثٌٖ ٗذؤٕٞيٌٖ ىع٘ اىعَو
(ذدزٝة اى ٦ب )
 -2زفف مفاءج اىعاٍيٗ ِٞا٣داز ِٞٝعِ نس ٝذدزٝثٌٖ ىرؽعٍ ِٞعر٘ ٙا١داء (ذدزٝة
اىعاٍي)ِٞ
 -3ذدزٝة اىبسٝعٗ ِٞزفف مفاءذٌٖ ٗذؤٕٞيٌٖ ىيعَو ف ٚاىَع٦خ اىصزاعٞح اىَبريفح
(ذدزٝة اىبسٝع ِٞاىرعي ٌٞاىَعرَس )
 -4ذدزٝة أعماء ٕ ٞح اىردزٝط ٍٗعاّٗ ٌٖٞىرَْٞح قدزاذٌٖ ٍٖٗازاذٌٖ 0
 -5ا٣ظٖاً ف ٜذدزٝة أفساد اىَعرَف عي ٚاظربداً ا١ظاىٞة اىعيَٞح ٗاىفْٞح اىؽدٝصح
ٗزفف مفاٝرٌٖ ف ٜؼرٍ ٚعا٥خ اّ٣راض اىصزاع ( ٜدٍح اىَعرَف )
 -6ذقد ٌٝاىبثسج ٗاىَؽ٘زج اىعيَٞح ٗاىفْٞح عي ٚاىَعر٘ ٙاىَؽيٗ ٚا٣قي َٜٞىيردزٝة
ٗاىرعي ٌٞاىَعرَس فٍ ٜعا٥خ اىصزاعح اىَبريفح (اىدعٌ اىفْ)ٜ
 -7عقد اذفاقٞاخ ىيرعاُٗ اىَؽرسك عي ٚاى٘ؼداخ اىردزٝثٞح ذاخ ا ٥رفاؾ اىَرْاظس
عي ٚاىَعر٘ ٙاىقٍ٘ٗ ٜاىدٗى ٍِ ٜأظو ذثاده اىبثساخ 0
 -8ادازج ٗاظرمافح اىَئذَساخ ٗاىْدٗاخ اىعيَٞح ٗاىصقافٞح  ٍِ ٛ١ا١قعاً اىَبريفح
تاىنيٞح أٗ اىٖ ٞاخ اىعيَٞح ٗاىصقافٞح 0
ذب ٞه ٗذْفٞر اىدٗزاخ اىردزٝثٞح ٗٗزغ اىعَو ٗاىْدٗاخ اىر ٚذٖدف اى ٚذ ٘ٝس
-9
اىَٖازاخ اىفْٞح ٗاىَْٖٞح أٗ ذعدٝد اىَعيٍ٘اخ ف ٚاىَعا٥خ اىربففٞح اىَبريفح
تاىصزاعح ٗاىَعا٥خ ذاخ اىفيح 0
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ا ٥رفاـاخ اى٘ظٞفٞح ى٘ؼدج ٍراتعح اىبسٝعِٞ
 -1اىر٘اـو اىفعاه ت ِٞاىبسٝع ِٞتربففاذٌٖ اىَبريفح ٗاىنيٞح ٗاىَ٘اءٍح
تٍ ِٞبسظاخ اىرعيٍٗ ٌٞر يثاخ ظ٘ اىعَو .
 -2اّؽاء قاعدج تٞاّاخ ىيبسٝع ِٞىيرؽفٞص عي ٚاٝعاد ـيح ٗشٞقح ت ِٞاىنيٞح
ٗاىبسٝعٗ ِٞىَعاعدج اىؽسماخ ٗاىَئظعاخ اىثاؼصح عِ ٍ٘ظف ِٞفٚ
اىَعاه اىصزاعٗ ٜاىرفْٞف اىغرائ ٜف ٚاى٘ـ٘ه اى ٚاىبسٝع ِٞتعٖ٘ىح
ٗٝعس ٗٗلف ٕرٓ اىثٞاّاخ عيٍ٘ ٚقف اىنيٞح .
 -3اّؽاء قاعدج تٞاّاخ عِ اىَئظعاخ ٗاىؽسماخ ٗاىٖ ٞاخ اىؽنٍ٘ٞح اىرٜ
ذعَو ف ٜاىَعاه اىصزاعٗ ٜاىرفْٞف اىغرائ.ٜ
 -4اشماء ٍثدأ اىَؽازمح ٗاىَع ٘ىٞح اىَعرَعٞح ىَئظعاخ اىَعرَف اىَدّٜ
ٗاىَعرَعٞح اىَٖرَح تاىَعاه اىصزاعٗ ٜاىرفْٞف اىغرائ ٜىَعاعدج
اىبسٝع ِٞىيؽف٘ه عي ٚفسؾ عَو ىٌٖ .
 -5اىر٘اـو ٍف اىَئظعاخ ٗاىؽسماخ ٗاىٖ ٞاخ اىؽنٍ٘ٞح عي ٚاىَعر٘ٙ
اىَؽيٗ ٚاىعستٗ ٜاىرْعٍ ٞعٌٖ ٝ٣عاد فسؾ عَو ٗاظرٞعاب أمثس عدد
ٍِ اىبسٝع ِٞف ٜمافح اىَعا٥خ .
 -6فرػ قْ٘اخ ا٥ذفاه ت ِٞاىنيٞح ٗظٖاخ اىر٘ظٞف اىَبريفح(مثاز
اىَصازع-ِٞاىؽسماخ اىصزاعٞح –ٍدٝسٝح اىرٍَ٘– ِٝدٝسٝح اىصزاعح-
اىَدازض اىصاّ٘ٝح اىصزاعٞح –ؼسماخ ا١ظَدج ٗاىَثٞداخ –اى٘ؼداخ
اىَؽيٞح تاىَؽافياخ –ٍفاّف ا١غرٝح ٗا١ىثاُ-اىعٖاخ اىثؽصٞح -
....اىخ)ىَعسفح اؼرٞاظاذٌٖ ٗاعّٖ٦ا ىي ٦ب ٗاىبسٝع. ِٞ
 -7امرعاب شقح اىَعرَف اىَفسٗ ٛاىعست ٜفٍ ٜبسظاخ اىرعي ٌٞىيثساٍط
اىَبريفح ىينيٞح .
 -8اع٦ء ق ٌٞاىرَٞص ٗاىقدزج اىرْافعٞح ف ٜمافح اىربففاخ اىراتعح ىينيٞح .
 -9ذؤٕٞو اىبسٝعٍٗ ِٞعاعدذٌٖ ف ٜاىؽف٘ه عي ٚفسؾ عَو ذْاظة
ذبففاذٌٖ دا و اى٘نِ ٗ ازظٔ .
-10ا٣عداد اىعٞد ٗاىردزٝة اىَعرَس ٗذَْٞح ٍٖازاخ اىبسٝع ِٞتعَو دٗزاخ
ذعإٌ ٗذعاعد عي ٚذ٘ظٞفٌٖ ٗامعاتٌٖ اىَٖازاخ اىَ ي٘تح .
-11ذ٘ظٗ ٔٞازؼاد اى ٦ب قثو اىربسض اى ٚاىفسؾ اىَراؼح تع٘ اىعَو
ٍِ ٦ه اذفا٥ذٖا اىَبريفح تَئظعاخ ظ٘ اىعَو ٗاىر ٜذقً٘ اى٘ؼدج
تا٣ع ُ٦عْٖا.
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 -12ذ٘فٞس دزاظاخ عِ اعداد اىبسٝع ٍِ ِٞاىربففاخ اىَبريفح ّٗعثح
اىعاٍيّٗ ٌٍْٖ ِٞعثح اىعانيٗ ِٞمرىل ظ٘دج ٗمفاءج اىبسٝعٍٗ ِٞعر٘ٙ
اىَٖازاخ اىَ ي٘تح ٗذصٗٝد اىعٖاخ اىَٖرَح تْرائط ٕرٓ اىدزاظاخ ٥ذباذ
ا٣ظساءاخ اى٦شٍح .
 -13اع اء اىرغرٝح اىساظعح عِ ٍعر٘ ٙاىبسٝعٗ ِٞاؼرٞاظاخ ظ٘ اىعَو
ىي٘ـ٘ه اىٍ٘ ٚاـفاخ اىبسٝط اىعٞد ٗذ ٘ٝس ٗذؽدٝس اىثساٍط ٗاىَْإط
تاىنيٞح ىرف ٜتاؼرٞاظاخ ظ٘ اىعَو .
-14اٍداد اىبسٝع ِٞتنو ٍا ٕ٘ ظدٝد فٍ ٜعا٥خ اىعيً٘ اىصزاعٞح ٗاىرَْٞح
اىثؽسٝح .
ٍ-15راتعح ؼاىح اىبسٝع ٍِ ِٞؼٞس ٍ٘اءٍح نثٞعح اىعَو ىَئٕ٦ذٌٖ اىعيَٞح
ٍٖٗازاذٌٖ اىباـح .
-16اقاٍح  ً٘ٝظْ٘ ٛىيبسٝعٝ ِٞدعا اى ٔٞاىبسٝعٗ ِٞزظاه ا١عَاه
ٗاىَئظعاخ اىؽنٍ٘ٞح ٗاىؽسماخ ٗاىَفاّف اىر ٜذعَو ف ٜاىَعاه اىصزاعٜ
ٗذؽراض اى ٚذ٘ظٞف سٝع ٜاىنيٞح .
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ت اقاخ ٗـف اى٘ظائف
اىنادز اىباؾ
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اىدزظح :أستاذ

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
ى٘ظائف :الكادر الخاص

اظٌ اى٘ظٞفح :عميد الكمية
اى٘ـف اىعاً:

-تقع ىذه الوظيفة عمى قمة الوظائف بالكمية

يختص شاغل الوظيفة باإلشراف عمى جميع األقسام واإلدا ارت بالكميةاى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:

يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام لرئيس الجامعة.

اإلشراف عمى العاممين باإلدارة بالدرجات األدنى وتوجييم ومتابعة تنفيذىم لألعمال.

اإلشراف عمى رسم السياسة العامة لمتعميم والبحوث العممية في الكمية وتنظيمييا
وتنسقييا بين األقسام المختمفة.

اإلشراف عمى وضع خطة استكمال وانشاء المباني ودع المعامل والتجييزات ومكتبة

الكمية.

اإلشراف عمى إعداد خطة الكمية لمبعثات واإلجازات الدراسية واإليفاد عمى المنح
األجنبية.

اإلش ارف عمى إعداد برامج الستكمال أعضاء ىيئة التدريس في الكمية.

اإلش ارف عمى إعداد السياسة الكفيمة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكمية.

اإلش ارف عمى إعداد السياسة الكفيمة بتيسير حصول طالب الكمية عمى الكتب والمذك ارت
الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد.

اإلش ارف عمى رسم اإلطار العام لنظام العمل في أقسام الكمية وتنظيم التنسيق بين ىذه
األقسام.

اإلش ارف عمى إقرار المحتوى العممي لمقررات ا لدراسة في الكمية والتنسيق بينيا في
األقسام المختمفة.
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اإلشراف عمى إبداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية لمجامعات واعداد الالئحة الداخمية

لمكمية.

اإلشراف عمى وضع الالئحة الداخمية لمكتبة الكمية.

اإلشراف عمى تنظيم قبول الطالب في الكمية وتحديد أعدادىم.

اإلشراف عمى مناقشة التقرير السنوي لمكمية وتقارير األقسام وتوصيات المؤتمرات

العممية لمكمية ولألقسام ،وتقييم نظم الدراسة واالمتحان والبحث في الكمية ومراجعتيا
وتجديدىا في ضوء ذلك وفي إطار التقدم العممي والتعميمي ومطالب المجتمع وحاجاتو

المتطورة.

اإلشراف عمى تنظيم الشئون اإلدارية والمالية في الكمية.
اإلشراف عمى إعداد مشروع موازنة الكمية.

اإلشراف عمى متابعة السياسة العامة لمتعميم والبحوث في الكمية.
اإلشراف ع عمى توزيع االعتمادات المالية عمى األقسام.

إلشراف عمى تحويل الطالب ونقل قيدىم من الكمية والييا.

اإلشراف عمى قيد الطالب لمدراسات العميا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين

لجان الحكم عمى الرسائل واعداد القيد والتسجيل.

اإلشراف عمى توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العممية.

اإلشراف عمى تحديد مواعيد ووضع جداول و وتوزيع أعمال وتشكيل لجان وتحديد
واجبات الممتحنين واقتراح مداوالت لجان االمتحان ونتائج االمتحانات في الكمية.

اإلشراف عمى اقتراح منح الدرجات والشيادات العممية والدبمومات من الكمية.

اإلشراف عمى الترشيح لمبعثات والمنح واإلجازات الدراسية ومكافآت التفرغ لمدارسات

العميا.

اإلشراف عمى اقتراح تعيين أعضاء التدريس في الكمية ونقميم .
اإلشراف عمى ندب أعضاء ىيئة التدريس من الكمية والييا.
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اإلشراف عمى الترشيح لمجمعيات العممية واإلعارات وأجازات التفرغ العممي.

اإلشراف عمى رعاية الشئون االجتماعية والرياضية لمطالب.

اإلشراف عمى اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.

اإلشراف عمى قبول تحويل طالب الفرقة األولى بحسب األحوال من الكميات
المتناظرة في الجامعات الخاضعة ليذا القانون.

اإلشراف عمى قبول تحويل ونقل قيد الطالب من كميات غير تابعة لمجامعات الخاضعة

ليذا القانون.

اإلشراف عمى تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم عمى ىذه الرسائل
والتسجيل.

المسائل األخرى التي يحيميا عميو مجمس الجامعة.
المسائل األخرى التي يختص بيا وفقاً لمقانون.

يقوم العميد بتنفيذ ق اررات مجمس الكمية ،ويبمغ محاضر الجمسات إلى رئيس الجامعة،

كما يبمغ الق ار ارت خالل ثمانية أيام من تاريخ صدورىا ،ويبمغ الييئات والسمطات الجامعية

المختصة بالق اررات التي يجب إبالغيا بيا.

يقوم العميد بتصريف أمور الكمية وادارة شئونيا العممية واإلدارية والمالية ،ويكون
مسئوالً عن تنفيذ القوانين والموائح الجامعية ،وكذلك عن تنفيذ ق اررات مجمس الكمية

ومجمس الجامعة والمجمس األعمى لمجامعات في حدود ىذه القوانين والموائح.

يقدم العميد بعد العرض عمى مجمس الكمية تقري ار إلى رئيس الجامعة في نياية كل عام

جامعي عن شئون الكمية العممية والتعميمية واإلدارية والمالية التي يتضمن ىذا التقرير

عرضاً ألوجو النشاط في الكمية ومستوى أداء العمل بيا وشئون الدراسة واالمتحانات

ونتائجيا وبيان العقبات التي اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات التي تنطوي عمى الحمول

المالئمة.
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لمعميد أن يدعو إلى اجتماع مجالس األقسام والمجان المشكمة في الكمية أو المعيد وفقاً
ألحكام ىذا القانون ،كما لو أن يعرض عمييا ما يراه من الموضوعات.
ا٣ؼساف ا٣داز ٛعي:ٚ
إدارة أمانة مجمس الكمية.
أمين الكمية والوحدات اإلدارية
وحدة ضمان الجودة.

رؤساء األقسام العممية.

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:

يعين عميد الكمية بقرار من رئيس الجميورية بناء عمى عرض وزير التعميم العالي ،وذلك

من بين ثالثة أساتذة ترشحيم لجنة متخصصة ،في ضوء مشروع لتطوير الكمية أو المعيد

في كافة المجاالت التي يتقدم بو طالب الترشح.

ويصدر بتشكيل المجنة المشار إلييا وبتنظيم عمميا وضوابط واجراءات وشروط الترشح

ومعايير المفاضمة ،قرار من وزير التعميم العالي بعد موافقة المجمس األعمى لمجامعات .

(قساز ٗشاز 2185ٙترازٝخ .) 2014/7/6
ٗف ٜؼاىح عدً ٗظ٘د أظاذرج ف ٜاىنيٞح أٗ اىَعٖد ىسئٞط اىعاٍعح أُ ْٝدب أؼد ا١ظاذرج
ٍِ اىنيٞاخ أٗ اىَعإد اىراتعح ىيعاٍعح
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكمية ،لرئيس الجامعة أن يندب أحد األساتذة من الكميات

التابعة لمجامعة لمقيام بعمل العميد ،أو أن يندب أحد األساتذة المساعدين من ذات الكمية
بعمل العميد.

ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نياية مدتيا بقرار من رئيس الجامعة ،بناء عمى طمب

مجمس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباتو الجامعية أو بمقتضيات مسئولياتو

( المادة  34من قانون تنظيم الجامعات  34لسنة .) 2491
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اىدزظح :أستاذ

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
ى٘ظائف  :الكادر الخاص

اظٌ اى٘ظٞفح :وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

الوصف العام:

-تقع ىذه الوظيفة بالكمية

ٝبرؿ ؼاغو اى٘ظٞفح تا٣ؼساف عي ٚق اع ؼ ُ٘ اىرعيٗ ٌٞاى ٦ب ٗا٣ؼساف عيٚذعٞٞس ظَٞف اٍ٘١ز اىرعيَٞٞح ٗا٣ؼساف عي ٚاّ١ؽ ح اى ٦تٞح ى ٦ب ٍسؼيح اىثناى٘ز٘ٝض

اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:

يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر لعميد الكمية.

معاونة العميد في إدارة شئون الكمية فيما يتصل بأمور الطالب واالمتحانات والتدريس.
إدارة الشئون الخاصة بالدارسة والتعميم بمرحمة البكالوريوس.
اإلشراف عمى التدريب العممي لمطالب.

دارسة مقترحات األقسام في شأن الندب لمتدريس واالمتحانات من خارج الكمية توطئة
لعرضيا عمى مجمس الكمية.

 يقوم بدراسة وعرض الموضوعات عمى لجنة شئون التعميم والطالب .

 يقوم بإعداد ما يعرض عمى مجمس الكمية فيما يخصو من موضوعات.
 يقوم بمتابعة سير الدراسة داخل الكمية بمرحمة البكالوريوس.

 يشرف عمى سير وأعمال االمتحانات والنتائج بمرحمة البكالوريوس.
 يشرف عمى وحدة الخريجين بالكمية ومتابعة أعمالو .
 يشرف عمى اإلرشاد األكاديمي.
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 يشرف عمى جميع المطبوعات الخاصة بالطالب مثل دليل الطالب وغيره من النشرات
واألنشطة .

 اإلشراف عمى متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية في الكمية.

اإلشراف عمى رعاية الشئون الرياضية واالجتماعية والثقافية والفنية من خالل كونيا

رائداً لألنشطة الطالبية.

اإلشراف شئون الطالب الوافدين.

إعداد ما يعرض عمى المؤتمر العممي السنوي لمكمية فيما يخصو.
-اإلشراف عمى المجان التالية:

 لجنة شئون التعميم والطالب.
 لجنة المكتبات.

اإلشراف عمى اإلدارات التالية:

إدارة شئون التعميم والطالب.
إدارة رعاية الطالب.
وحدة الخريجين.

مركز الحاسب اآللي

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:

تعيين الوكيل من بين أساتذة الكمية بقرار من رئيس الجامعة بناء عمى ترشيح العميد

وذلك لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.
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اىدزظح :أستاذ

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
ى٘ظائف :الكادر الخاص

اظٌ اى٘ظٞفح :وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث
اى٘ـف اىعاً:
 تقع ىذه الوظيفة بالكمية

 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف عمى قطاع الدارسات العميا والبحوث
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:















ٝبمف ؼاغو اى٘ظٞفح ى٤ؼساف اىَثاؼس ىعَٞد اىنيٞح.
ٍعاّٗح اىعَٞد ف ٜادازج ؼ ُ٘ اىنيٞح فَٞا ٝبرؿ تؽ ُ٘ اىدازظاخ اىعيٞا
ٗاىثؽ٘ز.
اعداد ح اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز اىعيَٞح ف ٜاىنيٞح تْا ًء عي ٚاقرساؼاخ ٍعاىط
ا١قعاً ٗاىيعاُ اىَبرفح.
ٍراتعح ذْفٞر ٕرٓ اىب ح ف ٜا١قعاً اىَبريفح تاىنيٞح.
ا٣ؼساف عي ٚؼ ُ٘ اىْؽس اىعيَ ٜف ٜاىنيٞح ٍٗراتعح ذْفٞر اىعٞاظح اىَسظٍ٘ح فٜ
ٕرا اىؽؤُ.
ا٣ؼساف عي ٚذْي ٌٞاىَئذَساخ ٗاىْدٗاخ اىعيَٞح اىباـح تاىق اع ٗذ٘ى ٜؼ ُ٘
اىع٦قاخ اىصقافٞح اىدا يٞح ٗاىبازظٞح.
اعداد ٍا ٝعسق ف ٜاىرقسٝس اىعْ٘ ٛىينيٞح فَٞا ٝبؿ تؽ ُ٘ اىدزاظاخ اىعيٞا
ٗاىثؽ٘ز.
ا٣ن٦ع عي ٚذقازٝس فؽؿ اىسظائو اىعيَٞح قثو ٍْاقؽرٖا.
ؼم٘ز اظرَاعاخ ٍعيط اىنيٞح ٍٗعاىط اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز ٗاىع٦قاخ
اىصقافٞح تاىعاٍعح.
ٍراتعح اىب ح اىثؽصٞح ٗذقازٝس اىَؽسف ِٞعي ٚن٦ب اىدزاظاخ اىعيٞا.
ا٣ؼساف عي ٚاىَعيح اىعيَٞح ىينيٞح ٍٗراتعح ذْفٞر اىعٞاظح اىَسظٍ٘ح فٕ ٜرا
اىؽؤُ.
ا٣ؼساف عي ٚؼ ُ٘ اىَنرثح ٗاقرساغ اىب ح ىرصٗٝدٕا تاىنرة ٗاىَساظف ٗاىدٗزٝاخ
ا٣ؼساف عي ٚاىيعاُ اىراىٞح:
 ىعْح اىدزاظاخ اىعيٞا.
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 ىعْح اىع٦قاخ اىصقافٞح .

 اإلشراف عمى اإلدارات والوحدات التالية:
إدارة الدراسات العميا.

إدارة العالقات الثقافية
إدارة البحوث.

إدارة المكتبة.

إدارة المجمة العممية.

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:

تعيين الوكيل من بين أساتذة الكمية بقرار من رئيس الجامعة بناء عمى ترشيح العميد

وذلك لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.
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الدرجة :أستاذ

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
ى٘ظائف  :الكادر الخاص

اسم الوظيفة  :وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الوصف العام:

 تقع ىذه الوظيفة بالكمية

 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف عمى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،
و تسيير جميع أمور الكمية في مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة
بالكمية.

اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:

 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر لعميد الكمية.

 معاونة العميد في إدارة شئون الكمية فيما يختص خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 إدارة الشئون الخاصة بخدمة المجتمع في إطار النطاق الجغرافي لمكمية.
 العمل عمى تنمية البيئة والحفاظ عمييا.

 العمل عمى تطوير المجتمع المحيط من خالل تطبيق األفكار والرؤى المبتكرة.
 زته ّرائط ا١تؽاز اىعيَٞح تبدٍح اىَعرَف .
 ذع٘ ٝا١تؽاز اىعيَٞح اىر ثٞقٞح.
 ا٣ؼساف عيٗ ٚظائو ا ٍِ١اىَعَي ٜتاىنيٞح ٗاىربيؿ ٍِ اىْفاٝاخ اىمازج.
 اعداد دزاظح ىرؽدٝد أّ٘اع اىَؽامو اىَعرَعٞح ٗلف ح تاّ١ؽ ح ذعرَد عيٚ
اؼرٞاظاخ اىَعرَف.
 اىَعإَح ف ٜاىعٍ٦ح ٗاىفؽح اىَْٖٞح ٗذؤٍ ِٞت ٞح اىعَو ٗؼَاٝح ا١زٗاغ
ٗاىََريناخ
 اىَؽازمح ف ٜشٝادج ٍفادز د و اىنيٞح ٍٗ٘ازدٕا اىَاىٞح ٍِ ٦ه ذَْٞح اىبدٍاخ
اىَقدٍح ٍِ اى٘ؼداخ ذاخ اى اتف اىباؾ ٗذ ٘ٝسٕا.
 اىَؽازمح ف ٜذْي ٌٞاىدٗزاخ اىردزٝثٞح (اعداد ٗؼداخ ىيردزٝة).
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 دعٌ ا٥ذفاه ٍف مافح ا١نساف اىَعرَعٞح
 قٞاض زلا ٍْيَاخ ظ٘
سٝعٖٞا
 اإلشراف عمى المجان التالية:

اىعَو ٗاىَعرَف اىَدّ ٜعِ أداء اىنيٞح ٍٗعر٘ٙ

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 لجنة المختب ارت واألجيزة العممية .

 اإلشراف عمى اإلدارات والوحدات التالية:

إدارة شئون وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

إدارة قواعد البيانات واإلنترنت (وحدة الخدمات االلكترونية)
وحدة مواجية األزمات والكوارث.
مكتب خدمة المواطنين .

إدارة العالقات العامة .
وحدة التدريب.

وحدة متابعة الخريجين.

إدارة المزرعة البحثية.

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:

تعيين الوكيل من بين أساتذة الكمية بقرار من رئيس الجامعة بناء عمى ترشيح العميد

وذلك لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.
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اىدزظح  :أستاذ

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
ى٘ظائف  :الكادر الخاص

اظٌ اى٘ظٞفح  :مدير وحدة ضمان الجودة
اى٘ـف اىعاً:
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح تاىنيٞح
ٝ برؿ ؼاغو اى٘ظٞفح تا٣ؼساف عيٗ ٚؼدج لَاُ اىع٘دج.
اى٘اظثاخ ٗ اىَع ٘ىٞاخ:
ٝ بمف ؼاغو اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىَثاؼس ىعَٞد اىنَٞح.
 اىر٘ظٗ ٔٞا٣ؼساف عي ٚاىعاٍي ِٞتاى٘ؼدج ٗاعداد ه اىعَو اى٦شٍح.
 ا٣ؼساف عيّ ٚياً اىعَو تاى٘ؼدج ٍٗراتعح اّعاشاذٔ اىٍٞ٘ٞح ٗاىرؤمد ٍِ ٍ اتقرٖا
ىب ح أعَاه اى٘ؼدج ٗاىرْع ٞتِ اىعاٍي ِٞتاى٘ؼدج.
 ذؽنٞو اىٖٞنو ا٣دازٗ ٛاىرْي َٜٞىي٘ؼدج ٗا رٞاز أعماء ٕ ٞح اىردزٝطتاىنيٞح ٍِ ذٗ ٙاىبثسج فٍ ٜعاه لَاُ اىع٘دج ٗاىر ٘ٝس ٗذؽدٝد اىَٖاً
اى٘ظٞفٞح ىعَٞف أعماء اى٘ؼدج.
ٍ راتعح أداء اىعَو تاى٘ؼدج ٗاذباذ ا٣ظساءاخ اى٦شٍح ّ٥ريأٍ ٗاّمثانٔ ٍف ٗلف
 آىٞاخ ىيرق٘ ٌٝاىدا يٗ ٜاىبازظ.ٜ
 ا٣ؼساف عي ٚذقد ٌٝاىدعٌ اىفْ ٍِ ٜاى٘ؼدج ١قعاً اىنيٞح ف ٜاىَساؼو اىَبريفح ٍِ
 عَيٞح اىر ٘ٝس ٕٗاّؽاء ّياً لَاُ ظ٘دج دا يٗ ٜمرىل ٍراتعح ا٥ظرَسازٝح فٜ
ا١داء
 ؼعة اىَعاٞٝس اىَرف عيٖٞا.
 ا٣ؼساف عي ٚؼَ٦خ اىر٘عٞح تصقافح اىع٘دج عيٍ ٚعر٘ ٙاى يثح ٗظَٞف اىعاٍيِٞ
( أعماء ٕ ٞح اىردزٝط ٍٗعإٌّٗ٘ -اىَ٘ظفُ٘ ا٣داز )ُ٘ٝتاىنيٞح.
 ؼم٘ز ظيعاخ ٍعيط اىنيٞح ىعسق أّؽ ح ٗؼدج لَاُ اىع٘دج ٕٗاّعاشاذٖا
ٗذ٘ـٞاذٖا
 عي ٚاىَعيط.
 ذَصٞو اى٘ؼدج ٗاىَؽازمح ف ٜاىَئذَساخ اىْدٗاخ ٗزغ اىعَو اىدٗزاخ اىردزٝثٞح
فٜ
ٍ عاه اىر ٘ٝس ٗلَاُ اىع٘دج.
ٍ راتعح ذْفٞر اىقسازاخ اىرٝ ٜفدزٕا ٍعيط ادازج اى٘ؼدج.
 ا٣ؼساف عي ٚذقد ٌٝاىدعٌ اىفْ ٍِ ٜاى٘ؼدج ١قعاً اىنيٞح ف ٜاىَساؼو اىَبريفح ٍِ
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 عَيٞح اىر ٘ٝس ٕٗاّؽاء ّياً لَاُ ظ٘دج دا يٗ ٜمرىل ٍراتعح ا٥ظرَسازٝح فٜ
ا١داء ؼعة اىَعاٞٝس اىَرف عيٖٞا.










ذقد ٌٝذقازٝس دٗزٝح ىَعيط ا٣دازج عِ اىعَو تاى٘ؼدج ٗفقا ً ىيَٖاً اىَْ٘ن تٖا
ٗاىَؽامو ٗاىعقثاخ اىر ٜذ٘اظٖٖا.
اقرساغ ٍفادز ذَ٘ٝو غٞس ذقيٞدٝح ىي٘ؼدج.
ىَدٝس اى٘ؼدج مافح اىف٦ؼٞاخ ىرٞعٞس اىعَو تَا ف ٜذىل ا٥ذفاه تا١قعاً اىعيَٞح
ٗا٣دازٝح
تاىنيٞح ٗذىل ف ٜاناز اىف٦ؼٞاخ اىَب٘ىح اىٍ ٍِ ٔٞعيط ادازج اى٘ؼدج.
ذَصٞو اى٘ؼدج أٍاً اىغٞس.
اعداد اىرقسٝس اىعْ٘ ٛىي٘ؼدج.
ٍع ٘ه عِ ظٞس اىعَو ف ٜظَٞف اىَؽسٗعاخ اىباـح تْيٌ اىع٘دج ٗا٥عرَاد
دا و
اىنيٞح.
ا ٥رفاـاخ ا ١س ٙاىرٝ ٜف٘لٔ فٖٞا ٍعيط ادازج اى٘ؼدج.

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
 عم٘ ٕ ٞح ذدزٝط تاىنيٞح.
ٝ عة أُ ٝنُ٘ ىٔ ثسج فٍ ٜعاه اىر ٘ٝس ٗلَاُ اىع٘دج تاىرعي ٌٞاىعاٍع.ٜ
ٝ فمو أُ ٝنُ٘ ىٔ ثسج ظاتقح معم٘ فٗ ٜؼدج لَاُ اىع٘دج تاىنيٞح.
ٝ عة أٝ ٥ؽغو أٍْ ٛفة اداز ٛتاىنيٞح عْد ذعٍ ْٔٞٞدٝسا ىي٘ؼدج.
ٝ عٍ ِٞدٝس اى٘ؼدج تقساز ٍِ زئٞط اىعاٍعح تْا ًء عي ٚذ٘ـٞح ٍِ عَٞد اىنيٞح.
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح:
ى٘ظائف  :الكادر الخاص

اىدزظح  :أؼد أعضاء ىيئة التدريس

اظٌ اى٘ظٞفح  :مدير وحدة األزمات والكوارث
اى٘ـف اىعاً
 تقع ىذه الوظيفة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية

 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف عمى وحدة األزمات والكوارث.

الواجبات و المسئوليات:

 يخضع شاغل الوظيفة لمتوجيو العام لوكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة.

 اإلشراف عمى العاممين بالوحدة وتوجيييم ومتابعة تنفيذىم لألعمال .

 المشاركة في وضع اقتراحات خطط وحدة األزمات والكوارث واتخاذ إجراءات
وقائية بما يكفل الحد من الخسائر في األرواح والممتمكات.

 اإلشراف عمى عقد البرامج التدريبية وورش العمل لتنمية المعارف والميارات
الخاصة بالتنبؤ باألزمات المحتممة واعداد خطط الوقاية والمنع وحسن إدارة

األزمات عند وقوعيا.

 يقوم بالعمل المستمر لتنمية ميارات العاممين وقدراتيم عمى كافة مستوياتيم
وتدريبيم عمى االشتراك فى اتخا ّذ الق اررات وتنفيذىا وذلك من خالل محاكاة

األزمات السابقة والمتوقعة .

 تكوين فرق إدارة األزمات وزيادة درجة استعداد الكمية لمواجية األزمات
والكوارث المحتممة.

 يقوم بمتابعة استكمال األجيزة والمعدات التي تستخدم في مواجية األزمات
والكوارث وصيانتيا .
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 المشاركة في تشخيص األزمات واستخالص الدروس المستفادة من أسموب
إدارتيا ومعالجتيا .

 اإلشراف عمى عقد الندوات والمؤتمرات في مجال إدارة األزمات والكوارث.

 إعداد تقرير سنوي عن األزمات والكوارث التي تواجييا الكمية .

 يقوم بتجييز غرفة إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجيزة االتصال المناسبة
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
 عضو ىيئة تدريس متخصص من الكمية


يعين مدير الوحدة بقرار من عميد الكمية وموافقة مجمس الكمية
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح:
ى٘ظائف  :الكادر الخاص

اىدزظح  :أحد أعضاء ىيئة التدريس

اظٌ اى٘ظٞفح  :مدير وحدة متابعة الخريجين
اى٘ـف اىعاً
 تقع ىذه الوظيفة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية

 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف عمى وحدة متابعة الخريجين .

الواجبات و المسئوليات:

 يخضع شاغل الوظيفة لمتوجيو العام لوكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة.

 اإلشراف عمى العاممين بالوحدة وتوجيييم ومتابعة تنفيذىم لألعمال .
 اإلشراف عمى عمل االستبيانات الخاصة بتوظيف الخريجين .

 اإلشراف عمى تجميع بيانات االستبيانات من الخريجين ومؤسسات وىيئات
التوظيف

 اإلشراف عمى فتح قنوات اتصال بين الكمية وكافة مؤسسات وىيئات المجتمع
المدني

لتوظيف الخريجين.

 المشاركة في ممتقيات التوظيف التي تعقدىا الجامعة سنويا.
 اإلشراف عمى ممتقي التوظيف الذي تعقده الكمية سنويا.

 اإلشراف عمى قياس احتياجات سوق العمل ومد أقسام الكمية بيا .

ويتم تمخيص مسئوليات مدير الوحدة فيما يمى -:
أوال  -:تجميع البيانات

 إعداد قاعدة بيانات خاصة بخريجي الكمية.

 إعداد بطاقة الخريج (بيا معمومات كافية عن الخريج ).

-25 -

 تصميم موقع لموحدة عمى شبكة االنترنت.

 إعداد قاعدة بيانات عن الشركات والمؤسسات التي يمكن أن توفر فرص عمل
تتفق مع تخصصات خريجي الكمية .

 إعداد قاعدة بيانات لمطالب المتوقع تخرجيم والعمل عمى تنمية مياراتيم المينية
وميارات التنمية البشرية .

ثانيا -:التواصل مع الخريجين

 تحقيق التواصل مع الخريجين من خالل التميفون أو البريد االلكتروني أو موقع
الوحدة أو موقع الكمية.

 دعوة الخريجين لحضور فعاليات يوم الخريجين السنوي الذي تنظمو الكمية

 إعداد دورات تدريبية خاصة لمخريجين لتأىيميم لسوق العمل أو عمل مشاريع
صغيرة .

 إعداد دليل سنوي لمخريجين يوزع عمييم في يوم الخريجين السنوي ويتم نشره
عمى موقع الكمية لتعميم االستفادة منو لمخريجين .

 متابعة الخريجين بعد التحاقيم بالعمل لمتعرف عل المشاكل التي تواجييم وتقديم
الدعم الفني والعممي كمما أمكن .

ثالثا -:توفير فرص العمل

 تشكيل لجنة متخصصة لممساعدة في إيجاد فرص العمل المناسبة لخريجي الكمية
 االتصال بالشركات والمؤسسات التي يمكنيا توفير فرص عمل أو تدريب .

 تخصيص لوحة إعالنية بالكمية لإلعالن عن فرص العمل المختمفة  ،مع عرض
فرص العمل المتاحة عمى موقع وحدة متابعة الخريجين وموقع الكمية  ،مع

عرض ألسماء وعناوين الشركات والمؤسسات وكافة المعمومات المرتبطة بذلك .

 إقامة المقاءات التوظيفية .
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 متابعة اإلعالنات الخاصة بالوظائف في الصحف وعمى االنترنت واعالم الخريجين

بذلك .
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
عضو ىيئة تدريس متخصص من الكمية

 يعين مدير الوحدة بقرار من عميد الكمية وموافقة مجمس الكمية.
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح:
ى٘ظائف  :الكادر الخاص

اىدزظح  :أحد أعضاء ىيئة التدريس

اظٌ اى٘ظٞفح  :مدير وحدة التدريب
اى٘ـف اىعاً
 تقع ىذه الوظيفة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية
 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف عمى وحدة التدريب بالكمية.

الواجبات و المسئوليات:

 يخضع شاغل الوظيفة لمتوجيو العام لوكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة.

 يقوم بنشر ثقافة الجودة والتدريب داخل الكمية.
 يقوم بتذليل العقبات التي تواجو التدريب.
 يشرف عمى إعداد كوادر مدربة جيدا.

 يشرف عمى تحديد االحتياجات التدريبية من خالل خطة تدريبية قابمة لمتنفيذ.
 يشرف عمى وضع قائمة بالبرامج التدريبية .

 يشرف عمى االستعانة بمدربين لدييم الميارات التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية.
 يشرف عمى اإلعالن عن انعقاد البرامج التدريبية وتسجيل المشاركين .
 يقوم بالعمل عمى خمق مناخ تدريبي محفز لممتدربين المشاركين .

 يقوم بإعداد التقارير ومتابعة خطط التطوير والتدريب بوحدة التدريب .

 يقوم بتوضيح مبادئ ومعايير التقويم لممدربين والمحتوى التدريبي التي سيتم
تطبيقيا بعد االنتياء من التدريب .

 يقوم بتحميل نتائج التقويم لممدربين والفريق التنفيذي لمدورة .
 يقوم بقياس وتقويم نتائج التدريب .

 يقوم بمتابعة أثر التدريب عمى المتدربين وعمى الوحدات المختمفة بالكمية .
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 يقوم بتفعيل الرأي والرأي اآلخر.
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
يجب أن يكون لو خبرة في مجال التدريب وطرق تنفيذه.

يعين مدير الوحدة بقرار من عميد الكمية وموافقة مجمس الكمية ..
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اىدزظح :أستاذ

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
ى٘ظائف :الكادر الخاص

اظٌ اى٘ظٞفح  :رئيس مجمس القسم

اى٘ـف اىعاً:

 تقع ىذه الوظيفة بالكمية

 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف عمى شئون القسم العممية والبحثية
واإلدارية.
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:

 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر لعميد الكمية.
 نثقا ً ىْؿ اىَادج )  ٍِ( 42اى٦ئؽح اىرْفٞرٝح ىيقاُّ٘  49ىعْح ٝ 1972ؽسف
زئٞط اىقعٌ عي ٚاىؽ ُ٘ اىعيَٞح ٗا٣دازٝح ف ٜاىقعٌ ف ٜؼدٗد اىعٞاظاخ اىرٜ
ٝسظَٖا ٍعيط اىنيٞح
 اإلشراف عمى الشئون العممية واإلدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي
يرسميا مجمس الكمية ومجمس القسم وفقاً ألحكام القوانين والموائح والق اررات

المعمول بيا.

 اقتراح توزيع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعية األخرى عمى ىيئة التدريس
القائمين بالتدريس بالقسم وذلك لمعرض عمى مجمس القسم.

 إعداد مقترحات الندب لمتدريس من خارج الكمية بالنسبة لمقسم لمعرض عمى
مجمس القسم.

 متابعة تنفيذ ق اررات وسياسة مجمس القسم والكمية وذلك فيما يخصو.

 اقتراح خطة الدراسات العميا والبحوث بالقسم لمعرض عمى مجمس القسم.
 اإلشراف عمى العاممين في القسم ومراقبة أعماليم.

 حفظ النظام داخل القسم وابالغ عميد الكمية بكل ما من شأنو المساس بحسن
سير العمل بالقسم.
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 تقديم تقرير إلى عميد الكمية في نياية كل عام جامعي حول شئون القسم
العممية والتعميمية واإلدارية والمالية بعد اعتماده من مجمس الكمية.

 يدعو مجمس القسم إلى المؤتمر العممي لمقسم وعرض توصيات المؤتمر عمى
مجمس القسم ومجمس الكمية

 المشاركة في المجان المتخصصة بالكمية.
 رئاسة مجمس القسم.

 تنفيذ ق اررات مجمس القسم وابالغ العميد بمحاضر الجمسات والق اررات خالل ثالثة
أيام من تاريخ صدورىا.

 يبين رئيس القسم لمجمس الكمية وجية نظر مجمس القسم عند نظر المسائل
المعروضة بشأنو عمى مجمس الكمية.

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:

 يعين رئيس مجمس القسم من بين أقدم ثالثة أساتذة فى القسم  ،بعد إجراء  ،ويكون

تعيينو بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكمية لمدة ثالث سنوات قابمة

لمتجديد مرة واحدة  ،واليسرى ىذا الحكم فى حالة وجود أقل من ثالثة أساتذة إذ
تكون رئاسة مجمس القسم ألقدميم .

 ويعتبر رئيس مجمس القسم متنحيا عن رئاسة مجمس القسم بتعيينو عميدا أو وكيال
لمكمية وذلك إذ وجد غيره من األساتذة بالقسم .



وفى حالة خمو القسم من األساتذة يقوم بأعمال رئيس مجمسو أقدم األساتذة

المساعدين فيو .ويكون بيذا الوصف حق حضور مجمس الكمية إال عند النظر فى
شئون توظيف األساتذة .
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
ى٘ظائف :الكادر الخاص

اىدزظح :عم٘ ٕ ٞح اىردزٝط
اظٌ اى٘ظٞفح :عم٘ ٕ ٞح اىردزٝط
اى٘ـف اىعاً
ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح لَِ ٗظائف اىنادز اىباؾ تاىنيٞح أعماء ٕ ٞح اىردزٝط
ف ٜاىنيٞح ٌٕ -:
(أ) ا١ظاذرج .
(ب) ا١ظاذرج اىَعاعدُٗ
(خ) اىَدزظُ٘ .
اىٖدف ٍِ اى٘ظٞفح
اىَؽازمح ف ٚاىعَيٞح اىرعيَٞٞح ٗاىثؽصٞح ىيقعٌ
اىَٖاً ٗاىَع ٘ىٞاخ اىعاٍح
اىرفسغ ىيقٞاً تاىَؽالساخ ٗا٣ؼساف عي ٚاىرَسْٝاخ اىعَيٞح تاىقعٌ.
اىَعإَح ف ٜذقدً اىعيً٘ اىربففٞح تبظساء اىثؽ٘ز ٗاىدزاظاخ اىَثرنسج.
ا٣ؼساف عيٍ ٚا ٝعدٓ اى ٦ب ٍِ اىثؽ٘ز ٗا٣ؼساف عي ٚاىَعاٍو ٗاىَنرثاخ
ٗذصٗٝدٕا تاىنرة ٗاىَساظف.
اىرَعل تاىرقاىٞد ٗاىق ٌٞاىعاٍعٞح ا١ـٞيح ٗاىعَو عي ٚتصٖا فّ ٜف٘ض اى ٦ب .
ذسظٞخ ٗذدع ٌٞا٥ذفاه اىَثاؼس تاى ٦ب ٗزعاٝح ؼ ٌّٖ٘ ا٥ظرَاعٞح
ٗاىصقافٞح ٗاىسٝالٞح.
ؼفظ اىْياً دا و قاعاخ اىدزٗض ٗاىَؽالساخ ٗاىَعاٍو ٗٝقدٍُ٘ اى ٚزئٞط
اىقعٌ ذقسٝسا عِ مو ؼادز ٍِ ؼؤّٔ ا٦ ٣ه تاىْياً ٍٗا اذبر ٍِ اظساءاخ
ىؽفئ
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ذقد ٌٝذقسٝسا عِ ّؽانٔ اىعيَٗ ٜاىثؽ٘ز اىر ٜأظسإا ّٗؽسٕا ٗاىثؽ٘ز
اىعازٝح اى ٚزئٞط ٍعيط اىقعٌ اىَبرؿ ىيعسق عيٍ ٚعيط اىقعٌ .
اىَؽازمح ف ٜأعَاه اىَعاىط ٗاىيعاُ اىرٝ ٜنُّ٘٘ أعماء فٖٞا .
اىَؽازمح ف ٜأعَاه اىَئذَساخ اىعيَٞح ىيقعٌ ٗىينيٞح ٗاىعَو عي ٚاىَؽازمح
ف ٚاىَئذَساخ اىعيَٞح اىدا يٞح ٗاىبازظٞح ٗاعداد اىَؽازٝف اىثؽصٞح

ٍٖاً عم٘ ٕ ٞح اىردزٝط ٍِ ّاؼٞح اىرعيٌٞ
ٗلف ٍ٘اـفاخ ىيَقسزاخ اىقائٌ عي ٚذدزٝعٖا ىَسؼير ٜاىثناى٘ز٘ٝض
ٗاىدزاظاخ اىعيٞا تَا ٝؽق اىْرائط اىرعيَٞٞح اىَعرٖدفح ILOs
ذْفٞر ٍا ٗلف ٍِ ٍ٘اـفاخ ىيَقسز
ا٥ىرصاً تاىعدٗه اىدزاظ ٜاىباؾ تٔ ٍِ ؼٞس اى٘قد ٗاىرْفٞر
اى٘ق٘ف عي ٚا٥ؼرٞاظاخ اىعَيٞح ف ٚاىردزٝط ٗاىرفاعو ٍف ا٣دازج ف ٚاعٍٖ٦ا
ٍٗراتعرٖا ف ٚذيثٞح ٕرٓ ا٥ؼرٞاظاخ
ٗلف تْل ى٢ظ يح ىيَقسزاخ اىرؽٝ ٚقً٘ تردزٝعٖا
اعداد ذقازٝس اىَقسزاخ فّٖ ٚاٝح مو ففو دزاظٗ ٜاقرساغ

ح اىرؽعِٞ

ذعدٝو اه ٗ Course specsفقا ً ىَا ٝعفس عْٔ اه Course report
ٗاىَساظعح اىدا يٞح
اىقٞاً تْؽان ٍَٞص مرؽ٘ٝو ٍقسزاخ اىنرسّٗٞا ً ٗمرىل اىَئىفاخ اىعيَٞح
قٞاض زلا اى ٦ب  Student feedbackعي ٚأداء عم٘ ٕ ٞح اىردزٝط
ٗا٥ظرفادج ٍْٖا فٚ

ح ذؽع ِٞذدزٝط اىَقسز

ٍٖاً عم٘ ٕ ٞح اىردزٝط ٍِ ّاؼٞح اىثؽس اىعيَٗ ٜاىدزاظاخ
اىعيٞا
اىقٞاً تؤتؽاز عيَٞح ذبدً اىَعرَف اىصزاع ٜاىَؽيٚ
ذْفٞر ظٞاظح اىقعٌ ٗاىنيٞح تبف٘ؾ اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽس اىعيَٜ
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ا٣ؼساف عي ٚاعداد اىسظائو اىعيَٞح
ٍراتعح نيثح اىدزاظاخ اىعيٞا ذؽد ا٣ؼساف
قٞاض زلا ن٦ب اىدزاظاخ اىعيٞا عي ٚأداء عم٘ ٕ ٞح اىردزٝط
ا٥ؼرساك ف ٜاىَئذَساخ اىعيَٞح
ذ ٘ٝس اىراخ فٍ ٜعاه اىثؽس اىعيَ ٜاىدزاظاخ اىعيٞا

ٍٖاً عم٘ ٕ ٞح اىردزٝط ٍِ ؼٞس اىْؽان اى ٦ت ٗ ٜدٍح اىَعرَف
ا٥ؼرساك ف ٜاىسٝادج اى ٦تٞح ٗا٣زؼاد ا١مادَٜٝ
ا٣ؼساف عي ٚاّ١ؽ ح اى ٦تٞح اىَبريفح (عيَٞح فْٞح زٝالٞح ٗاظرَاعٞح)
ا٣ؼساف عي ٚذْفٞر تعك اىَؽازٝف اىر ٜذفٞد اى ٦ب ٣ؼساك اى ٦ب فٚ
ظ٘دج اىرعيٌٞ
ا٥ؼرساك ف ٜذْفٞر

ح اىَعرَف اىَؽيٗ ٚذَْٞح اىث ٞح

ا٥ؼرساك ف ٜاىؽَ٦خ ا٣زؼادٝح ٗؼَ٦خ اىر٘عٞح

ٍٖاً عم٘ ٕ ٞح اىردزٝط ٍِ ؼٞس ذ ٘ٝس اىراخ
ا٥ؼرساك مَردزب ف ٜدٗزاخ ذدزٝثٞح عِ ذنْ٘ى٘ظٞا اىرعي.ٌٞ
ا٥ؼرساك ف ٜدٗزاخ ذدزٝثٞح فٍ ٜعاه اىؽاظة اٟى.ٜ
ا٥ؼرساك مَردزب ف ٜاىدٗزاخ اىردزٝثٞح فٍ ٜعاه اىربفؿ.
ا٥ؼرساك ف ٜدٗزاخ ذَْٞح قدزاخ أعماء ٕ ٞح اىردزٝط اىر ٜذْيَٖا اىعاٍعح.

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:

ٝ ع ِٞزئٞط اىعاٍعح أعماء ٕ ٞح اىردزٝط تْاء عي ٚنية ٍعيط اىعاٍعح تعد أ ر
زأٍ ٙعيط اىنيٞح ٍٗعيط اىقعٌ اىَبرؿ ٗٝنُ٘ اىرع ٍِ ِٞٞذازٝخ ٍ٘افقح
ٍعيط اىعاٍعح ٍ( .ادج  ٍِ65قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972
ٝ ؽرسن فٝ َِٞع ِٞعم٘ا ف ٕٞ ٚح اىردزٝط ٍا ٝؤذ-: ٜ
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 -1أُ ٝنُ٘ ؼاـ ٦عي ٚدزظح اىدمر٘زآ أٗ ٍا ٝعادىٖا ٍِ اؼد ٙاىعاٍعاخ اىَفسٝح
فٍ ٜادج ذئٕئ ىؽغو اى٘ظٞفح أٗ أُ ٝنُ٘ ؼاـ ٍِ ٦ظاٍعح أ س ٙأٗ ٕ ٞح عيَٞح
أٗ ٍعٖد عيٍَ ٜعرسف تٔ فٍ ٜفس أٗ اىبازض عي ٚدزظح ٝعرثسٕا اىَعيط ا١عيٚ
ىيعاٍعاخ ٍعادىح ىرىل ٍف ٍساعاج أؼناً اىق٘اّٗ ِٞاىي٘ائػ اىَعَ٘ه تٔ .
 -2أُ ٝنُ٘ ٍؽَ٘د اىعٞس ٗاىعي٘ك ٍ( .ادج  ٍِ66قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح
.)ً1972

ؼسٗن اىرع ِٞٞفٗ ٚظٞفح ٍدزض
ٍ ف ٍساعاج أؼناً اىَادج( ٍِ ) 66قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ ٝؽرسن فٝ َِٞعٍ ِٞدزظا أُ
ٝنُ٘ قد أٍم ٚظد ظْ٘اخ عي ٚؼف٘ىٔ عي ٚدزظح اىثناى٘ز٘ٝض أٗ ٍا ٝعادىٖا .
(ٍادج  ٍِ67قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972
ٝ نُ٘ اىرع ِٞٞفٗ ٜظائف اىَدزظ ِٞاىؽاغسج دُٗ اع ٍِ ُ٦ت ِٞاىَدزظ ِٞاىَعاعدِٝ
ف ٜذاخ اىنيٞح ٗاذا ىٌ ٘ٝظد ٍِ ٕئ٥ء ٍِ ٕ٘ ٍئٕو ىؽغيٖا فٞعس ٙا٣ع ُ٦عْٖا
ٍ( .ادج  ٍِ68قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972

ؼسٗن اىرع ِٞٞفٗ ٜظٞفح أظراذ ٍعاعد
 أٗٝ-: ٥ؽرسن فٝ َِٞع ِٞفٗ ٜظٞفح أظراذا ٍعاعدا ٍا ٝؤذ-: ٜ
 -1أُ ٝنُ٘ قد ؼغو ٗظٞفح ٍدزض ٍدج َط ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاؼد ٙاىعاٍعاخ
اىبالعح ىقاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ تؽسن أُ ٝنُ٘ قد ٍم ٚش٦ز عؽسج ظْح عيٚ
ا١قو عي ٚؼف٘ىٔ عي ٚدزظح اىثناى٘ز٘ٝض أٗ ٍا ٝعادىٖا.
 -2أُ ٝنُ٘ قد قاً فٍ ٜادذٔ تؤتؽاز ٍثرنسج ّٗؽسٕا أٗ تبظساء أعَاه اّؽائٞح
ٍَراشج .
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 -3أُ ٝنُ٘ ٍيرصٍا ف ٜعَئ ٍٗعينٔ ٍْر ذعٍ ْٔٞٞدزظا ت٘اظثاخ أعماء ٕ ٞح
اىردزٝط ٍٗؽعْا أداءٕا .

ٗٝد و ف ٚا٥عرثاز ف ٜذعّ ْٔٞٞؽانٔ اىعيَٗ ٜا٥ظرَاع ٜاىَيؽ٘ظ ف ٚاىنيٞح
شاّٞا ٝ-:ع٘ش اظرصْاء ذع ِٞٞأظاذرج ٍعاعد ٍِ ِٝازض ذيل اىعاٍعاخ اذا
ذ٘افسخ ف ٌٖٞاىؽسٗن اٟذٞح -:
 -1أُ ٝنُ٘ قد ٍمد ٍدج َط ظْ٘اخ عي ٚا١قو عي ٚؼف٘ىٔ عي ٚاىدمر٘زآ .
 -2أُ ذنُ٘ قد ٍمد ش٦ز عؽسج ظْح عي ٚا١قو عي ٚؼف٘ىٔ عي ٚدزظح
اىثناى٘ز٘ٝض أٗ ٍا ٝعادىٖا.
 -3أُ ٝنُ٘ قد قاً ٍْر اىؽف٘ه عي ٚاىدمر٘زآ تبظساء أتؽاز ٍثرنسج ّٗؽسٕا أٗ
تبظساء أعَاه اّؽائٞح ٍَراشج ف ٜاىَادج اىَرعيقح تاى٘ظٞفح .
 -4أُ ٝنُ٘ ٍر٘فسا ف ٔٞاىنفاءج اىَر يثح ىيردزٝط .

ؼسٗن اىرع ِٞٞفٗ ٜظٞفح أظراذ
 أٗٝ-: ٥ؽرسن فٝ َِٞع ِٞفٗ ٜظٞفح أظراذا ٍعاعدا ٍا ٝؤذ-: ٜ
-1أُ ٝنُ٘ قد ؼغو ٗظٞفح أظراذ ٍعاعد ٍدج َط ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاؼدٙ
اىعاٍعاخ اىبالعح ىقاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ

أٗ أُ ٝنُ٘ قد ٍم ٚعي ٚؼف٘ىٔ عيٚ

دزظح اىدمر٘زآ ٍدج عؽس ظْ٘اخ عي ٚا١قو تؽسن أُ ٝنُ٘ قد ٍم ٚشَاّ ٜعؽسج
ظْح عي ٚا١قو عي ٚؼف٘ىٔ عي ٚدزظح اىثناى٘ز٘ٝض أٗ ٍا ٝعادىٖا.
-2أُ ٝنُ٘ قد قاً فٍ ٜادذٔ ٕٗ٘ أظراذ ٍعاعد تبظساء أتؽاز ٍثرنسج ّٗؽسٕا أٗ
تبظساء أعَاه اّؽائٞح ٍَراشج .
-3أُ ٝنُ٘ ٍيرصٍا ف ٜعَئ ٍٗعينٔ ٍْر ذع ْٔٞٞأظراذا ٍعاعدا ت٘اظثاخ أعماء ٕ ٞح
اىردزٝط ٍٗؽعْا أداءٕا .
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ٗٝد و ف ٜا٥عرثاز ف ٜذعٍ ْٔٞٞعَ٘ع اّراظٔ اىعيٍَْ ٜر ؼف٘ىٔ عيٚ
اىدمر٘زآ أٗ ٍا ٝعادىٖا ٍٗا ٝنُ٘ قد أؼسف عي ٍِ ٔٞزظائو اىَاظعرٞس
ٗاىدمر٘زآ اىر ٜذَد اظاشذٖا ٗمرىل ّؽانٔ اىعيَ ٜا٥ظرَاعٗ ٜأعَاىٔ
اّ٣ؽائٞح اىثازشج ف ٜاىنيٞح
شاّٞا ٝ-:ع٘ش اظرصْاء ذع ِٞٞأظاذرج ٍِ ازض ذيل اىعاٍعاخ اذا ذ٘افسخ فٌٖٞ
اىؽسٗن اٟذٞح -:
-1أُ ٝنُ٘ قد ٍمد ٍدج عؽس ظْ٘اخ عي ٚا١قو عي ٚؼف٘ىٔ عي ٚاىدمر٘زآ .
-2أُ ذنُ٘ قد ٍمد شَاّ ٜعؽسج ظْح عي ٚا١قو عي ٚؼف٘ىٔ عي ٚدزظح
اىثناى٘ز٘ٝض أٗ ٍا ٝعادىٖا.
-3أُ ٝنُ٘ قد قاً ٦ه اىعْ٘اخ اىبَط اىعاتقح عي ٚذقدٍٔ ىيرع ِٞٞفئ ٗظٞفح
أظراذ تبظساء أتؽاز ٍثرنسج ّٗؽسٕا أٗ تبظساء أعَاه اّؽائٞح ٍَراشج ف ٜذبفؿ
ٕرٓ اى٘ظٞفح .
-4أُ ٝنُ٘ ٍر٘فسا ف ٔٞاىنفاءج اىَر يثح ىيردزٝط .

ٗٝد و ف ٜا٥عرثاز ف ٜذعٍ ْٔٞٞعَ٘ع اّراظٔ اىعيٍَْ ٜر ؼف٘ىٔ عيٚ
اىدمر٘زآ أٗ ٍا ٝعادىٖا.

-37 -

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
ى٘ظائف :الكادر الخاص

اظٌ اى٘ظٞفحٍ :دزض ٍعاعد
اىٖدف ٍِ اى٘ظٞفح
اىَؽازمح ف ٚاىعَيٞح اىرعيَٞٞح ٗاىثؽصٞح ىيقعٌ
اىَٖاً ٗاىَع ٘ىٞاخ

 اىرفسغ ىيقٞاً تؤتؽاز اىدمر٘زآ ٗاىَؽازمح ف ٚذدزٝط اىرَسْٝاخ اىعَيٞح تاىقعٌ.
 اىَعإَح ف ٜذقدً اىعيً٘ اىربففٞح تبظساء اىثؽ٘ز ٗاىدزاظاخ اىَثرنسج.
 اىرَعل تاىرقاىٞد ٗاىق ٌٞاىعاٍعٞح ا١ـٞيح ٗاىعَو عي ٚتصٖا فّ ٜف٘ض اى ٦ب .
 ذسظٞخ ٗذدع ٌٞا٥ذفاه اىَثاؼس تاى ٦ب ٍٗؽازمح ؼ ٌّٖ٘ ا٥ظرَاعٞح ٗاىصقافٞح
ٗاىسٝالٞح.
 ؼفظ اىْياً دا و قاعاخ اىدزٗض ٗاىَعاٍو ٗٝقدٍُ٘ اى ٚزئٞط اىقعٌ ذقسٝسا عِ مو
ؼادز ٍِ ؼؤّٔ ا٦ ٣ه تاىْياً ٍٗا اذبر ٍِ اظساءاخ ىؽفئ .
 ذقد ٌٝذقسٝسا عِ ّؽانٔ اىعيَٗ ٜاىثؽ٘ز اىر ٜأظسإا ٗاىرقدً اىعيَ ٜىسظاىح اىدمر٘زآ
اى ٚزئٞط ٍعيط اىقعٌ اىَبرؿ ىيعسق عيٍ ٚعيط اىقعٌ .
 اىَؽازمح ف ٜؼيقاخ اىَْاقؽح اىعيَٞح تاىقعٌ .
 اىَؽازمح ف ٜأعَاه اىَئذَساخ اىعيَٞح ىيقعٌ ٗىينيٞح .

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ٝ ع ِٞاىَدزظُ٘ اىَعاعدُٗ تقساز ٍِ زئٞط اىعاٍعح تْاء عي ٚنية ٍعيط
اىنيٞح تعد أ ر زأٍ ٙعيط اىقعٌ اىَبرؿ ٗٝنُ٘ ٍِ ذازٝخ ـدٗز اىقساز (ٍادج
 ٍِ133قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972

-38 -

ٝ ؽرسن فٝ َِٞعٍ ِٞدزظا ٍعاعدا أُ ٝنُ٘ ٍؽَ٘د اىعٞسج ؼعِ اىعَعح ٍ( .ادج
 ٍِ135قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972
ٍ ف ٍساعاج ؼنٌ اىَادج  ٍِ 135قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ ٝؽرسن فٝ ٍِ ٜعِٞ
ٍدزظا ٍعاعدا أُ ٝنُ٘ ؼاـ ٦عي ٚدزظح اىَاظعرٞس أٗ عي ٚدتيٍٍِ٘ ِٞ
دتيٍ٘اخ اىدزاظاخ اىعيٞا ٍئٕي ِٞىيقٞد ىيؽف٘ه عو دزظح اىدمر٘زآ أٗ ٍا ٝعادىٖا
دزظح اىَاظعرٞس أٗ
 اىدتيٍٍ٘ (ِٞادج  ٍِ139قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972
ٍ ف ٍساعاج ؼنٌ اىَادج ( ٍِ ) 139( )135قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ ٝنُ٘ اىرعِٞٞ
فٗ ٚظائف اىَدزظ ِٞاىَعاعد ِٝاىؽاغس ِٝدُٗ اع ٍِ ُ٦ت ِٞاىَعٞد ِٝف ٚذاخ
اىنيٞح ٗاذا ىٌ ٘ٝظد ٍِ ٕئ٥ء ٍِ ٕ٘ ٍئٕو ىؽغيٖا فٞعس ٙا٣ع ُ٦عْٖا ( .
ٍادج  ٍِ140قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
ى٘ظائف :الكادر الخاص

اظٌ اى٘ظٞفحٍ :عٞد
اىٖدف ٍِ اى٘ظٞفح
اىَؽازمح ف ٚاىعَيٞح اىرعيَٞٞح ٗاىثؽصٞح ىيقعٌ

اىَٖاً ٗاىَع ٘ىٞاخ
 اىرفسغ ىيقٞاً تؤتؽاز اىَاظعرٞس ٗاىَؽازمح ف ٚذدزٝط اىرَسْٝاخ اىعَيٞح تاىقعٌ.
 اىَعإَح ف ٜذقدً اىعيً٘ اىربففٞح تبظساء اىثؽ٘ز ٗاىدزاظاخ اىَر ٘زج.
 اىرَعل تاىرقاىٞد ٗاىق ٌٞاىعاٍعٞح ا١ـٞيح ٗاىعَو عي ٚتصٖا فّ ٜف٘ض اى ٦ب .
 ذسظٞخ ٗذدع ٌٞا٥ذفاه اىَثاؼس تاى ٦ب ٍٗؽازمح ؼ ٌّٖ٘ ا٥ظرَاعٞح ٗاىصقافٞح
ٗاىسٝالٞح.
 ؼفظ اىْياً دا و قاعاخ اىدزٗض ٗاىَعاٍو ٗٝقدٍُ٘ اى ٚزئٞط اىقعٌ ذقسٝسا عِ
مو ؼادز ٍِ ؼؤّٔ ا٦ ٣ه تاىْياً ٍٗا اذبر ٍِ اظساءاخ ىؽفئ .
 ذقد ٌٝذقسٝسا عِ ّؽانٔ اىعيَٗ ٜاىثؽ٘ز اىر ٜأظسإا ٗاىرقدً اىعيَ ٜىسظاىح
اىَاظعرٞس اى ٚزئٞط ٍعيط اىقعٌ اىَبرؿ ىيعسق عيٍ ٚعيط اىقعٌ .
 اىَؽازمح ف ٜؼيقاخ اىَْاقؽح اىعيَٞح تاىقعٌ .
 اىَؽازمح ف ٜأعَاه اىَئذَساخ اىعيَٞح ىيقعٌ ٗىينيٞح.
 اىقٞاً تا١عَاه ا ١س ٙاىرٝ ٚنيفٔ تٖا اىعَٞد ٍٗعيط اىقعٌ اىَبرؿ .
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ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ٝ ع ِٞاىَعٞدُٗ تقساز ٍِ زئٞط اىعاٍعح تْاء عي ٚنية ٍعيط اىنيٞح تعد أ ر زأٙ
ٍعيط اىقعٌ اىَبرؿ ٗٝنُ٘ ٍِ ذازٝخ ـدٗز اىقساز (ٍادج  ٍِ133قاُّ٘ ذْيٌٞ
اىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972
ٝ ؽرسن فٝ َِٞعٍ ِٞعٞدا أُ ٝنُ٘ ٍؽَ٘د اىعٞسج ؼعِ اىعَعح ٍ( .ادج ٍِ135
قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972
ٝ نُ٘ ذع ِٞٞاىَعٞد ِٝتْاء عي ٚاع ُ٦عِ اى٘ظائف اىؽاغسج ٗٝؽرسن فٝ َِٞعِٞ
ٍعٞدا ٍا ٝؤذ-: ٜ
-1أُ ٝنُ٘ ؼاـ ٦عي ٚذقدٝس ظٞد ظدا عي ٚا١قو ف ٜاىرقدٝس اىعاً ف ٜاىدزظح اىعاٍعٞح
اٗ١ى. ٚ
 -2أُ ٝنُ٘ ؼاـ ٦عي ٚذقدٝس ظٞد ظدا عي ٚا١قو فٍ ٜادج اىربفؿ أٗ ٍا ٝقً٘
ٍقاٍٖا .
ٗف ٚظَٞف ا١ؼ٘اه ذعس ٙاىَفاليح ت ِٞاىَرقدٍ ِٞعي ٚأظاض ا١عي ٚف ٜاىرقدٝس
اىعاً ٗعْد اىرعاٗ ٛفٕ ٜرا اىرقدٝس ٝفمو ا١عي ٚفٍ ٜعَ٘ع اىدزظاخ ٗعْد
اىرعاٗ ٛفٕ ٜرا اىَعَ٘ع ٝفمو ا١عي ٚذقدٝسا فٍ ٜادج اىربفؿ ٗعْد اىرعاٗ ٛفٜ
ٕرٓ اىدزظاخ ٝفمو اىؽاـو عي ٚدزظح عيَٞح أعي ٚتْفط اىق٘اعد اىعاتقح ٍ (.ادج
 ٍِ136قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح .)ً1972
ٍ ف ٍساعاج ؼنٌ اىَادذ ٍِ 133 135 ِٞقاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ ٝع٘ش أُ ٝعِٞ
اىَعٞدُٗ عِ نس ٝاىرنيٞف ٍِ ت ِٞسٝع ٜاىنيٞح ف ٜاىعْر ِٞاٞ ١سذِٞ
اىؽاـي ِٞعي ٚذقدٝس ظٞد ظدا عي ٚا١قو ف ٜاىرقدٝس اىعاً ف ٜاىدزظح اىعاٍعٞح
اٗ١ىٗ ٚف ٚذقدٝس ٍادج اىربفؿ أٗ ٍا ٝقً٘ ٍقاٍٖا ٗذع  ٚا١فميٞح ىَِ ٕ٘
أعي ٚفٍ ٚعَ٘ع اىدزظاخ ٍف ٍساعاج ل٘اته اىَفاليح اىَقسزج ف ٚاىَادج 136
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ٍِ قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ ٍ ( .ادج  ٍِ137قاُّ٘ ذْي ٌٞاىعاٍعاخ  49ىعْح
.)ً1972
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ت اقاخ ٗـف اى٘ظائف
ا٣دازٝح
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ايدزد: ١األٚىل
اضِ ايٛظٝؿ :١أٍ ِٞاىنيٞح

اجملُٛع ١ايٓٛع:١ٝايتدؿؿ١ٝ
يٛظا٥ـ :ايتُٓ ١ٝاإلداز١ٜ

ايٛؾـ ايعاّ -:
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ىعَٞد اىنيٞح
 ذؤٍ ِٞاؼرٞاظاخ اىنيٞح ٍِ اىَ٘اد ٗاىباٍاخ ٗاىرعٖٞصاخ ٍِ ٦ه اظرً٦
اؼرٞاظاخ ا١قعاً اىَبريفح ٗاىرعاٍو ٍف اىَ٘زد ِٝىر٘فٞس ٕرٓ ا٥ؼرٞاظاخ ٍٗراتعح
أداء اىعَاه ٗاىَ٘ظفٗ ِٞلثه ذ٘اظدٌٕ ف ٚاىعَو
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ










ذب ٞه اؼرٞاظاخ اىنيٞح ٍِ اىَ٘اد ٗاىباٍاخ ٗاىرعٖٞصاخ ٗا١شاز ٗاعداد
اىَٞصاّٞح اىرقدٝسٝح اىباـح تاىَؽرسٝاخ ٗاىَ٘اد ٗاٍ٣داد.
اظرقثاه اى يثاخ ٍِ اىَ٘اد ٗاىباٍاخ ٗاىرعٖٞصاخ ٍِ ا١قعاً اىَبريفح ٗذْيَٖٞا
تؽنو ٝعاعد اعداد نيثاخ اىؽساء.
اىثؽس عِ أفمو اىَ٘زدٗ ِٝا٥ؼرفاظ تعع٦خ ٍْريَح عٌْٖ ٗاىؽفاظ عيٚ
ع٦قاخ نٞثح ٍعٌٖ.
ا٣ؼساف عي ٚاىرفاٗق ٍف اىَ٘زد ِٝىيؽف٘ه عي ٚأّعة ا١ظعاز ٗؼسٗن
اىؽساء ٗاىرعيٗ ٌٞاىدفف ٗأ ٛؼسٗن أ س.ٙ
اعرَاد اؼعازاخ اىفسف اىْٖائٞح اىباـح تَعرؽقاخ اىَ٘زدٍٗ ِٝعاعدذٌٖ عيٚ
اىؽف٘ه عيٍ ٚعرؽقاذٌٖ.
ا٥ؼرفاظ تنري٘ظاخ ٍرناٍيح ى٢ـْاف اىرٝ ٜرٌ نيثٖا ٗاىرعيٗ ٌٞاىدفف ٗأ ٛؼسٗن
أ سٗ ٙتدائيٖا ٍٗ٘زدٖٝا ٗٗظ٘د اى ية فٖٞا.
اىرْعٍ ٞف ادازج اىرناىٞف ٗا٣دازج اىْٖدظٞح تفدد اىر٘ـٞح تاىرعاٍو ٍف ٍ٘زدِٝ
ٍع.ِْٞٞ
اىَعإَح ف ٜفؽؿ ٍا ٝرٌ ؼساإٓ ٍِ ٦ه اذثاع اظساءاخ ا٥ظرٗ ً٦اظساء
اىفؽ٘ؾ ٗا ٥رثازاخ اى٦شٍح.
اىَؽازمح ف ٜذؽدٝد ؼدٗد اى ية اىَصي ٚعي ٚا١ـْاف ٗفرسج اىر٘زٝد ٗؼدٗد
اٍ١اُ اى٘اظة ا٥ؼرفاظ تٖا ف ٜاىَباشُ.
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ا٣ؼساف عي ٚأ فائ ٜاىَؽرسٝاخ ٗاىعاٍي ِٞف ٜقعٌ اىَؽرسٝاخ ٗا رٞازٌٕ
ٗذدزٝثٌٖ ٗذؽفٞصٌٕ ٗذقٗ ٌَٖٞٞذَْٞرٌٖ.
ا٣ؼساف عي ٚاّمثان ا٣دازٗ ِٞٝلَاُ ذ٘اظدٌٕ ف ٜأٍامِ اىعَو
ا٣ؼساف اىَاىٗ ٜا٣داز ٛتاىْعثح ىينيٞح
ٍراتعح ظٞس اىعَو ف ٜا٣دازاخ اىَبريفح تاىنيٞح
ٍساظعح اىَعرْداخ اىباـح تؽ ُ٘ اىعاٍيٗ ِٞاىؽ ُ٘ اىَاىٞح
ذْفٞر اىرعيَٞاخ اىفادزج ٍِ أ.د /عَٞد اىنيٞح ٗاىباـح تاىؽ ُ٘ ا٣دازٝح ٗاىَاىٞح
ا٣ؼساف عي ٚدفاذس اىؽم٘ز ٗ اّ٥فساف اىباـح تاىعاٍي ِٞتاىنيٞح
رٌ ؼٖاداخ اىثناى٘ز٘ٝض ٗاىَاظعرٞس ٗاىدمر٘زآ تباذٌ ؼعاز اىعَٖ٘زٝح تعد
ذ٘قٞعٔ ٍِ زئٞط اىَفيؽح (عَٞد اىنيٞح ).
رٌ اىَناذثاخ اىفادزج ٍِ اىنيٞح ىيعٖاخ اىَبريفح
اعرَاد اىر٘قٞف ىَدٝس ٛا٣دازاخ اىَبريفح ف ٜاىَناذثاخ اىفادزج ٗ رَٖا تباذٌ
ؼعاز اىعَٖ٘زٝح.
اؼد أعماء اىعٖاش ا٣داز ٛىَؽسٗع اىع٘دج
ا٣ؼساف عي ٚـْدٗ اىصٍاىح تاىنيٞح
ٍراتعح ذْفٞر اىق٘اّٗ ِٞاىي٘ائػ ٗاىقسازاخ ٗاىَْؽ٘زاخ اىر ٜذفدز ٍِ اىعي اخ
اىَبرفح .
ذ٘ظ ٔٞاىعاٍيٗ ِٞا٣ؼساف عي ٚذدزٝثٌٖ ٗاقرساغ ٗظائو ع٦ض اىفع٘تاخ اىرٜ
ذع٘ ظٞس اىعَو تعد دزاظرٖا ٍف اىعاٍيٗ ِٞزإظائٌٖ.
ٗلف اىرقازٝس اىعسٝح ىيعاٍي ِٞتاىنيٞح تعد أ ر زأ ٙاىسإظاء اىَثاؼسِٝ

ٍ ئٕو عاه ٍْاظة
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو فٗ ٜظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاش اىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح

-45 -

اجملُٛع ١ايٓٛع:١ٝايتدؿؿ١ٝ
يٛظا٥ـ :ايتُٓ ١ٝاإلداز١ٜ

ايدزد: ١األٚىل
اضِ ايٛظٝؿَ :١دٜس إداز ٠املٛازد ايبػس١ٜ
ايٛؾـ ايعاّ -:
 ا٣ؼساف عي ٚذعٞٞس أٍ٘ز اىنيٞح تؽؤُ ظَٞف اٍ٘١ز اىباـح تاىعاٍي ٍِ ِٞأظ٘ز
ٍٗنافآخ ٗأظاشاخ ٗذعي ٌٞاىعَو ٗأ ٦ء اى سف
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ا٣ؼساف عي ٚاىعاٍي ِٞتا٣دازج ف ٜاىْ٘اؼ ٜاىراىٞح :
 ا٣ؼساف عي ٚاىعاٍي ِٞتا٣دازج ف ٜاىْ٘اؼ ٜاىقٞاً تؤعَاه اىَسذثاخ اىباـح
تاىعادج أعماء ٕ ٞح اىردزٝط ٍٗعاّٗٗ ٌٖٞاىر ٌٕ ِٝف ٜتعصاخ دا يٞح أٗ ازظٞح
أٗ اؼساف ٍؽرسك ٗعَو ا١ظس ا٣لاف % 200 ٜؼٖسٝا ً ٗعَو ا٥ظرق اعاخ
ٗاىَعاؼاخ اىباـح تٌٖ ٗاىقٞاً ترععٞيٖا ف ٜاىعع٦خ اىَعدج ىرىل ٗعَو
اىث اقاخ اىع٦ظٞح اىباـح تٌٖ ٗت اقاخ ا١ظ٘ز اىَرغٞسج .
 اىقٞاً تؤعَاه اىَسذثاخ اىباـح تاىعادج اىَ٘ظفٗ ِٞاىعَاه ؼٖسٝا ٗأٝح ٍنافآخ
أ س ٙذسد فٕ ٜرا اىؽؤُ ٗعَو ا٥ظرق اعاخ ٗاىَعاؼاخ اىباـح تٌٖ  .عَو
ت اقاخ ا١ظ٘ز اىَرغٞسج ظْ٘ٝا ً ىيعادج اىعاٍيٗ ِٞاىسد عيٍ ٚناذثاخ اىعٖاخ
اىَبرفح فَٞا ٝسد اىٖٞا فٕ ٜرا اىؽؤُ
ٍ ساظعح ٍسذثاخ اىعادج أعماء ٕ ٞح اىردزٝط ٍٗعاّٗٗ ٌٖٞاىَ٘ظفٗ ِٞاىعَاه
ٗاىَئقرٍٗ ِٞنافآخ اىرفؽٞػ ٗاىع٘دج ٍٗنافآخ اىيعاُ اىعيَٞح ىيرسقٞح ٗا٣ؼساف
ٗاىَْاقؽح ٗمو ٍا ٝبؿ اٍ٘١ز اىَاىٞح
 ا٣دازاخ ٍٗا ٝرثعٖا ٍِ ٍيفاخ ٗذعْٞٞاخ ٗذْق٦خ ٗذعْٞٞاخ اىعَاىح اىَئقرح
ٗا٣ؼاىح ىيَعاغ ٗأٍ ٛرمساخ اـح تاىرعْٞٞاخ ٗظَٞف اىقسازاخ ا٣دازٝح اىرٜ
ذبؿ ادازج اىَ٘ازد اىثؽسٝح.
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 اعداد ظع٦خ ا٣ظاشاخ اىباـح تاىَ٘ظفٗ ِٞاىعَاه تاىنيٞح ٗذععٞو ا٣ظاشاخ
اىباـح تٌٖ أٗ ٥تؤٗه

ٍ ئٕو عاه ٍْاظة
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو فٗ ٜظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاش اىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح
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اجملُٛع ١ايٓٛع:١ٝايتدؿؿ١ٝ
يٛظا٥ـ :ايتُٓ ١ٝاإلداز١ٜ

ايدزد: ١األٚىل
اضِ ايٛظٝؿ :١أخؿاَٛ ٞ٥ازد بػس١ٜ
اىٖدف ٍِ اى٘ظٞفح
ذعٞٞس ظَٞف اٍ٘١ز اىباـح تاىعاٍي ٍِ ِٞأظ٘ز ٍٗنافآخ ٗأظاشاخ ٗذعي ٌٞاىعَو ٗأ ٦ء
اى سف
اىَٖاً ٗاىَع ٘ىٞاخ
 اىقٞاً تؤعَاه اىَسذثاخ اىباـح تاىعادج أعماء ٕ ٞح اىردزٝط ٍٗعاٌّٖٗٞ
ٗاىر ٌٕ ِٝف ٜتعصاخ دا يٞح أٗ ازظٞح أٗ اؼساف ٍؽرسك ٗعَو ا١ظس
ا٣لاف % 200 ٜؼٖسٝا ً ٗعَو ا٥ظرق اعاخ ٗاىَعاؼاخ اىباـح تٌٖ ٗاىقٞاً
ترععٞيٖا ف ٚاىعع٦خ اىَعدج ىرىل ٗعَو اىث اقاخ اىع٦ظٞح اىباـح تٌٖ
ٗت اقاخ ا١ظ٘ز اىَرغٞسج .
 اىقٞاً تؤعَاه اىَسذثاخ اىباـح تاىعادج اىَ٘ظف + ِٞاىعَاه ؼٖسٝا ٗأٝح
ٍنافآخ أ س ٙذسد فٕ ٜرا اىؽؤُ ٗعَو ا٥ظرق اعاخ ٗاىَعاؼاخ اىباـح تٌٖ
 .عَو ت اقاخ ا١ظ٘ز اىَرغٞسج ظْ٘ٝا ً ىيعادج اىعاٍيٗ ِٞاىسد عيٍ ٚناذثاخ
اىعٖاخ اىَبرفح فَٞا ٝسد اىٖٞا فٕ ٚرا اىؽؤُ
ٍ ساظعح ٍسذثاخ اىعادج أعماء ٕ ٞح اىردزٝط ٍٗعاّٗٗ ٌٖٞاىَ٘ظفٗ ِٞاىعَاه
ٗاىَئقرٍٗ ِٞنافآخ اىرفؽٞػ ٗاىع٘دج ٍٗنافآخ اىيعاُ اىعيَٞح ىيرسقٞح
ٗا٣ؼساف ٗاىَْاقؽح ٗمو ٍا ٝبؿ اٍ٘١ز اىَاىٞح
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 ا٣دازاخ ٍٗا ٝرثعٖا ٍِ ٍيفاخ ٗذعْٞٞاخ ٗذْق٦خ ٗذعْٞٞاخ اىعَاىح اىَئقرح
ٗا٣ؼاىح ىيَعاغ ٗأٍ ٛرمساخ اـح تاىرعْٞٞاخ ٗظَٞف اىقسازاخ ا٣دازٝح اىرٜ
ذبؿ ادازج اىَ٘ازداىثؽسٝح.
 اعداد ظع٦خ ا٣ظاشاخ اىباـح تاىَ٘ظفٗ ِٞاىعَاه تاىنيٞح ٗذععٞو ا٣ظاشاخ
اىباـح تٌٖ أٗ ٥تؤٗه .

ٍ ئٕو عاه ٍْاظة
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا  8ظْ٘اخ عي ٚا١قو فٗ ٜظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
اظرٞاش اىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح
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ت اقاخ ٗـف ٗظائف
اىرعيٌٞ
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أٗ -:٥اى٘ظائف
اىربففٞح
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اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
يٛظا٥ـ ايطب ايبٝطسٟ
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ ايطب ايبٝطسٟ
ايدزدــ : ١األٚىل

اضِ ايٛظٝؿ :١نثٞة ت ٞس ٛأٗه
اى٘ـف اىعاً -:
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح تنيٞح اىصزاعح

 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تَراتف أ١عَاه اىربففٞح فٍ ٜعاه ا١عَاه اىث ٞسٝح0
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ٝ عَو ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ذؽد ا٣ؼساف اىَثاؼس ٍِ اىسئٞط اىَبرؿ0
ٍ راتعح زعاٝح اىؽ٘ٞاّاخ ٗاىدٗاظِ ٗع٦ظٖا ٍٗنافؽح 0اٍ١ساق اى٘تائٞح ٗاىعسلٞح
ٗاٍ١ساق اىَر٘نْح .
ٍ راتعح اىقٞاً تؤعَاه اىرؽاىٞو ٗاىفؽ٘ؾ اىث ٞسٝح ٗذؽمٞس اٍ١فاه ٗاىيقاؼاخ
ٗدزاظح اىْرائط 0
ٍ راتعح فؽؿ اىؽ٘ٞاّاخ ٗاىدٗاظِ ٗذؽبٞؿ ٍسلٖا ٗاىعَو عيٗ ٚقاٝرٖا ٍِ
اٍ١ساق0
ٍ راتعح ٗاظساء اىعَيٞاخ اىعساؼٞح ىيؽ٘ٞاّاخٗ0اىقٞاً تر٘ىٞدٕا0
 اىقٞاً تا١تؽاز اىباـح ترؽع ِٞاىع٥٦خ0
 اىقٞاً تؤعَاه ٗقاٝح اىصسٗج اىؽ٘ٞاّٞح ٍِ اٍ١ساق اى٘افدج .
 اىقٞاً تؤعَاه ا٣زؼاداخ اىث ٞسٝح ى٘قاٝح اىؽ٘ٞاّاخ ٍِ اٍ١ساق0
 ذقد ٌٝاىر٘ـٞاخ ٗاىَقرسؼاخ اىباـح ترؽع ِٞنس اىع٦ض ٗاى٘قاٝح تاىْعثح
ىيؽ٘ٞاّاخ ٗاىدٗاظِ ٗاىعَو عي ٚذؽع ِٞظ٥٦ذٖا .
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 اىنؽف اىفؽ ٜعي ٚاىيؽً٘ ٗاىدٗاظِ ٗاىثٞك ٗا١ىثاُ ٍٗراتعح ذبصْٖٝا تاى س
اىفؽٞؽح ىيَؽافيح عيٖٞا ٍِ اىريف .
 ا٥ؼرساك ف ٜعَيٞاخ ٍقاٍٗح اىؽؽساخ ٗاىق٘ازق ٗاىق ه .
 ا٥ؼرساك ف ٜاىعاُ اىر ٜذر ية نثٞعح ج
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
 تناى٘ز٘ٝض نة ت ٞس0ٙ


قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا 6ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاى٘ظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج

 اظرٞاشا ىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ ايطب ايبٝطسٟ
ايدزدــ : ١ايجاْ١ٝ

اضِ ايٛظٝؿ :١نثٞة ت ٞس ٛشاّٜ
اى٘ـف اىعاً -:
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح تنيٞح اىصزاعح

 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تَراتف أ١عَاه اىربففٞح فٍ ٜعاه ا١عَاه اىث ٞسٝح0
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ٝ عَو ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ذؽد ا٣ؼساف اىَثاؼس ٍِ اىسئٞط اىَبرؿ0
ٝ راتف زعاٝح اىؽ٘ٞاّاخ ٗاىدٗاظِ ٗع٠ظٖا0
 اىقٞاً تؤعَاه اىرؽاىٞو ٗاىفؽ٘ؾ اىث ٞسٝح ٗذؽمٞس اٍ١فاه ٗاىيقاؼاخ ٗدزاظح
اىْرائط 0
 فؽؿ اىؽ٘ٞاّاخ ٗاىدٗاظِ ٗذؽبٞؿ ٍسلٖا ٗاىعَو عيٗ ٚقاٝرٖا ٍِ اٍ١ساق0
 اظساء اىعَيٞاخ اىعساؼٞح ىيؽ٘ٞاّاخٗ0اىقٞاً تر٘ىٞدٕا0
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 اىقٞاً تا١تؽاز اىباـح ترؽع ِٞاىع١٠خ0
 اىقٞاً تا١عَاه ٗا٣زؼاداخ اىث ٞسٝح ى٘قاٝح اىؽ٘ٞاّاخ ٍِ اٍ١ساق0
 اىَساقثح اىفؽٞح ىيث ٞح اىَؽ ٞح ىعَيٞح اى ٖٗ ٜاى ٖاج0
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
 تناى٘ز٘ٝض نة ت ٞس0ٙ


قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا 8ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاى٘ظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج

 اظرٞاشا ىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ىي٘ظائف اى ة اىث ٞسٛ
اىدزظــح  :اىصاىصح
اظٌ اى٘ظٞفح :نثٞة ت ٞس ٛشاىس
اى٘ـف اىعاً -:
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح تنيٞح اىصزاعح .
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تاىقٞاً تنافح ا١عَاه اىر ٜذرفو تسعاٝح ٗفؽؿ ٗع٦ض
اىؽ٘ٞاّاخ
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ٝ عَو ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ذؽد ا٣ؼساف اىَثاؼس ٍِ اىسئٞط اىَبرؿ0
 زعاٝح اىؽ٘ٞاّاخ ٗاىدٗاظِ ٗاىقٞاً تؤعَاه اى٘قائٞح اىث ٞسٝح0
 اىنؽف اىدٗز ٛعي ٚاىؽ٘ٞاّاخ ٗاىدٗاظِ ىيرؤمد ٍِ ظٍ٦رٖا ٗ يٕ٘ا ٍِ اٍ١ساق0
 فؽؿ اىؽ٘ٞاّاخ ٗاىدٗاظِ ٗذؽبٞؿ ٍسلٖا ٗذقسٝس اىع٦ض اى٦شً ىٖا 0
 اظساء اىعَيٞاخ اىعساؼٞح ىيؽ٘ٞاّاخ ٗاىقٞاً تر٘ىٞدٕا0
 اىقٞاً تؤعَاه اىرؽاىٞو اىث ٞسٝح ٗدزاظح ّرائط اىفؽؿ0
 اىنؽف عي ٚاىرغرٝح اى٘ازدج ٗا٥ؼرساك ف ٜىعاّٖا ف ٜذقسٝس ـ٦ؼٞرٖا ٍِ اىْاؼٞح
اىفؽٞح0
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
 تناى٘ز٘ٝض تث ٞس ٛؼدٝس0
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 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٓ6ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاى٘ظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاشا ىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح

اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
يٛظا٥ـ ايصزاع١
-57 -

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ ايصزاع١ٝ
ايدزدــ : ١األٚىل

اضِ ايٛظٝؿٍْٖ :١دض شزاع ٜأٗه
ــــــــــــــــــــ
اى٘ـف اىعاً -:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ذبمف ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ىيسئٞط اىَبرؿ0

ٝ ؽرسك ف ٜاعداد اىب ح اىباـح تاىرعازب اىصزاعٞح0
ٝ ربر عَيٞح اعداد ا١زال ٜاىصزاعٞح تف٘زج ٍْاظثح0
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 زعاٝح اىْثاذاخ ٗا١ؼعاز تَا ٝؽق َّٕ٘ا ٗٗفسج غيرٖا0
 اىعَو عي ٚذ٘فٞس اىرقاٗٗ ٛا١ظَدج ا١شٍح ىيَؽاـٞو ٍِ اىعٖاخ اىَبرفح0
 ذدتٞس ا٥ٟخ ٗاىَنْٞاُ اىصزاعٞح ٗمرىل ا١ع٦ف ٗغراء اىَاؼٞح0
ٝ قً٘ تَعاّٗح اىثاؼص ِٞترْفٞس ذعازتٌٖ ف ٜا١زال0ٚ
ٝ راتف اىْرائط ٗاىثؽ٘ز اىصزاعٞحتاىَصزعح0
ٝ ؽرسك ف ٜاىيعاُ اىَبريفح اىر ٜذؽنو ١غساق اىعَو تاىَصزعح0


ٝقً٘ تربص ِٝاىَؽاـٞو ٗاىَْرعاخ اىباـح تاىَصزعح ٗمٞفٞح اىرفسف فٖٞا0



اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙااىقٞصيح0

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍْٖ دض شزاع ٜعاىٍْ ٜاظة
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٓ  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاى٘ظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاشا ىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ىي٘ظائف اىصزاعٞح
اىدزظــح  :اىصاّٞح
اظٌ اى٘ظٞفحٍْٖ :دض شزاع ٜشاُ
 اى٘ـف اىعاً -:
 ذبمف ٕرٓ اى٘ظٞفح تبدازج اىعاٍعح ٗميٞاذٖا اىَبريفح0
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٣ؼساف عي ٚأعَاه شزاعح ٗزعاٝح ٗٗقاٝح اىْثاذاخ ٗا١ؼعاز
ٗاىؽؽائػ ف ٜاىؽدٗد اىَ٘ل٘عح0
 اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ٝ عَو ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ذؽد ا٣ؼساف اىعاً ٍِ اىسئٞط اىَبرؿ0
 عَيٞح اعداد ا١زال ٜىيصزاعح ىرنُ٘ تاىف٘زج اىَْاظثح
 الافح اىرقاٗٗ ٛا١ظَدج
 َّ٘ اىَصزٗعاخ ٗزعاٝرٖا0
 أعَاه اىس ٛف ٜاىَ٘اعٞد اىَؽددج ٗاّ٥رفاع ٍِ ٍبيفاخ اىَؽاـٞو0
 أعَاه ظْٗ ٜذبص ِٝاىَؽاـٞو 0
 عَيٞاخ اىرؽغٞو اٟى ٜاىر ٜذبدً ا١عَاه اىَنيف تٖا0
 ذب ٞه اىؽدائ ٗٝؽسف عي ٚشزاعرٖا ٗزعاٝرٖا0
 أّؽاء اىف٘ب اىْثاذٞح ٗٝراتف اىعَو ٕا0
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙااىقٞصيح0

 ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٍْٖ دض شزاعٍْ ٜاظة
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٓ  8ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاى٘ظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاشا ىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ىي٘ظائف اىصزاعٞح
اىدزظــح  :اىصاىصح
اظٌ اى٘ظٞفحٍْٖ :دض شزاع ٜشاىس
ــــــــــــــــــــ
اى٘ـف اىعاً -:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح تبدازج اىعاٍعح ٗميٞاذٖا اىَبريفح0
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٣ؼساف عي ٚأعَاه اىصزاعح ٗاىعْٗ ٜاىربص ِٝىيَؽاـٞو
ٗزعاٝرٔ ٗٗقاٝح اىْثاذاخ ؼعة ٍعاه ذبففح0
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٝ عَو ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ذؽد ا٣ؼساف اىَثاؼس ٍِ اىسئٞط اىَبرؿ0
ٝ راتف عَيٞح اعداد ا١زال ٜىيصزاعح ىرنُ٘ تاىف٘زج اىَْاظثح
 الافح اىرقاٗٗ ٛا١ظَدج
ٝ راتف َّ٘ اىَصزٗعاخ ٗزعاٝرٖا0
ٝ راتف أعَاه ظْٗ ٜذبص ِٝاىَؽاـٞو 0
ٝ راتف عَيٞاخ اىرؽغٞو اٟى ٜاىر ٜذبدً ا١عَاه اىَنيف تٖا0
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ٝ ؽرسك ف ٜذب ٞه اىؽدائ ٗٝؽسف عي ٚشزاعرٖا ٗزعاٝرٖا0


ٝؽرسك ف ٜأّؽاء اىف٘ب اىْثاذٞح ٗٝراتف اىعَو تٖا0

 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍئٕو شزاع ٜعاه ٍْاظة

اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
يًٛظا٥ـ اـدَات
االدتُاع١ٝ
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ىي٘ظائف اىبدٍاخ ا٥ظرَاعٞح
اىدزظــح  :اٗ١ىٚ
 اظٌ اى٘ظٞفحٍ :دٝس ادازج زعاٝح اى ٦ب
 اى٘ـف اىعاً -:
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح عي ٚقَح ٗظائف ادازج زعاٝح اى ٦ب تاىنيٞح0.
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٣ؼساف عي ٚاىعاٍي ِٞتا٣دازج ٍٗراتعح ذْفٞر أعَاىٌٖ
ٗذ٘ظ.ٌٖٖٞ
 اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ى٘مٞو اىنيٞح ىؽ ُ٘ اىرعيٗ ٌٞاى ٦ب .
 ا٣ؼساف عي ٚاىعاٍي ِٞتا٣دازج.
ٝ مف اىب ح اىعاٍح ىْؽان اى ٦ب تَا ٝرف ٗاذعإاخ اىعاٍعح .
 ا٣ؼساف عي ٚذْفٞر اىثساٍط ٗاىَؽسٗعاخ اىرٝ ٜعرَدٕا اذؽاد اى ٦ب تاىعاٍعح
تيعأّ اىَبريفح ٗذدعَٖٞا تاىبثساخ .
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ٍ راتعح ٍؽسٗعاخ ح ٗشازج اىؽثاب ٗٗشازج اىسٝالح عيٍ ٚعر٘ ٙاىعاٍعح عِ
نس ٝاؼرساك ن٦ب فس اىْؽان اىَبريفح ف ٜاىَعاتقاخ ٗاىَؽسٗعاخ ٗاىث ٘٥خ
ٗف اىثسّاٍط اىصٍْ ٜاىر ٛذعدٓ ا٣دازج اىعاٍح اىَسمصٝح ىسعاٝح اى ٦ب تاىعاٍعح .
ٍ راتعح ذْفٞر اىر٘ظٖٞاخ ٗا٣زؼاداخ اىفادزج ٍِ ا٣دازج اىعاٍح اىَسمصٝح ىسعاٝح
اى ٦ب تاىعاٍعح .
 ا٣ؼساف عي ٚظَٞف اىعاٍي ِٞتا٣دازج فْٞا ٗادازٝا ٗعقد ا٥ظرَاعاخ اىدٗزٝح ىٌٖ
ىَراتعح ذْفٞر اىَؽسٗعاخ ٗذ٘شٝف اىَع ٘ىٞاخ ٗٗلف ّياً اىعَو تَا ٝؽق أداإٓ
عي ٚاى٘ظٔ ا١مَو.
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0
 ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
 تناى٘ز٘ٝض آداب قعٌ اظرَاع أٗ عيٌ ّفط أٗ تناى٘ز٘ٝض

دٍح اظرَاعٞح

 أٗ تناى٘ز٘ٝض ذستٞح زٝالٞح
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٓ  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاى٘ظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاشا ىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ىي٘ظائف اىبدٍاخ ا٥ظرَاعٞح
اىدزظــح  :اٗ١ىٚ
اظٌ اى٘ظٞفحٍ :دٝس ادازج اىْؽان اىسٝالٜ
اى٘ـف اىعاً -:
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح عي ٚقَح ٗظائف ادازج اىْؽان اىسٝال ٜتبدازج زعاٝح اى ٦ب
تاىنيٞح0.
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 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٣ؼساف عي ٚاّ١ؽ ح اىسٝالٞح عيٍ ٚعر٘ ٙاىعاٍعح ٗاىنيٞح
تغسق ذؽق ٞإ١داف ٗاىب ه اىَ٘ل٘عح ىيْؽان اىسٝالٜ
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ىَدٝس زعاٝح اى ٦ب0
ٝ ؽسف أؼساف ٍثاؼسا عي ٚاىعاٍي ِٞتبدازج اىْؽان اىسٝال0 ٜ
ٝ قً٘ تر٘شٝف اىعَو عي ٚاىعاٍي ِٞتبدازج 0اىْؽان اىسٝالٜ
ٝ ؽرسك ف ٜاعداد ٍؽسٗع ٍٞصاّٞح

ح اىْؽان اىسٝال0 ٜ

 ا٣ؼساف ٗاىرْع ٞت ِٞاّ١ؽ ح اىسٝالٞح اىدا يٞح اىر ٜذرٌ عيٍ ٚعر٘ ٙاىنيٞح
ٗاىعاٍعح 0
 ا٣ؼساف عي ٚاىقٞد اىعع٦خ اىباـح تْؽان اى ٦ب0
 ا٣ؼساف عي ٚذْي ٌٞاىَٖسظاّاخ ٗاىيقاءاخ اىسٝالٞح ت ِٞفس اىعاٍعح 0
 ا٣ؼساف عي ٚظٞس اىعَو تَسامص اىردزٝة اىسالٞح ٗأعماء اىسٝال ِٞٞاىعْاٝح
اى٦شٍح ىٌٖ 0


ٍراتعح ذ٘فٞس اىسعاٝح اىفؽٞح ى٦عث0 ِٞ

 ا٣ؼساف عي ٚذعٖٞص اىفس ٗاىَ٦عة اىسٝالٞح ٗـٞاّرٖا ٗاىَؽافيح عيٖٞا0
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
 تناى٘ز٘ٝض آداب قعٌ اظرَاع أٗ عيٌ ّفط أٗ تناى٘ز٘ٝض

دٍح اظرَاعٞح

أٗ تناى٘ز٘ٝض ذستٞح زٝالٞح
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٓ  8ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاى٘ظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاشا ىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح.
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ىي٘ظائف اىبدٍاخ ا٥ظرَاعٞح
اىدزظــح  :اىصاّٞح
اظٌ اى٘ظٞفح :أ فائ ٜظ٘اىح ٗ دٍح عاٍح شاُ
اى٘ـف اىعاً -:
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح عي ٚقَح تبدازج زعاٝح اى ٦ب تاىنيٞح 0
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تاىقٞاً تا٥ؼرساك ف ٜذن٘ ِٝعؽائس اىع٘اىح تاىنيٞح
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
 ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ى٤ؼساف اىعاً ٍِ اىسئٞط اىَبرؿ0
 ا٥ؼرساك ف ٜعؽائس اىع٘اىح تاىنيٞح..
 ا٥ؼرساك ف ٜذْيٍ ٌٞععنساخ اىع٘اىح تاىنيٞح ٗاىعاٍعح .
 ا٥ؼرساك ف ٜاقاٍح اىَعاتقاخ ٗاىَْافعاخ اىنؽفٞح ت ِٞعؽائس اىع٘اىح تاىعاٍعح .
 ا٥ؼرساك فّ ٜؽس اىؽسمح اىنؽفٞح ت ِٞن٦ب اىعاٍعح .
 ا٥ؼرساك ف ٜذْفٞر ٍؽسٗعاخ اىبدٍح اىعاٍح ٗ دٍح اىث ٞح ظ٘اء دا يٞا ٍٗؽيٞا .
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
 تناى٘ز٘ٝض ذستٞح زٝالٞح
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٓ  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاى٘ظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاشا ىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ىي٘ظائف اىبدٍاخ ا٥ظرَاعٞح
اىدزظــح  :اىصاّٞح
اظٌ اى٘ظٞفح :أ فائ ٜزٝال ٜشاُ
اى٘ـف اىعاً -:
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح عي ٚقَح تبدازج زعاٝح اى ٦ب تاىنيٞح 0
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تاىقٞاً تؤعَاه ذَْٞح اىٞاقح اىثدّٞح ىي يثح ٗاى اىثاخ
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ى٤ؼساف اىعاً ٍِ اىسئٞط اىَبرؿ0
 ا٥ؼرساك ف ٜاعداد

ح ٍرناٍيح ىيعْاٝح تاىْؽان اىسٝال0ٜ

ٍ راتعح ذ٘فٞس ا١دٗاخ ٗاٍ٣ناّٞاخ اى٦شٍح ىردع ٌٞاىْؽان اىسٝال0ٚ
ٝ ؽازك ف ٜذْيٌٞ
اىب ح0

ه اىردزٝة ٗذسؼٞػ اىَدزت ِٞأٗ اىَ٘ظٍٖٗ ِٞراتعح ذْفٞر

ٝ ؽازك ف ٜاعداد ٗذْي ٌٞاىَٖسظاّاخ ٗاىقازئاخ ت ِٞاىعاٍعح ٗاىٖ ٞاخ اىبازظٞح0
 ؼم٘ز اظرَاعاخ ىعْح ا٥ذؽاد فٍ ٜعاه اىْؽان اىسٝالٍٗ ٜعاّٗح أعمائٖا عيٚ
ذب ٞه أغسالٖا ٗاقرساغ اىَؽسٗعاخ أٗ اىَٞصاّٞح اىباـح تٖا 0


اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تناى٘ز٘ٝض ذستٞح زٝالٞح اى ٚظاّة ذ٘افس اىبثسج اىربففٞح فٍ ٜعاه اىعَو0
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٓ ظْ٘اخ عي ٚا١قو ف ٜاى٘ظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاشا ىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ىي٘ظائف اىبدٍاخ ا٥ظرَاعٞح
اىدزظــح  :اىصاىصح
اظٌ اى٘ظٞفح :أ فائ ٜزعاٝح ن٦ب شاىس
اى٘ـف اىعاً -:
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح تبدازج زعاٝح اى ٦ب تاىنيٞح 0
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح ترْفٞر ا١عَاه ٗاّ١ؽ ح اىَرعيقح تسعاٝح اى ٦ب تاىنيٞح0
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ى٤ؼساف اىَثاؼس ىيسئٞط اىَبرؿ0
ٝ ؽرسك ف ٜذْفٞر اىثساٍط اىَ٦ئَح ىثس زٗغ اىسٝالح ت ِٞاى ٦ب ٗذؽعٞعٌٖ عيٚ
ٍصاٗىح اّ١ؽ ح اىسٝالٞح اىَبريفح ٗٝؽازك ف ٜذْفٞرٕا 0
ٝ ؽرسك فٗ ٜلف اىثساٍط اىر ٜذؽعف اى ٦ب عي ٚاىسؼ٦خ ٗاىَععنساخ تَا ٝؽق
ىٌٖ اىَرعح ٗٝصٝد ٍِ ٍعازفٌٖ ٗٝؽازك ف ٜذْفٞصٕا0
ٝ ؽرسك فٗ ٜلف اىثساٍط اىر ٜذؽعف اى ٦ب عيٍ ٚصاٗىح ّؽان اىع٘اىح ٗاىَؽازمح
ف ٜاىَؽسٗعاخ اىبدٍح اىعاٍح ٗٝؽازك ف ٜذْفٞصٕا0
ٝ ؽرسك ف ٜذْفٞر اىثساٍط اىر ٜذعَو عي ٚتس اىسٗغ ا٥ظرَاعٞح اىعيَٞح ت ِٞاى ٦ب
ٗذؽعٞعٌٖ عيٍَ ٚازظح اىْؽاناخ اىصقافٞح ٗاىفْٞح ٗاىعٞاظٞح0
ٝ عاعد ف ٜاعداد ٗذْيٗ ٌٞذْفٞر اىثساٍط اىر ٜذٖدف اى ٚذؽعٞف اىَ٘إة ا١دتٞح
ٗاىعيَٞح ٗاىفْٞح ت ِٞاى ٦ب ّٗقيٖا ٗذَْٞرٖا0
ٝ عاعد ف ٜعَيٞاخ اعداد ٍؽسٗعاخ اىثؽ٘ز ٗاىدزاظاخ ا٥ظرَاعٞح ٗذعسٝف اى ٦ب
تَؽاميٌٖ اىثٞ ٞح ٗاىَؽيٞح ٗٗظائو اىرغية عيٖٞا ٗذدزٝثٌٖ عي ٚاىؽٞاج اىعَيٞح
اىعيَٞح ف ٜاىَعرقثو0
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0
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 ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىٞعاّط آداب قعٌ اظرَاع أٗ عيٌ ّفط أٗ تناى٘ز٘ٝض دٍح أظرَاعٞح0
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ىي٘ظائف اىبدٍاخ ا٥ظرَاعٞح
اىدزظــح  :اىصاىصح
اظٌ اى٘ظٞفح :أ فائ ٜزٝال ٜشاىس
ـــــــــــــــــــــــ
اى٘ـف اىعاً -:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
0
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح تبدازج ىسعاٝح اى ٦ب تاىنيٞح
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تاىَعاّٗح ف ٜذْي ٌٞتساٍط اّ١ؽ ح اىسٝالٞح عيٍ ٚعر٘ٙ
اىعاٍعح ٗاىنيٞح تغسق ذؽق ٞإ١داف اىَ٘ل٘عح ىيْؽان اىسٝال0ٚ
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ى٤ؼساف اىَثاؼس ىيسئٞط اىَبرؿ0
ٝ ؽازك ف ٜذْي ٌٞتساٍط اىَٖسظاّاخ ٗاىيقاءاخ اىسٝالٞح 0
ٝ عَو عي ٚذؽعٞف اىْؽان اىسٝال ٜىي ٦ب 0
ٝ ؽازك ف ٜاعداد اىَْربثاخ اىسٝالٞح0
 اعداد اىعع٦خ ٗاىث اقاخ ىيفس اىسالٞح ٗاٍعاك اىعع٦خ ٗقٞد اظَاء اى ٦ب
اىَؽرسم ِٞتؤٗظٔ اىْؽان اىسٝال0ٚ
ٝ ؽازك ف ٜذْي ٌٞاىسؼ٦خ ٗاىَععنساخ اىباـح تاى ٦ب0
ٝ عَو عيّ ٚؽسا ى٘ع ٚاىسٝال ٜت ِٞاى ٦ب0
ٝ عَو عيٍ ٚؽازمح ا ى ٦ب ف ٜاىْؽان اىسٝال0ٚ
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح0
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تناى٘ز٘ٝض ذستٞح زٝالٞح 0

اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
يٛظا٥ـ ايتعًِٝ
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ى٘ظائف اىرعيٌٞ
اىدزظح :اٗ١ىٚ
اظٌ اى٘ظٞفحٍ :دٝس ادازج ؼ ُ٘ اى ٦ب
اى٘ـف اىعاً:
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح عي ٚقَح ٗظائف ادازج ؼ ُ٘ اى ٦ب تاىنيٞح
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تؤعَاه ؼ ُ٘ اى ٦ب تاىنيٞح
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ى٘مٞو اىنيٞح ىؽ ُ٘ اىرعيٗ ٌٞاى ٦ب.
ٝ ؽسف عي ٜؼ ُ٘ اىرععٞو ٗاىدزاظح ٗاٍ٥رؽاّاخ
٘ٝ شع اىعَو ت ِٞاىعاٍي ِٞتا٣دازج ٗٝساقة ذْفٞرٓ
 ا٣ؼساف عي ٜذْفٞر اىق٘اّٗ ِٞاىي٘ائػ ٗاىرعيَٞاخ اىر ٜذبؿ ٍعاه عَئ
ٝ ؽسف عي ٜمافح ا١عَاه ٗا٣ظساءاخ اىَرعيقح تؽ ُ٘ ّٗيٌ اىقٞد ٗاىرععٞو
ٗاىدزاظح ٗاٍ٥رؽاّاخ ٍْٗػ اىدزظاخ اىعيَٞح ٗظ٘ائص ٍٗنافآخ ذف٘ ن٦ب
ٍسؼيح اىثناى٘ز٘ٝض
ٝ عَو عي ٜاىرْعٍ ٞف ا١ظٖصج اىَْاظسج ٣دازج اىعاٍعح ٍٗ٘افاذٖا تاىثٞاّاخ
اىفؽٞؽح أٗ ٥تؤٗه.
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ٍ ئٕو عاه ٍْاظة
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو فٗ ٜظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاش اىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ى٘ظائف اىرعيٌٞ
اىدزظح :اٗ١ىٚ

















اظٌ اى٘ظٞفحٍ :دٝس ادازج ؼ ُ٘ اىدزاظاخ اىعيٞا
اى٘ـف اىعاً:
ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح عي ٚقَح ٗظائف ادازج اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز تاىنيٞح
ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٣ؼساف اىَثاؼس عي ٜأعَاه اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:
ٝبمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ى٘مٞو اىنيٞح ىؽ ُ٘ اىدزاظاخ اىعيٞا
ٗاىثؽ٘ز
ا٣ؼساف عي ٜاىعاٍي ِٞتا٣دازج ٍٗساظعح أعَاىٌٖ
ٗلف ذفَّٗ ٌٞيٌ ٍرناٍيح ىؽ ُ٘ اىقث٘ه ٗاىرععٞو ٗاٍ٥رؽاّاخ ٗاىَْاذض
ٗاىعع٦خ اى٦شٍح ىرىل ٗذعََٖٞا تاىنيٞح ٗا٣ؼساف عي ٜذْفٞرٕا
اعداد ح اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز
ا٣ؼساف عي ٜاعداد اىثٞاّاخ اىَ ي٘تح ٗاىباـح تاىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز
عسق اىَؽن٦خ ٗاىَ٘ل٘عاخ اىباـح تاىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز عيٗ ٜمٞو
اىنيٞح ىؽ ُ٘ اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز
اذباذ اظساءاخ اعرَاداخ ٗذؽنٞو ىعاُ اىفؽؿ ٗاىَْاقؽح
ٍراتعح اذباذ ا٣ظساءاخ اى٦شٍح ىقث٘ه ٗذععٞو اى ٦ب اى٘افدِٝ
ا٥ؼرساك ف ٜا٣عداد اىفْ٥ ٜظرَاعاخ ٍعيط ؼ ُ٘ اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز
ٍٗراتعح ا٣ظساءاخ ٗذ ث ٞقسازاذٔ
ٍراتعح ا٣ظساءاخ اىباـح تَْػ اىدزظاخ اىعيَٞح (دتيً٘ – ٍاظعرٞس – دمر٘زآ)
ٗاـداز قساز عَٞد اىنيٞح فٕ ٜرا اىؽؤُ
ٍراتعح اظربساض اىؽٖاداخ اىعيَٞح
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 اعرَاد اىؽٖاداخ اىر ٝ ٜيثٖا اىبسٝعُ٘ ىرقدَٖٝا اى ٜظٖاخ ٍبريفح
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح.






ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ٍئٕو عاه ٍْاظة
قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو فٗ ٜظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
اظرٞاش اىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ى٘ظائف اىرعيٌٞ
اىدزظح :اٗ١ىٚ
اظٌ اى٘ظٞفحٍ :دٝس ادازج ؼ ُ٘ اىع٦قاخ اىصقافٞح ٗاىبازظٞح
اى٘ـف اىعاً:
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح عي ٚقَح ٗظائف ادازج اىع٦قاخ اىصقافٞح ٗاىبازظٞح
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٣ؼساف عي ٜؼ ُ٘ اىثعصاخ ٗا٣عازاخ ٗاىرسؼٞؽاخ
ٗاىثسٗذ٘م٘٥خ اىعيَٞح ٗاىصقافٞح ٍف اىعٖاخ ا ١سٙ
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ى٘مٞو اىنيٞح ىؽ ُ٘ اىدزاظاخ اىعيٞا
ٗاىثؽ٘ز.
 ا٣ؼساف عي ٜاىعاٍي ِٞتا٣دازج ٗذ٘ظٍٗ ٌٖٖٞراتعح أعَاىٌٖ
ٍ راتعح اظساءاخ اىرسؼٞػ ٗاّٖاء ا٣ظساءاخ ف ٜاىؽا٥خ اىَبريفح تاىثعصاخ
ٗا٥عازاخ ٍٗراتعح اىر ٘ز اىدزاظٗ ٜعم٘ اىثعصح ف ٜاىؽا٥خ اىَبريفح.
ٍ راتعح اذباذ اظساءاخ اىرسؼٞػ ىٝ٤فاد ف ٜا١ظاشاخ اىدزاظٞح اىعيَٞح ٗاىعَيٞح
ظ٘اء عي ٜاىَْػ اىر ٜذسد ىيعاٍعح أٗ ذسد ىينيٞح ٗمرىل ٍراتعح اذباذ اظساءاخ
اّٖاء ا١ظاشاخ اىدزاظٞح ف ٜاىؽا٥خ اىَبريفح

-76 -

 ا٣ؼساف عي ٜاظساءاخ دع٘ج ا١ظاذرج اىصائسٗ ِٝاىبثساء ا١ظاّة ازض ا٥ذفاقٞح
اىصقافٞح ىيردزٝط ٗا٣ؼساف عي ٜاىثؽس اىعيَٗ ٜاىقاء اىَؽالساخ ٗاىْدٗاخ
ٗغٞسٕا
 اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ٍ ئٕو عاه ٍْاظة
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو فٗ ٜظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاش اىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ى٘ظائف اىرعيٌٞ
اىدزظح :اٗ١ىٚ






اظٌ اى٘ظٞفح :أ فائ ٜؼ ُ٘ ذعي ٌٞأٗه
اى٘ـف اىعاً:
ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٣دازج اىعاٍح ىؽ ُ٘ اى ٦ب تاىنيٞح
ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٥ؼرساك ف ٜذ ث ٞاىْيٌ ٗاىق٘اعد اىَقسزج ىيرععٞو
ٗاىدزاظح ٗاٍ٥رؽاّاخ
ذ ث ٞاىْيٌ ٗاىق٘اعد اىَقسج ىيرععٞو ٗاىدزاظح ٗاٍ٥رؽاّاخ ف ٜأقعاً
اىثناى٘ز٘ٝض.


 اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ٍِ اىَدٝس اىَبرؿ.
ٝ ؽرسك فٗ ٜلف ّيٌ ٗتساٍط ٗأظاىٞة اىدزاظح ٗاٍ٥رؽاّاخ تؤقعاً اىثناى٘ز٘ٝض
تاىنيٞح
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ٝؽرسك فٍ ٜراتعح ذ ث ٞاىْيٌ ٗاىق٘اعد اىَقسزج ىيرععٞو ٗاىدزاظح ٗاٍ٥رؽاّاخ
ف ٜأقعاً اىثناى٘ز٘ٝض تاىنيٞح ٗذقد ٌٝاىعُ٘ اىفْ ٜف ٜظثٞو ذ ٘ٝسٕا ٗزفف
مفاءذٖا ٗاىرغية عيٍ ٜا قد ٝفادفٖا ٍِ ٍؽن٦خ
ٝراتف ذْفٞر أعَاه اىقٞد ٗاظرٞفاء اىثٞاّاخ اىباـح تؽ ُ٘ اى ٦ب
ٝراتف ٍساظعح اىعع٦خ ٗاىثٞاّاخ اىباـح تاى ٦ب ٗٝرؤمد ٍِ اظرٞفاءٕا ىنافح
اىثٞاّاخ نثقا ىَا ذقم ٜتٔ اىْيٌ ٗاىي٘ائػ اىقائَح
ٝؽرسك فٍ ٜراتعح ذْفٞر ذ٘ـٞاخ ٗقسازاخ ىعْح ؼ ُ٘ اى ٦ب ٗذىل ّ٣عاش
ا٣ظساءاخ اى٦شٍح ىٖرا اىؽؤُ
ٝؽرسك ف ٜا٣عداد اىفْ٥ ٜظرَاعاخ ىعْح ؼ ُ٘ اى ٦ب
اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ٍ ئٕو عاه ٍْاظة
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو فٗ ٜظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاش اىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح
اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ى٘ظائف اىرعيٌٞ
اىدزظح :اٗ١ىٚ
اظٌ اى٘ظٞفح :أ فائ ٜؼ ُ٘ دزاظاخ عيٞا ٗتؽ٘ز أٗه
اى٘ـف اىعاً:
 ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٣دازج اىعاٍح ىؽ ُ٘ اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز تاىنيٞح.
 ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تَراتعح ذْفٞر ا٣ظساءاخ اىَرعيقح تؽ ُ٘ ن٦ب اىدزاظاخ
اىعيٞا ٗؼ ُ٘ اىثؽ٘ز اىعيَٞح
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:
ٝ بمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ٍِ اىَدٝس اىَبرؿ
ٝ ؽرسك فٍ ٜراتعح ا٣ظساءاخ اىَرعيقح ترْفٞر ا٥ذفاقٞاخ ت ِٞاىنيٞح ٗاىٖ ٞاخ اىعيَٞح
ٗاىبازظٞح
ٝ ؽرسك ف ٜذ ث ٞاىْيٌ ٗاىق٘اعد اىَقسزج ىيدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز اىعيَٞح
تاىنيٞح.
ٝ ؽرسك ف ٜذْي ٌٞاىدٗزاخ اىردزٝثٞح ىيَعٞدٗ ِٝاىَدزظ ِٞاىَعاعد ِٝتاىنيٞح.
ٝ ؽرسك فٍ ٜراتعح اعداد اىرقازٝس ٗاىثٞاّاخ اىَرعيقح تاىدزاظاخ اىعيٞا
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ٝؽازك ف ٜا٣عداد اىفْ٥ ٜظرَاع ىعْح اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز ٗاذباذ ا٣ظساءاخ
اىرْفٞرٝح ىر ث ٞقسازاذٖا
ٝؽرسك ف ٜزظٌ ح ذ٘فٞس اىَعريصٍاخ ٗا١ظٖصج اىعيَٞح اى٦شٍح ١عَاه اىثؽ٘ز
ٝؽرسك فٍ ٜراتعح ذععٞو ّرائط اٍرؽاّاخ اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىعع٦خ اىَبففح
ىٖا
اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح

ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ٍ ئٕو عاه ٍْاظة
 قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو فٗ ٜظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج
 اظرٞاش اىثساٍط اىردزٝثٞح اىر ٜذرٞؽٖا اىعاٍعح

اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
يٛظا٥ـ املهتبات
ٚايٛثا٥ل
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ى٘ظائف اىَنرثاخ ٗاى٘شائ
اىدزظح :اٗ١ىٜ

 :ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح عي ٚقَح ٗظائف ٍنرثح اىنيٞح
ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تا١ؼساف عي ٚذصٗٝد ٗفٖسظح ٗذفْٞف ٗذسذٞة اىنرة تَنرثح اىنيٞح
ٍٗراتعح ذْفٞر ذيل ا١عَاه
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:
ٝبمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ىير٘ظ ٔٞاىعاً ى٘مٞو اىنيٞح ىؽ ُ٘ اىدزاظاخ اىعيٞا ٗاىثؽ٘ز.
ٝؽسف عي ٜا ١فائٗ ِٞٞاىعاٍي ِٞتاىَنرثح ٗذ٘ظٍٗ ٌٖٖٞراتعح أعَاىٌٖ
ا٥ؼرساك فٗ ٜلف ّيٌ اىعَو اىدا يٞح فٍ ٜنرثح اىنيٞح ٍٗساقثح ذ ثٞقٖا فْٞا
اذباذ اظساءاخ ذصٗٝد اىَنرثح تاىَساظف ٗاىنرة ٗاىدٗزٝاخ ٗاعداد اىَ٘اشّح اىباـح تٖا
ٍٗراتعح اظساءاخ ؼسائٖا
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ا٣ؼساف عي ٜقٞد اىَساظف ٗاىنرة ٗاىدٗزٝاخ اى٘ازدج ىيَنرثح ف ٜاىعع٦خ اىَبففح
ىرىل
ا٣ؼساف عي ٜأعَاه اىفٖسظح نثقا ى٢ؼ٘اه اىَنرثٞح ٗف ٍا ٝعس ٛعي ٔٞاىعَو تاىَنرثح
اىَسمصٝح ٗعَو اىفٖازض اىَ٘ل٘عٞح ٗاى٘ـفٞح
اىقٞاً تاذباذ اظساءاخ ذثاده اىَ ث٘عاخ ٍف اىنيٞاخ ٗاىَعإد ٍٗسامص اىثؽ٘ز تاىَئظعاخ
اىعيَٞح اىَْاظسج ٍؽيٞا ٗعاىَٞا
ٍساقثح ذْي ٌٞا٥عازاخ اىبازظٞح ٗاىدا يٞح ٗذقد ٌٝاىبدٍاخ اىَنرثٞح
ا٣ؼساف عي ٜذْي ٌٞعٖد اىَنرثح ٗـٞاّح ٍؽر٘ٝاذٖا
ا٥ؼرساك ٍف ظٖاش اىَنرثاخ تاىعاٍعح ف ٜاعداد ٍٗراتعح ؼعِ ظٞس اىعَو تٖا
اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ٍئٕو عاه ٍْاظة ٍف اىؽف٘ه عي ٜدٗزج ذدزٝثٞح ٍربففح فٍ ٜعاه اىَنرثاخ ٗاى٘شائ
قماء ٍدج تْٞٞح قدزٕا  6ظْ٘اخ عي ٚا١قو فٗ ٜظٞفح ٍِ اىدزظح ا١دٍّ ٚثاؼسج

اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح ى٘ظائف اىَنرثاخ ٗاى٘شائ
اىدزظح :اىصاىصح
اظٌ اى٘ظٞفح :أ فائٗ ٜشائ ٍٗنرثاخ شاىس
اى٘ـف اىعاً:
ذقف ٕرٓ اى٘ظٞفح تبدازج ٍنرثح اىنيٞح .
ذبرؿ ٕرٓ اى٘ظٞفح تا٣ظساءاخ اىَرعيقح تؽ ُ٘ اىَنرثاخ ٍِ اعداد ٗذعٖٞص ٗفٖسظح نثقا
ى٢ـ٘ه اىعيَٞح تَا ٝؽق اىغسق ٍْٖا
اى٘اظثاخ ٗاىَع ٘ىٞاخ:
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ٝبمف ؼاغو ٕرٓ اى٘ظٞفح ى٤ؼساف اىَثاؼس ٍِ اىَدٝس اىَبرؿ
 ٝية ذصٗٝد اىَنرثاخ تاىنرة ٗاىدٗزٝاخ ٗاىَساظف اىعيَٞح نثقا ٥ؼرٞاظاخ ا١قعاً اىعيَٞح
اىرٝ ٜريقإا
ٝقً٘ تبعداد ذعٖٞص اىَنرثاخ اىَربففح
ٝرفو تاىعاٍعاخ ٗاىَعإد ٗاىَسامص اىعيَٞح ف ٜاىدا و ٗاىبازض تغسق ذثاده اىَ ث٘عاخ
ٗاىَساظف اىعيَٞح ف ٜؼدٗد اىْيٌ اىَرثعح
ٝعد اىفٖازض اى٘ـفٞح ٗاىَ٘ل٘عٞح ىينرة
ٝؽرسك ف ٜاعداد ٗظائو اٝ٣ماغ ىيَنرثاخ
اىقٞاً تبعداد فٖسض ٍ ث٘ع تَؽر٘ٝاخ اىَنرثح
اىقٞاً تَا ٝعْد اى ٍِ ٔٞأعَاه أ سٍَ ٙاشيح
ؼسٗن ؼغو اى٘ظٞفح:
ٍئٕو عاه ٍْاظة ٍف اىؽف٘ه عي ٜدٗزج ذدزٝثٞح ٍربففح فٍ ٜعاه اىَنرثاخ ٗاى٘شائ
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اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
يًٛظا٥ـ املهتب١ٝ

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١األٚىل

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾساف أٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ -:
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً. ١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ ايؿسف ٚؼؿ ٌٝايسضٚ ّٛاإلٜسادات ٚتط ١ٜٛايتشؿٝالت
ٚتٛزٜدٖا ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
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ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يألغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


تٓؿٝر ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات املاي0١ٝ



اإلغساف عً ٢ؾسف االضتشكاقات اـاؾ ١بايعاًَني ٚايعُال0٤



َسادع ١أعُاٍ ايؿسف َٔ ايطًـ املطتدميٚ ١اضتعاقتٗا طبكا يًتعًُٝات املاي0١ٝ



ؼؿ ٌٝاإلٜسادات ٚايسضٚ ّٛناؾ ١املبايؼ املطتشك ١يًهًٚٚ ١ٝسداتٗا 0



َسادع ١نػٛف تط ١ٜٛاملتشؿالت ٚتٛزٜدٖا يًبٓو يف املٛاعٝد ايسمس0١ٝ



أعُاٍ اؾسد اي0 ١َٝٛٝ



أعُاٍ ايؿسف َٔ ايطًـ املطتدميٚ ١املؤقتٚ ١ايطًـ اـاؾٜٚ ١طذٌ ذيو يف ايطذالت
املدؿؿ0١



أعُاٍ ايكٝد بايطذالت اـاؾ ١بأعُاٍ اـص0١ٜٓ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً.0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١




َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب
قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  6ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠
ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع0١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١األٚىل

اضِ ايٛظٝؿ :١ناتب غَ ٕٛ٦اي ٘ٝأٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ -:
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً.١ٝ
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ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باألعُاٍ يف فاالت نتابَٚ ١سادع ١املطتٓدات اؿطاب١ٝ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يًتٛد ٘ٝايعاّ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


إعداد املهاتبات ٚاملرنسات املايٚ ١ٝايتٛقٝع عًٗٝا ٚعسقٗا0



ٜتابع تطذ ٌٝاملطتٓدات اؿطاب ١ٝبايطذالت ٚايدؾاتس اؿطاب ١ٝطبكا يًتعًُٝات 0



عسض َٛقـ االعتُادات ٚاملدؿؿات ٜٚبًؼ عٔ ايتذاٚشات0



ٜتدر إدسا٤ات تط ١ٜٛاملبايؼ املكاؾٚ ١املعآل0٠



ٜطتدسز نػـ اؿطاب ايٚ َٞٛٝايػٗسٚ ٟايسبع ضٓ ٟٛطبكا يًتعًُٝات0



حيسز ايػٝهات ٚأذ ٕٚايؿسف ٚاإلخطازات0



ٜتابع قٝد اؿٛاالت ٚايػٝهات يف ايطذالت املدؿؿ0١



ٜتابع قٝد األقابري طبكا يًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ايكا0١ُ٥



جيٗص َطتٓدات ٚنػٛف تٛشٜع ا ملطتشكات يًذٗاش املسنص ٟيًُشاضبات 0



ٜػرتى يف إعداد اؿطاب اـتاَ0 ٞ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١




َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب
قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  6ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠
ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع0١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١األٚىل
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اضِ ايٛظٝؿ :١أَني كصٕ أٍٚ



ايٛؾـ ايعاّ -:



تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإداز ٠املداشٕ بايهً١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١مبتابع ١تٓؿٝر اإلدسا٤ات أملدصْٚ ٘ٝايطً ١ُٝداخٌ املداشٕ 0



ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يًتٛد ٘ٝايعاّ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜتابع تطً ِٝأألدٚات ٚاألؾٓاف ايٛازد0 ٠



َتابع ١ؾسف األدٚات ٚاألؾٓاف املطًٛب0 ١



َتابع ١اضتٝؿا ٤بٝاْات ايدؾاتس املدصْ0١ٝ



ٜػرتى يف ؾإ ؾشـ األؾٓاف ٚؾإ اضتالَٗا 0



ٜػرتى يف إدسا٤ات ؾإ اؾسد ايعٗد ٠املدصْ0١ٝ



ٜتٛىل تٓع ِٝقٛاعد ايتدص ٜٔايطً0١ُٝ



االغرتاى يف إعداد ايتكازٜس ايدٚزٚ ١ٜايجاْ ١ٜٛعٔ ْػاط املداذٕ0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١



غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ



َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب




قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  6ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠
ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع0١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١ايجاْ١ٝ

اضِ ايٛظٝؿ :١ناتب غ ٕٛ٦أداز ١ٜثإ

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١مبتابع ١ايكٝاّ بأعُاٍ اـدَ ١املطتًُ0١

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


ٜعٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١ؼت اإلغساف ايعاّ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



َتابع ١تػػ ٌٝعُاٍ اـدَات املعا ١ْٚبإداز ٠ايهًٚ ١ٝسؿس ساالت ايػٝاب ٚايتأخري
اـاف بِٗ ٚتبًٝػٗا يػ ٕٛ٦ايعاًَني َٚساقب ١أعُاهلِ ٚتستٝب ايٓٛبتذٝات0



َتابع ١ايكٝاّ بطداد ؾٛاتري املٝاٚ ٙايتٝاز ايهٗسباٚ ٞ٥اغرتاى ايتًٝؿْٛات ٚقسا ٠٤ايعدادات 0



َتابع ١تػػ ٌٝايًٛسات ايتًٝؿٚ١ْٝٛؾٝاْتٗا0



َالسع ١أعُاٍ ايٓعاؾٚ ١اـدَات ايعاَ0 ١



َتابع ١االستؿاظ بايكسازات ٚايتعًُٝات ٚايكٛاْني ٚايًٛا٥ح نريو اؿؿغ يف املًؿات 0



َالسع ١املباْٚ ٞاؽاذ اإلدسا٤ات األشَ ١يًرتَُٝات ٚايؿٝاْ0١



َالسع ١األثاثات ٚاؽاذ إدسا٤ات احملاؾع ١عًٗٝا 0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١




َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب
قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  8ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠
ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع0١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١ايجاْ١ٝ

اضِ ايٛظٝؿ :١ناتب ضهستازٚ ١ٜقؿٛظات ثإ
ـــــــــــــــــــــ

ايٛؾـ ايعاّ -:

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايكٝاّ بأعُاٍ اؿؿغ ٚناؾ ١أعُاٍ ايطهستاز0١ٜ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ٜعٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١ؼت اإلغساف ايعاّ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



َتابع ١تًك ٢ايػٝهات ٚأذ ٕٚايؿسف ٚاؿٛاالت ايٛازدٚ ٠قٝدٖا ٚاؽاذ أدسا٤اتتؿدٜسٖا0



َتابع ١تًك ٢املهاتبات ايٛازدٚ ٠اضتٝؿا ٤زقِ ايؿٗازع عًٗٝا0



َتابع ١أعُاٍ ايكٝد يف ايطذالت ٚايدؾاتس املدتًؿٚ ١اؽاذ إدسا٤ات أضتٝؿاٖ٤ا0



َتابع ١سسن ١املًؿات ٚايهستات ٚاؽاذ إدسا٤ات اضتعذاهلا 0



َتابع ١أَطاى عٗد ٠طٛابع ايربٜد 0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١




َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط أ ٚأقٌ َٔ املتٛضط َٓاضب إىل داْب تٛاؾس اـرب ٠يف فاٍ
ايعٌُ
قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  8ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠
ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع0١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١ايجايج١

اضِ ايٛظٝؿ :١ناتب غ ٕٛ٦إداز ١ٜثايح
ايٛؾـ ايعاّ -:
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً. ١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باؽاذ اإلدسا٤ات اـاؾ ١بتٓؿٝر ايتعٓٝٝات ٚايٓكٌ ٚاالْتدابات
ٚايرتقٝات ٚاضتٝؿا ٤بٝإ ضذالت ايعاًَني ٚنصا ناؾ ١اـدَات اإلداز0 ١ٜ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ٜ عٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١ؼت اإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


ٜتدر إدسا٤ات ايكٝد بطذالت ٚايدؾاتس ٚضذالت أألسٛاٍ  ٚأألعُاز يًعاًَني



ٜك ّٛبتشسٜس ٚاضتٝؿا ٤ايُٓاذز ٚاالضتُازات يف ْطام عًُ٘0



ٜتدر إدسا٤ات ايٓكٌ ٚاالْتدابات َٔ اؾاَعٚ ١ايٗٝا0



ٜتدر إدسا٤ات َٓح األداشات ٚتٓؿٝر اإلدسا٤ات يف سدٚد َا تكك ٢ب ١ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني0



ٜتدر إدسا٤ات اـاؾ ١بايتعٝني ٚايتهًٝـ يًعاًَني 0



ٜعد بٝاْات َٝصاْ ١ٝايٛظا٥ـ0



ٜتدر إدسا٤ات تٓؿٝر ناؾ ١أعُاٍ اـدَات أألداز0١ٜ



ٜعد ايتكازٜس ايؿٛز ١ٜمتٗٝدا يعسق٘ عً ٢ؾٓ ١غ ٕٛ٦ايعاًَني0



ٜتدر اإلدسا٤ات اـاؾ ١بتٓؿٝر سسنات ايرتقٝات َٓٚح ايبدالت املكسزٚ ٠تطٜٛات
ايعاًَني0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١
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غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١




َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب 0
قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠

ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع0١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١ايجايج١

اضِ ايٛظٝؿ :١ناتب ضهستازٚ ١ٜقؿٛظات ثايح

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً. ١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإعداد املرنسات ٚنتاب ١ايتكازٜس َٚسادع ١اإلسؿا٤ات ٚايبٝاْات
املدتًؿٚ ١ناؾ ١أعُاٍ ايطهستاز0١ٜ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


ٜعٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١ؼت اإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜك ّٛبهتاب ١املرنسات ٚإعداد ايتكازٜس اييت ٜهًـ بٗا0



َسادع ١اإلسؿا٤ات ٚايبٝاْات املدتًؿٜٚ ١تأند َٔ ؾالسٝاتٗا 0



ٜتابع ايكٝد بايطذالت 0



ٜطتدسز ايبٝاْات املدتًؿٚ َٔ ١اقع املطتٓدات ٚاملًؿات ٚايطذالت0



ٜتابع تطبٝل ايتعًُٝات ٚايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايكٛاعد ايتٓع ١ُٝٝؾُٝا خيـ عًُ0١



ايكٝاّ باألعُاٍ ايهتابٚ ١ٝأعُاٍ اؿؿغ اييت ٜتطًبٗا ايٓػاط ايصٜ ٣تبع٘ 0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط أ ٚأقٌ َٔ املتٛضط َٓاضب 0
قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠
ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع0١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١ايجايج١
اضِ ايٛظٝؿ :١ناتب غَ ٕٛ٦اي ٘ٝثايح
ايٛؾـ ايعاّ -:
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً. ١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باألعُاٍ يف فاٍ نتابَٚ ١سادع ١املطتٓدات اؿطاب0١ٝ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ٜ عٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١ؼت اإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


إعداد املهاتبات ٚاملايٚ ١ٝإعداد املهاتبات ٚاملرنسات املايٚ ١ٝايتٛقٝع عًٗٝا ٚعسقٗا0



ٜطذٌ املطتٓدات اؿطاب ١ٝبطذالت ٚايدؾاتس اؿطاب ١ٝطبكا يًتعًُٝات 0



ٜعسض َٛقـ اإلعتُادات ٚاملدؿؿات ٜٚبًؼ عٔ ايتذاٚشات 0



ٜتدر إدسا٤ات تط ١ٜٛاملبايؼ املكاؾٚ ١املعال0 ٠



ٜطتدسز نػـ اؿطاب ايٚ َٞٛٝايػٗسٚ ٟايسبع ضٓ ٟٛطبكا يًتعًُٝات 0



حيسز ايػٝهات ٚأذ ٕٚايؿسف ٚاإلخطازات 0



ٜكٝد اؾٛاالت ٚايػٝهات يف ايطذالت املدؿؿ0١
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ٜكٝد األقابري طبكا يًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ايكا0 ١ُ٥



جير َطتٓدات ٚنػٛف تٛشٜع َطتشكات اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات 0



ٜػرتى يف إعداد اؿطاب اـتاَٞ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١




َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب 0
قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠

ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع00١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١ايجايج١

اضِ ايٛظٝؿ :١أَني كصٕ ثايح

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً. ١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بتٓؿٝر اإلدسا٤ات أملدصْ ٘ٝايطً ١ُٝداخٌ املداشٕ َٚا حياؾغ عً٢
املدص َٔ ٕٚايتًـ ٚايؿسف َٓ ١طبكا يألذ ٕٚايؿسف ايٛازدٚ ٠املعتُدٚ ٠ايتطذ ٌٝبايدؾاتس
أملدصْٚ ٘ٝاالستؿاظ بٗا ناًََ ١تٛؾا ٠ايبٝاْات 0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


ٜعٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١ؼت اإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜتطًِ األدٚات ٚاألؾٓاف ايٛازد ٠بعد ؾشؿٗا ٚايتأند َٔ َطابكتٗا باملٛاؾؿات املطًٛب١
ٚاحملدد ٠بأذٕ ايتٛزٜد0



ٜؿسف األدٚات ٚاألؾٓاف املطًٛب ١طبكا ألذ ٕٚايؿسف املعتُد0



ٜطتٛؾ ٢بٝاْات ايدؾاتس اييت تكك ٢ايًٛا٥ح املايٚ ١ٝال٥ش ١املداشٕ ٚإَطانٗا باملداذٕ0
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ٜبًؼ عٔ األؾٓاف ايساندٚ ٠املدًؿات بؿؿ ١دٚزٜ ١ٜػرتى يف ؾإ ؾشـ األؾٓاف ٚؾإ
أضتالَٗا0



ٜػرتى يف إدسا٤ات اؾسد يًعٗد املدرْ0١ٝ

ٜ تأند َٔ َساعا ٠قٛاعد ايتدص ٜٔباملدص0ٕٚ


ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ




َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب 0
قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠

ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع00١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١ايسابع١

اضِ ايٛظٝؿ :١ناتب غ ٕٛ٦تعًٚ ِٝدزاضات عًٝا زابع
ـــــــــــــــــــــ

ايٛؾـ ايعاّ -:

ـــــــــــــــــــــــــ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايكٝد ٚايطذالت ٚاضتٝؿا ٤ايبٝاْات ٚاالضتُازات ٚاملًؿات اـاؾ١
بػ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايدزاضات ايعًٝا0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ٜعٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١ؼت اإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0
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ٜتدر إدسا٤ات إعداد ايطذالت ٚايبٝاْات عٔ طًب ١ايهًٝات ٜٚتأند َٔ ضالَ ١تطبٝل
ايٓعِ ٚايًٛا٥ح ٚايكٛاْني املعُ ٍٛبٗا0



ٜتدر إدسا٤ات اإلعداد ايؿين يف ادتُاعات فًظ غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب ٚايدزاضات ايعًٝا
ٚنريو َا خيؿ٘ َٔ أعُاٍ يًعسض0



ٜعٌُ عً ٢تٓؿٝر تٛؾٝات ٚقسازات فًظ غ ٕٛ٦ايعًٚ ِٝايطالب ٚايدزاضات ايعًٝا0



ٜتدر إدسا٤ات تًك ٢نػٛف ايطالب املسغشني بايكب ٍٛبايهًٝات ٜٚطتٛؾ ٢ايبٝاْات
اـاؾ ١بٗا0



ٜتأند َٔ ؼؿ ٌٝايسض ّٛاؾاَعٚ ١ٝايتأَٓٝات املكسز ٠عً ٢ايطالب ٚذيو مبسادع١
املطتٓدات اـاؾ ١بعِٗ0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١


َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١ايسابع١

اضِ ايٛظٝؿ :١ناتب غ ٕٛ٦أداز ١ٜزابع
ـــــــــــــــــــــ

ايٛؾـ ايعاّ -:

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً.١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باضتٝؿا ٤ايبٝاْات ٚايكٝد بايدؾاتس ٚايطذالت 0
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ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ٜعٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١ؼت اإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜتدر إدسا٤ات ايكٝد بايطذالت ٚايدؾاتس ٚضذالت أألسٛاٍ ٚاألعُاز0



ٜك ّٛبتذُٝع ايبٝاْات ٚاضتٝؿا ٤االضتُازات ٚايُٓاذز اييت ٜهًـ بٗا0



ٜتدر إدسا٤ات اـاؾ ١بايٓكٌ ٚايٓدب َٔ اؾاَعٚ ١ايٗٝا0



ٜتدر إدسا٤ات تٓؿٝر ناؾ ١األعُاٍ يًددَات أإلداز١ٜ



ٜتدر اإلدسا٤ات اـاؾ ١بايتعني ٚايتهًٝـ يًعاًَني 0



ٜتدر يف إعداد ايبٝاْات َٝٚصاْ ١ٝايٛظا٥ـ 0



ٜػرتى يف إعداد ايتٓؿٝر ٚايرتقٝات ٚتطٜٛات ايعاًَني0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب0

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ املهتب١ٝ
ايدزدــ : ١ايسابع١

اضِ ايٛظٝؿ :١ناتب غَ ٕٛ٦اي ٘ٝزابع

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً.١ٝ
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ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باألعُاٍ يف فاٍ نتابَٚ ١سادعٚ ١تطذ ٌٝاملطتٓدات اؿطاب١ٝ
ٚإعداد ايبٝاْات ٚاإلسؿا٤ات املاي0١ٝ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


ٜعٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١ؼت اإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜطذٌ املطتٓدات اؿطاب ١ٝبطذالت ٚايدؾاتس طبكا يًتعًُٝات0



ٜسادع املٓؿسف َٔ االزتباطات ملساعا ٠عدّ ايتذاٚش ٚتٛقٝح املٛقـ أ ٍٚبأ ٍٚيًسٝ٥ظ املباغس 0



ٜتدر إدسا٤ات تط ١ٜٛاملبايؼ املكاؾٚ ١املعال0 ٠



ٜطتدسز نػـ اؿطاب ايٚ َٞٛٝايػٗسٚ ٟايسبع ضٓ ٟٛطبكا يًتعًُٝات 0



حيسز ايػٝهات ٚأذ ٕٚايؿسف ٚاختازتٗا 0



ٜكٝد اؿٛالت ٚغٝهات يف ايدؾاتس ٚايطذالت املطتعًُ0 ١



ٜػرتى يف إعداد األقابري طبكا يًٛا٥ح 0



ٜػرتى يف إعداد اؿطاب اـتاَ0 ٞ



ميطو ضذالت ؾسف األدٛز ٚاملهاؾ٦ات ٚتط ١ٜٛاملعاغات ٜٚطتٛؾ ٢بٝاْاتٗا أ ٍٚبأ0ٍٚ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١

َؤٌٖ ؾٛم املتٛضط أَ ٚتٛضط َٓاضب0
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شاّٞا -:اى٘ظائف اىفْٞح
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح اىفْٞح
ىي٘ظائف اىْٖدظٞح
اىَعاعدج

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اهلٓدض ١ٝاملطاعد٠
ايدزدــ : ١األٚىل

اضِ ايٛظٝؿ : ١ؾين كصٕ أٍٚ
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ايٛؾـ ايعاّ:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإداز ٠ايعاَ ١يًُػرتٜات ٚاملداشٕ بايهً0١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بتٓؿٝر اإلدسا٤ات املدصْ ١ٝايطً ١ُٝداخٌ املدصٕ مبا حياؾغ عً٢
املدص َٔ ٕٚايتًـ ٚايؿسف َٓٗا طبكا يص ٕٚايؿسف ايٛازدٚ ٠املعتُدٚ ٠ايتطذ ٌٝبايدؾاتس
املدصْٚ ٘ٝاالستؿاظ بٗا ناًََ ١طتٛؾا ٠ايبٓٝات0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يًتٛد ٘ٝايعاّ يًسٝ٥ظ املدتـ0



ٜتطًِ األدٚات ٚاألؾٓاف ايٛازد ٠بعد ؾشؿٗا ٚايتأند َٔ َطابكتٗا يًُٛاؾؿات املطًٛب١
ٚاحملدٚد ٠بأذٕ ؾسف ٚتطبٝل طسم ايتدص0 ٜٔ



َتابع ١عًُٝات ؾسف األؾٓاف املسخـ بؿسؾٗا َٚساقب ١خسٚز األؾٓاف َٔ املداشٕ 0



َتابع ١إَطاى ايطذالت ٚايدؾاتس ٚايُٓاذز اييت تكتكٗٝا ظسٚف ايعٌُ ٚاييت تكتك ٢ايًٛا٥ح
املايٚ ١ٝال٥ش ١املداشٕ بإَطانٗا يف املداشٕ



ٜبًؼ عٔ األؾٓاف ايساندٚ ٠املدًؿات بؿؿ ١دٚز0 ١ٜ



ٜػرتى ؾ ٢ؾإ ؾشـ األؾٓاف ٚؾإ اضتالَٗا 0



ٜػرتى يف إدسا٤ات اؾسد يًعٗد املدصْ0 ٘ٝ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا 6ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع. ١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اهلٓدض ١ٝاملطاعد٠
ايدزدــ : ١ايجاْ١ٝ

اضِ ايٛظٝؿ :١ؾين تػػ ٌٝثاْٞ

ايٛؾـ ايعاّ:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بٛزغ ١ايهً0١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١مبتابع ١تػػٚ ٌٝؾٝاْٚ ١ضا ٌ٥ايٓكٌ ٚنريو اآلالت ٚايٛزغ١
بايهً َٔ ١ٝخالٍ تعًُٝات ْٚعِ عٌُ قدد0٠

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات-:


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف ايعاّ يًسٝ٥ظ املدتـ0



ٜتابع عٌُ ايؿٓٝني ٚعُاٍ ايؿٝاْٚ ١ايطا٥كني0



تٛشٜع األعُاٍ عً ٢ايعاًَني ٚتٛدَٚ ِٗٗٝساقب ١تٓؿٝرٖا يف املٛاعٝد احملددَٚ ٠سادعتٗا
ٚايتأند َٔ ضالَ ١األدسا٤ات0



ٜتأند َٔ ؾالسٚ ١ٝضا ٌ٥ايٓكٌ يًتػػ0ٌٝ



ٜتأند َٔ ؾالسٚ ١ٝضا ٌ٥ايٓكٌ ٚحيدد خطٛط ضريٖا سطب ايتعًُٝات ٜٚساقب
اضتٗالى ايٛقٛد ٚايصٜت ٜٚهتب ايتكازٜس عٓٗا0



ٜتابع إَطاى ايطذالت ٚايدؾاتس ايالشَ ١يهٌ َسنب ١عً ٢سد0٣



ٜتابع تٓؿر ايؿٝاْات ايٛقا ١ٝ٥يهٌ ٚضٚ َٔ ١ًٝضا ٌ٥ايٓكٌ َٔ تػٝري ايصٜت ٚايتػشِٝ
ٚايٓعاؾٚ ١ؾٝاْ ١ايهاٚتؼ ٜٚتأند َٔ تٓؿٝرٖا يف أألشَٓ ١احملدد0٠



ٜتابع أعُاٍ ايطا٥كني ٜٚهتب ايتكازٜس عٓٗا0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  8ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع. ١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اهلٓدض ١ٝاملطاعد٠
ايدزدــ : ١ايجاْ١ٝ

اضِ ايٛظٝؿ :١ؾين ؾٝاْ ١ثاْٞ
ــــــــــــــــــــــ

ايٛؾـ ايعاّ -:
ــــــــــــــــــــــــ


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً0.١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١مبتابع ١عٌُ ايؿٝاْ ١ايدٚزٚ ١ٜايطٓ ١ٜٛيهاؾَ ١عدات ٚآالت
ٚأدٗص ٠ايهً0١ٝ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات- :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف ايعاّ ملدٜس اإلداز ٠املدتـ0



ٜػرتى يف ٚقع اـط ١اـاؾ ١بايؿٝاْ ١ايدٚزٚ ١ٜايطٓ ١ٜٛملعدات ٚآالت ٚأدٗص ٠ايٛزغ0١



ٜػرتى يف إلاش األعُاٍ ايتٓؿٝر ١ٜايالشَ ١يعًُٝات ايؿٝاْ0١



ٜػرت ى يف أعُاٍ تػػ ٌٝاملعدات ٚاألدٗصٚ ٠األدٚات املطتددَ ١يف ايٛزغ0١



املعاَ ١ْٚع إداز ٠ايػ ٕٛ٦اهلٓدض ١ٝباؾاَع ١يف تٓؿٝر أعُاٍ ايؿٝاْ ١بايٛزغٜٚ ١عسقٗا
عًَ ٢دٜس اإلداز0٠



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  8ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع. ١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اهلٓدض ١ٝاملطاعد٠
ايدزدــ : ١ايجاْ١ٝ

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين كصٕ ثاْٞ

ايٛؾـ ايعاّ-:
ـــــــــــــــــــــــــ


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإداز ٠املػرتٜات ٚاملداشٕ بايهً. ١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايكٝاّ باألعُاٍ ايؿٓ ١ٝاملتعًك ١باملداشٕ0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات- :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف ايعاّ يًسٝ٥ظ املدتـ0



تطبٝل ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات اييت ؼهِ عًُ٘0



اضتالّ املُٗات َٔ املعدات ٚقطع ايػٝاز ايٛازد ٠بعد ؾشؿٗا ٚايتأند َٔ َطابكتٗا
يًُٛاؾؿات املطًٛب0 ١



ؾسف األؾٓاف املسخـ بؿسؾٗا طبكا ألذ ٕٚايؿسف املعتُد0٠



اضتٝؿا ٤بٝاْات ايدؾاتس اييت تكك ٢ايًٛا٥ح املاي ١ٝبإَطانٗا يف املداشٕ0



اإلبالؽ عٔ األؾٓاف ايساندٚ ٠املدًؿات بؿؿ ١دٚز0 ١ٜ



ٜػرتى يف إدسا٤ات اؾسد يًعٗد أملدصْ0 ٘ٝ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  8ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اهلٓدض ١ٝاملطاعد٠
ايدزدــ : ١ايجايح

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين تػػ ٌٝثايح

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بٛزغ ١ايهً0 ١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ تػػ ٌٝاآلالت ٚايٛزغٚٚ ١ضا ٌ٥ايٓكٌ 0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ٜعٌُ غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١اإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜتطًِ طًبات ايتػػ ٌٝايٛازدَٚ ٠سادعتٗا ٚتٛشٜعٗا عً ٢ؾين ٚعُاٍ ايتػػ ٌٝطبكا ـط١
ايعٌُ احملدد0٠



حيسز أٚاَس ايتػػ ٌٝاملٓتٗٚ ١ٝتٛقٝعٗا ٚاعتُادٖا َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜعد املكاٜطات األٚي ١ٝألٚاَس ايتػػٚ ٌٝحيدد املٛاؾؿات ايآلشَ0١



حيدد املٛاد ٚاـاَات ٚقطع ايػٝاز املطًٛب ١يًتػػ0ٌٝ



ٜسادع املٛاد ٚاـاَات ٚعًُٝات ايتػػٚ ٌٝايتأند َٔ ضالَتٗا ٚاضتدداّ اـاَات ٚاملٛاد
ٚقطع ايػٝاز املٓؿسؾ ١يًتػػ ٌٝبايؿٛز ٠ايؿشٝش0١



ٜػرتى يف ؾشـ األدٗصٚ ٠اآلالت ٚاألدٚات يًٛزغٚ ١ػسٜبٗا ٚنتاب ١ايتكازٜس عٓٗا0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١
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غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب 0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اهلٓدض ١ٝاملطاعد٠
ايدزدــ : ١ايجايج١

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين ؾٝاْ ١ثايح

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً.١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ تٓؿٝر ؾٝاْ ١املباْٚ ٞايرتَُٝات ٚاملانٓٝات ٚاآلالت ٚايطٝازات
طبكا يًدطط احملدد0 ٠

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات -:


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس يًسٝ٥ظ املدتـ0



ٜعد املكاٜطات االبتدا ١ٝ٥بعد املعا0١ٜٓ



ٜسادع أٚاَس تػػ ٌٝبٓا ٤عً ٢املكاٜطات االبتدا ١ٝ٥بعد إقسازٖا 0



ٜباغس تٓؿٝر أعُاٍ ايؿٝاْ ١املدتًؿ ١ملٓػآت َساؾل َٚانٓٝات َٚعدات ايهًٚٚ ١ٝسداتٗا
املدتًؿ0١



ٜالسغ ايبٝاض ٚايدٖاْات ٚتسنٝب ايبالط 0



ٜػرتى يف اختٝاز قطع ايػٝاز ٚاألدٚات ٚاملعدات اييت ٜتِ غساٗ٥ا0



ٜالسغ أعُاٍ ايرتَُٝات ٚايؿٝاْ١
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ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب 0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اهلٓدض ١ٝاملطاعد٠
ايدزدــ : ١ايجايج١

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين كصٕ ثايح

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإدازٚ ٠املداشٕ بايهً. ١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإضتآلّ األؾٓاف ايٛازدٚ ٠اؽاذ إدسا٤ات ايتدص ٜٔايطً ١ُٝيًؿسف
طبكا يألذ ٕٚاحملسز َٚطو ايدؾاتس املدصَْ ١ٝطتٛؾا ٠ايبٝاْات أ ٍٚبأ0 ٍٚ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات -:


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس يًسٝ٥ظ املدتـ0



ٜطتًِ املعدات ٚاملٛاد ٚاألؾٓاف ايٛازدٚ ٠ؾشؿٗا ٜٚتأند َٔ َطابكتٗا باملٛاؾؿات املطًٛب0١



ٜك ّٛبأعُاٍ ايتدص ٜٔيًُٛاد ٚاألدٚات املدتًؿ ١بايػهٌ ايؿشٝح مبا ٜؤَٓٗا قد ايتًـ أٚ
األقساز بايػري0



ٜؿسف األدٚات ٚاألؾٓاف املطًٛب ١طبكا ألذ ٕٚايؿسف املعتُد0
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ٜبًؼ عٔ األؾٓاف ايساندٚ ٠املدًؿات بؿؿ ١دٚز0١ٜ



ٜتٛىل أعُاٍ ايكٝد بايدؾاتس اييت تكك ٢ايًٛا٥ح بإَطانٗا0



ٜك ّٛايتبًٝؼ عٔ األؾٓاف اييت ٜؿٌ املدصَٗٓ ٕٚا إىل سد ايطًب 0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب 0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اهلٓدض ١ٝاملطاعد٠
ايدزدــ : ١ايسابع١

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين ؾٝاْ ١زابع
ـــــــــــــــــــــ

ايٛؾـ ايعاّ -:
ـــــــــــــــــــــــ


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً0 ١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ تٓؿٝر ؾٝاْ ١املساؾل ٚاألدٚات ٚاملانٓٝات ٚايطٝازات اـاؾ١
بايهً١ٝ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜػرتى يف إعداد املكاٜطات االبتدا. ١ٝ٥
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ٜالسغ أعُاٍ ايرتَُٝات ٚايؿٝاْ0١



ٜباغس ٜٚتابع تٓؿٝر ايؿٝاْات املدتًؿ ١ملٓػآت َساؾل َٚانٓٝات ٚضٝازات َٚعدات ايهً١ٝ



ٜالسغ ايبٝاض ٚايدٖاْات ٚتسنٝب ايبالط 0



ٜك ّٛبتشسٜس أٚاَس تػػ ٌٝبٓا ٤عً ٢املكاٜطات بعد إقسازٖا 0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب 0

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اهلٓدض ١ٝاملطاعد٠
ايدزدــ : ١ايسابع١

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين كصٕ زابع

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً0 ١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باضتالّ األؾٓاف ايٛازدٚ ٠اؽاذ إدسا٤ات ايتدص ٜٔيؿسف َٓا طبكا
يألذ ٕٚاحملسز َٚطو ايدؾاتس املدصْ ٘ٝايالشَ١

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜطتًِ األدٚات ٚاألؾٓاف ايٛازد َٔ ٠قطع غٝاز َٛٚاد نُٝاٚ ١ٜٚأدٚات ؾٝاْ0 ١
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ٜك ّٛبأعُاٍ ايتدص ٜٔبايػهٌ ايؿشٝح مبا حياؾغ عًٗٝا َٔ ايتًـ ٚحيكل ضٗٛي١
املٓاٚي0١



ٜك ّٛبؿسف األدٚات مبا ٖ ٛقدد بأذ ٕٚايؿسف املعتُد0 ٠



ٜتٛىل ايؿسف بايدؾاتس املدصْ ١ٝاملعُ ٍٛبٗا0



ٜك ّٛباألخطاز عٔ األؾٓاف ايساندٚ ٠املدًؿات بؿؿ ١دٚز0١ٜ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً.١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب 0
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اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
ايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ايصزاع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ايصزاع١
ايدزدــ : ١األٚىل

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين شزاع ١أٍٚ

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً0 ١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإعداد سك ٍٛايتذازب ٚاألعاخ ٚشزاعٚ ١زعا ١ٜايٓباتات ايصزاع١ٝ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف ايعاّ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜساقب إعداد األزض ٚػٗٝصٖا يًصزاع. ١



ٜسادع ْكا ٠ٚايبرٚز ٚايػتالت قبٌ غسضٗا ٚايتأند َٔ ؾالسٝتٗا .



ٜتابع أعُاٍ ٚزعاٚ ١ٜمن ٛايٓباتات ٚأعُاٍ ايسٚ ٣ايتطُٝد .



ٜباغس أعُاٍ اإلْتاز اؿٛٝاْٜٚ ٞػسف عً ٢تطهني َٓتذاتٗا إىل املداشٕ سطب َا تكتك٢
بٗا ْعِ ايعٌُ .



ٜػرتى يف أعُاٍ املٓتذات ايصزاع. ١ٝ



ٜػرتى يف .أعُاٍ تٓطٝل اؿدا٥ل ٚتػذريٖا



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب إىل داْب تٛاؾس اـرب ٠ايؿٓ ١ٝيف فاٍ ايعٌُ
0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا 6ضٓٛات عً ٢األقٌ ؾٚ ٢ظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدْ٢



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ايصزاع١
ايدزدــ : ١ايجاْ١ٝ

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين شزاع ١ثإ

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً0 ١ٝ
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ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايكٝاّ باألعُاٍ ايؿٓ ١ٝاـاؾ ١ظُع ٚسؿغ ايعٓٝات ايٓباتٚ ١ٝإعداد
ايُٓاذز ايالشَ ١يًدزاض0١

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف ايعاّ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



َتابع ١ايعًُٝات ايصزاع ١ٝاي0١َٝٛ



ايكٝاّ ظُع ٚسؿغ عٓٝات ايٓباتات ٚايُٓاذز َٔ املصازع املدتًؿ0١



َتابع ١إعدادا يُٓاذز ايصزاع ١ٝايالشَ ١يًصزاعٚ ١ايبشح0



َتابع ١ؽص ٜٔاحملاؾٚ ٌٝتطٜٛكٗا0



ته ٜٔٛايعال٥ل اـاؾ ١بتعص ١ٜاؿٛٝاْات ٚايطٛٝز0



ايكٝاّ برتب ١ٝاؿٛٝاْات ٚايطٛٝز ٚتؿٓٝع ٚسؿغ َٓتذاتٗا0



االغرتاى يف عًُٝات ػازب ػٓٝظ ايطٛٝز ٚاؿٛٝاْات ٚاضتدالف ضالالت ددٜد0٠



َتابع ١املٓاسٌ0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب إىل داْب تٛاؾس اـرب ٠ايؿٓ ١ٝيف فاٍ
ايعٌُ 0

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ايصزاع١
ايدزدــ : ١ايجايج١
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اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين شزاع ١ثايح

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً0 ١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايكٝاّ بإعداد سك ٍٛايتذازب ٚاألعاخ ٚشزاع ١ايٓباتات ايصزاع١ٝ
ٚتسبٚ ١ٝزعا ١ٜاؿٛٝاْات ٚايطٛٝز0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف ايعاّ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜساقب إعداد األزض ٚػٗٝصٖا يًصزاع0 ١



ٜسادع ْكا ٠ٚايبصٚز ٚايتكاٚ ٟٚايػتالت قبٌ غسٖا ٚايتأند َٔ ؾالسٝتٗا 0



ٜتابع أعُاٍ ٚزعاٚ ١ٜمن ٛايٓباتات ٚأعُاٍ ايسٚ ٟايتطُٝد هلا0



ٜك ّٛبسعاٚ ٠تسب ١ٝاؿٛٝاْات ٚايطٛٝز طبكا جملاٍ أختؿاؾ٘0



ٜباغس أعُاٍ اإلْتاز اؿٛٝاْٜٚ ٞػسف عً ٢إدسا٤ات تطًَٓ ِٝتذاتٗا إىل املداشٕ سطب َا
تكك ٢ب٘ ْعِ ايعٌُ0



ٜػرتى يف أعُاٍ املٓتذات ايصزاعٚ ١ٝاؿٛٝاْ0 ١ٝ



ٜػرتى يف أعٌُ تٓطٝل اؿدا٥ل ٚتػذريٖا 0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب إىل داْب تٛاؾس اـرب ٠ايؿٓ ١ٝيف فاٍ ايعٌُ
0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا 5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ايصزاع١
ايدزدــ : ١ايسابع١

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين شزاع ١زابع
ـــــــــــــــــــــ

ايٛؾـ ايعاّ -:
ـــــــــــــــــــــــ


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بهً ١ٝايصزاع0 ١



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باؽاذ اإلدسا٤ات ايالشَ ١يصزاع ١اؿكٚ ٍٛزعاْ ١ٜباتاتٗا ٚسؿادٖا
عٓد ايٓطح ٚتكد ِٜايعٓٝات املطًٛبَٗٓ ١ا أ ٚتسبٚ ١ٝزعا ١ٜاؿٛٝاْات ٚايطٛٝز

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف ايعاّ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜػسف عً ٢ايعُاٍ ايصزاعٝني باملصزعٚ ١جيٗص ٜٚعد األزض يًصزاع١



ٜٓٚؿر َا َٖ ٛطًٛب َٓ ١بػإ ػٗٝص سك ٍٛايتذازب ٚاألعاخ



ٜتدر اإلدسا٤ات ايالشَ ١يصزاع ١األزض ٚز ٟايٓباتات ٚزعاٜتٗا ٚتطُٝدٖا مبا حيكل ايُٓٛ
بايػهٌ املٓاضب0



ٜتدر إدسا٤ات سؿاد ٚدين احملاؾ ٌٝبعد ْكذٗا ٚاإلعداد يًتدص ٜٔأ ٚايبٝع سطب ْٛعٗا0



ٜتدر إدسا٤ات تسب ١ٝاؿٛٝاْات ٚايطٛٝز سطب فاٍ عًُ٘0



ٜتدر اإلدسا٤ات املتعًك ١باإلْتاز اؿٛٝاْٚ ٞتطً ِٝاملٓتذات إىل املداشٕ طبكا يٓعاّ ايعٌُ0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب.
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اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
ايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ
اـدَات االدتُاع١ٝ

-114 -

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات االدتُاع١ٝ
ايدزدــ : ١األٚىل

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين خدَ ١ادتُاع ١ٝأٍٚ

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإداز ٠زعا ١ٜايطالب بايهً0١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإدسا ٤ايبشٛخ االدتُاعٚ ١ٝتٓؿٝر األْػط ١أالدتُاع ١ٝاملدتًؿ0١

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يًتٛد ٘ٝايعاّ يًسٝ٥ظ املباغس 0



ٜػرتى يف إدسا ٤ايبشٛخ االدتُاعٚ ١ٝذيو ظُع ٚاضتٝؿا ٤ايبٝاْات ايالشَ ١يًبشح0



ٜػرتى يف إعداد بساَر املطابكات االدتُاع ١ٝيًطالب0



ٜتٛىل اضتٝؿا ٤بٝاْات اضتُازات اؿاي ١االدتُاع ١ٝيًطالب0



ٜػرتى يف تٓع ِٝاألْػط ١االدتُاع ١ٝاملدتًؿ ١بايهً0١ٝ



ٜطاعد يف سٌ َػانٌ ايطالب األدتُاع0١ٝ



َتابعٚ ١تٓؿٝر ٚتٓع ِٝايًكا٤ات االدتُاع ١ٝبني ؾسم اؾاَع. ١



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب
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قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  6ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات االدتُاع١ٝ
ايدزدــ : ١ايجاْ١ٝ

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين خدَ ١ادتُاع ١ٝثإ

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإداز ٠زعا ١ٜايطالب بايهً0١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإدسا ٤ايبشٛخ االدتُاعٚ ١ٝتٓؿٝر األْػط ١أالدتُاع ١ٝاملدتًؿ0١

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يًتٛد ٘ٝايعاّ يًسٝ٥ظ املباغس 0



ٜػرتى يف إدسا ٤ايبشٛخ االدتُاعٚ ١ٝذيو ظُع ٚاضتٝؿا ٤ايبٝاْات ايالشَ ١يًبشح0



ٜػرتى يف إعداد بساَر املطابكات االدتُاع ١ٝيًطالب0



ٜػرتى يف اضتٝؿا ٤بٝاْات اضتُازات اؿاي ١االدتُاع ١ٝيًطالب0



ٜػرتى يف تٓع ِٝاألْػط ١االدتُاع ١ٝاملدتًؿ ١باؾاَع ٚ ١بايهً0١ٝ



ٜطاعد يف سٌ َػانٌ ايطالب األدتُاع0١ٝ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
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َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  8ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات االدتُاع١ٝ
ايدزدــ : ١ايجايج١

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين خدَ ١ادتُاع ١ٝثايح
ـــــــــــــــــــــ

ايٛؾـ ايعاّ -:
ـــــــــــــــــــــــ


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإداز ٠زعا ١ٜايطالب بايهً0١ٝ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإدسا ٤ايبشٛخ االدتُاعٚ ١ٝتٓؿٝر األْػط ١االدتُاع ١ٝاملدتًؿ0١

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس يًسٝ٥ظ املدتـ



ٜػرتى يف إدسا ٤ايبشٛخ االدتُاعٚ ١ٝذيو ظُع اضتٝؿا ٤ايبٝاْات ايالشَ ١يًبشح0



ٜػرتى يف إعداد بساَر املطابكات االدتُاع ١ٝيًطالب0



ٜتٛىل اضتٝؿا ٤بٝاْات اؿاي ١االدتُاع ١ٝيًطالب .



ٜػرتى يف تٓع ِٝايٓػاطات االدتُاع ١ٝاملدتًؿ ١باؾاَعٚ ١بايهً0 ١ٝ
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ٜطاعد يف سٌ َػانٌ ايطالب األدتُاع0١ٝ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
ايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ؾين
املعاٌَ
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ؾين املعاٌَ
ايدزدــ : ١األٚىل

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين َعٌُ أٍٚ

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١مبعاٌَ األقطاّ ايعًُ ١ٝبايهً ٚ ١ٝاملعٌُ املسنص0.ٟ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايعٌُ عً ٢تٛؾري اـاَات ٚاملٛاد ٚاألدٚات املعًُ ١ٝايالشَ ١يًُعٌُ0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يًتٛد ٘ٝايعاّ يًسٝ٥ظ املدتـ 0



ٜتابع تطً ِٝاملٛاد  ٚاـاَات ايالشَ ١يًُعٌُ 0
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َتابع ١ػٗٝص املعاٌَ يتٓؿٝر ايدزٚع املعًُ ١ٝسطب اؾدا ٍٚاملعتُد0٠



َتابع ١تٛؾري اـاَات ٚاملٛاد ٚاألدٚات ٚاملعدات ايالشَ0 ١



َتابع ١عٗد ٠املعاٌَ َٔ املعدات املعًُ0 ١ٝ



َتابع ١أعُاٍ ٚضا ٌ٥سؿغ اـاَات ٚاألدٚات ٚاملعدات ايالشَ0١



َتاع٘ عٗد ٠املعٌُ َٔ املعدات ايعًُ0 ١ٝ



َتابع ١إعداد ايعكاقري ٚايؿبػات ٜٚعٌُ عً ٢تكًْ ٌٝطب ١ايتايـ َٓٗا 0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب أ ٚؾين أقٌ َٔ املتٛضط َٓاضب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  6ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ؾين املعاٌَ
ايدزدــ : ١ايجاْ١ٝ

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين َعٌُ ثإ

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١مبعاٌَ األقطاّ ايعًُ ١ٝبايهً ٚ ١ٝاملعٌُ املسنص00.ٟ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يتٛؾري اـاَات ٚاألدٚات ايالشَ ١يًُعاٌَ 0
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ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يًتٛد ٘ٝايعاّ يًسٝ٥ظ املدتـ 0



ٜتطًِ املٛاد ٚاـاَات ايالشَ ١يًُعٌُ 0



ٜعٌُ عً ٢ػٗٝص املعاٌَ يتٓؿٝر ايدزٚع املعًُ ١ٝسطب اؾدا ٍٚاملعتُد0٠



ٜعٌُ عً ٢تٛؾري اـاَات ٚاملٛاد ٚاألدٚات ٚاملعدات ايالشَ ١يًُعٌُ0



ٜتابع عٗد ٠املعٌُ َٔ املعدات املعًُٜٚ ١ٝطًب أؾًشٗا 0



ٜتابع أعُاٍ ٚٚضا ٌ٥سؿغ اـاَات ٚاألدٚات ٜٚتأند َٔ ضالَ ١ؽصٜٗٓا مبا حياؾغ عً٢
ذيو َٔ ايتًـ أ ٚايهطس0



ٜتابع إعدادا يعكاقري ٚايعٓٝات ٜٚعٌُ عً ٢تكًْ ٌٝطب ١ايتايـ َٓٗا 0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب أ ٚؾين أقٌ َٔ املتٛضط َٓاضب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  8ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ؾين املعاٌَ
ايدزدــ : ١ثايح

اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين َعٌُ ثايح
ـــــــــــــــــــــ

ايٛؾـ ايعاّ -:
ـــــــــــــــــــــــ
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تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١مبعاٌَ األقطاّ ايعًُ ١ٝبايهً ١ٝايعًُ ٚ ١ٝاملعٌُ املسنص0.ٟ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بتذٗٝص املٛاد ٚاـاَات ٚاألدٚات ايالشَ ١يًُعٌُ
0
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ا يسٝ٥ظ املدتـ0



طًب املٛاد ٚاـاَات ٚايعٓٝات ايالشَ ١يًعٌُ ٜٚتطًُٗا0



ٜتابع ػٗٝص املعاٌَ يًدزٚع ايعًُ ١ٝطبكا يًذدا ٍٚاملٛقٛع0١



ٜػرتى يف تٓؿٝر ايتذازب َع احملكسٜٚ ٜٔعا ٕٚأعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ0



ٜهَ ٕٛط ٍٛ٦عٔ قتٜٛات املعٌُ َٔ َٛاد ٚعكاقري 0



ٜك ّٛبتشكري ايعكاقري ٚايعٓٝات بايهُٝات املٓاضب ١ألعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ إلدسا ٤ايدزٚع
ايعًُ0١ٝ



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ ؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب أ ٚؾين أقٌ َٔ املتٛضط َٓاضب0
 قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقد زٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0٠


ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝايؿٓ ١ٝيٛظا٥ـ ؾين املعاٌَ
ايدزدــ : ١ايسابع١
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اضِ ايٛظٝؿ:١ـ ؾين َعٌُ زابع

ايٛؾـ ايعاّ -:


تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١مبعاٌَ األقطاّ ايعًُ ١ٝبايهً ١ٝايعًُ ٚ ١ٝاملعٌُ املسنص0.ٟ



ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باضتالّ ايعٓٝات ٚاـاَات ايالشَ ١يًعٌُ ٚاحملاؾع ١عً ٢ضالَ١
املعٌُ ٚأَٓ٘ 0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ا يسٝ٥ظ املدتـ0



ٜطًب املٛاد ٚاـاَات ايالشَ َٔ ١املداشٕ ٚاؾٗات املدتؿ١



ٜك ّٛبإسكاز املٛاد ٚايعٓٝات املعًُ ١ٝايالشَ ١يًتذازب0



ٜك ّٛعؿغ املٛاد ايهُٝا ١ٜٚيف أَانٓٗا املدؿؿ0١



ٜبًؼ عٔ أ ٟخًٌ باملعٌُ ٚحياؾغ عً ٢ضالَت0١



ٜعٌُ عً ٢اضتهُاٍ املعٌُ َٔ ايعٓٝات ايالشَ ١ي٘0



ٜػرتى يف ايتذازب املعًُٜٚ ١ٝعسف ْتا٥ذٗا ٜٚطذًٗا يف ايطذالت اـاؾ ١بريو



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ:١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


َؤٌٖ ؾين ؾٛم املتٛضط أ ٚؾين َتٛضط َٓاضب



َؤٌٖ ؾين أقٌ َٔ َتٛضط َٓاضب َع قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا مخظ ضٓٛات عً ٢األقٌ ؾ٢
ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع0١
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ت اقاخ ٗـف اى٘ظائف
اىؽسفٞح
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اىَعَ٘عح اىْ٘عٞح
اىؽسفٞح ى٘ظائف اى٘زغ
ٗا٥ٟخ
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايٛزغٚ ١اآلالت
ايدزد :--:١ايجايج١

اضِ ايٛظٝؿ:١سداد أٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ:
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإدازٚ ٠زغ ١ايهً. ١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ اؿدادٚ ٠طسم ٚضشب املعادٕ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات :
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


ٜتطًِ أذٕ ايتػػ َٔ ٌٝايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜك ّٛبأعُاٍ اؿداد ٠ايدقٝك0١



ٜك ّٛبأعُاٍ ايطشب ٚايطسم يًُعادٕ ٚتػهًٗٝا عً ٢ايطاخٔ يتؿٓٝع ايكطع املطًٛب0 ١



ٜهَ ٕٛطٛ٦ال عٔ خسٚز املٓتر َطابل يًُٛاؾؿات احملدد0 ٠



ٜٛؾ ٢ايتصاَات٘ ؾ ٢األشَٓ ١احملدد0٠



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس0٣

غسٚط غػٌ ٖر ٙايٛظٝؿ١
 ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0


قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ ؾٚ ٢ظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0 ٠



ادتٝاش ايرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع.١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايٛزغٚ ١اآلالت
ايدزد -: ١ايسابع١

اضِ ايٛظٝؿ:١نٗسبا ٞ٥ثإ
ايٛؾـ ايعاّ:
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإدازٚ ٠زغ ١ايهً0.١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ ايؿٝاْ ١يألدٗصٚ ٠املعدات ايهٗسبا ١ٝ٥بايهً.١ٝ

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات :
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


تٓؿٝر ايتٛؾٝالت اييت ٜهًـ بٗا0



ٜك ّٛبؿٝاْ ١األدٗصٚ ٠املعدات ايهٗسبا0١ٝ٥



ٜك ّٛبايهػـ ٚايؿٝاْ ١ايدٚز ١ٜيألدٗصٚ ٠املعدات ايهٗسبا ١ٝ٥يف املٛاعٝد احملدد0 ٠



ٜك ّٛبتؿًٝح األعطاٍ ايهٗسبا ١ٝ٥اييت ؼدخ يآلالت ٚاملعدات 0



ٜطًب املٛاد ٚاملعدات ايالشَ ١يعًُ ١ٝايؿٝاْ ١ايهٗسبا َٔ ١ٝ٥املداشٕ املدتؿ0 ١



حياؾغ عًَ ٢ا بعٗدت٘ َٔ أدٚات ٜطتعًُٗا 0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس0٣

غسٚط غػٌ ٖر ٙايٛظٝؿ١
 ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0


قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0 ٠



ادتٝاش ايرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايٛزغٚ ١اآلالت
ايدزد -: ١ايسابع١

اضِ ايٛظٝؿ:١سداد ثإ
ايٛؾـ ايعاّ:
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإدازٚ ٠زغ ١ايهً.١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ اؿدادٚ ٠طسم ٚضشب املعادٕ0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات :
 خيكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


ٜتطًِ أذٕ ايتػػ َٔ ٌٝايسٝ٥ظ املدتـ0



ٜك ّٛبأعُاٍ اؿداد ٠ايدقٝك0١



ٜك ّٛبأعُاٍ ايطشب ٚايطسم يًُعادٕ ٚتػهًٗٝا عً ٢ايطاخٔ يتؿٓٝع ايكطع املطًٛب0 ١



ٜهَ ٕٛطٛ٦ال عٔ خسٚز املٓتر َطابل يًُٛاؾؿات احملدد0 ٠



ٜٛؾ ٢ايتصاَات٘ يف األشَٓ ١احملدد0٠



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ٖر ٙايٛظٝؿ١
 ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0


قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0 ٠



ادتٝاش ايرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايٛزغٚ ١اآلالت
ايدزد -: ١اـاَط١

اضِ ايٛظٝؿ:١نٗسبا ٞ٥ثايح
ايٛؾـ ايعاّ:
ٖ ر ٙايٛظٝؿ ١يإلداز ٠ايعاَ ١يًػ ٕٛ٦اهلٓدض ١ٝباؾاَعٚٚ ١زغ ١ايهً١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يف أعُاٍ املعا ١ْٚيف عٌُ ايتٛؾٝالت ايهٗسبا ١ٝ٥اؾدٜد٠
ٚإؾالح ايتٛؾٝالت ايكدمي ١بايهًٚٚ ١ٝسداتٗا0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات :
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


ٜك ّٛبتػػَ ٌٝا ٜؿدز إي َٔ ٘ٝأعُاٍ0



ٜطاعد يف ايهػـ عً ٢األدٚات ايهٗسباٚ ١ٝ٥تػري ايتايـ َٓٗا 0



املعا ١ْٚيف عٌُ ايرتنٝبات اؾدٜدٚ ٠ؾٝاْ ١ايرتنٝبات ايكدمي0 ١



ٜطاعد يف عًُٝات اختباز األدٚات ايهٗسبا ١ٝ٥قبٌ تسنٝبٗا ٚايتأند َٔ ؾالسٝتٗا 0



ٜطتبدٍ ايًُبات ايهٗسباٚٚ ١ٝ٥ضا ٌ٥اإلقا ٠٤ايتايؿ ١بأخس ٣ددٜد0 ٠



حياؾغ عًَ ٢ا بعٗدت٘ َٔ أدٚات ٚأدٗصٜ ٠طتددَٗا.



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0 ١

غسٚط غػٌ ٖر ٙايٛظٝؿ١
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ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس0 ٠



ادتٝاش ايرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع.١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايٛزغٚ ١اآلالت
ايدزد -: ١ايطادض١

اضِ ايٛظٝؿ :١لاز َطاعد
ايٛؾـ ايعاّ:
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بإدازٚٚ ٠زغ ١ايهً0١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ تؿٓٝع األخػاب0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات :
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


ٜتطًِ عًُ٘ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ ٜٚك ّٛبتٓؿٝرٖا0



ٜك ّٛبرتتٝب األخػاب اييت مت تؿٓٝعٗا يف األَانٔ املدؿؿ ١هلا0



ٜطاعد يف ؾٝاْ ١املانٓٝات ٚأدٚات ايٓذاز ٠املدتًؿ0١



عٌُ األخػاب ٚجيٗصٖا يالضتعُاٍ.



ٜ0تشؿغ عًَ ٢ا بعٗدت٘ َٔ أدٚات ٚآالت0



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0.١

غسٚط غػٌ ٖر ٙايٛظٝؿ١
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إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَ ١ع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ.١

اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
اؿسؾ١ٝ
يٛظا٥ـ يصزاع١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ يصزاع١
ايدزدــ : ١ايجايج١

ايٛظٝؿ -: ١عاٌَ َعٌُ أٍٚ

ايٛؾـ ايعاّ:
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١مبعاٌَ ايهً0 ١ٝ


ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ ػٗٝص ٚؼكري املعٌُ الضتكباٍ ايطالب0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0


ٜك ّٛمبٓاٚي ١األدٗصٚ ٠املعدات املطًٛب ١ألعُاٍ املعٌُ0



ٜك ّٛبتٓعٝـ األدٗصٚ ٠املعدات ٚايتبًٝؼ عٔ ايتايـ بٗا0



ٜك ّٛعً ٢سؿغ األدٗصٚ ٠املعدات بعد االْتٗآَ ٤ايتذازب0
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ٜهًـ يف ْعاؾ ١املعٌُ ٚتسنٝب قتٜٛات0١



ٜك ّٛبؿسف استٝادات املعٌُ َٔ املداشٕ طبكا الضتُاز ٠ايؿسف ايؿادز0 ٠



ٜك ّٛبًؿل بطاقات غسح ايعٓٝات املدتًؿٚ ١تطً ِٝعٓٝات خازز املعٌُ سطب
ايتعًُٝات ايؿادز ٠إي0٘ٝ



ٜك ّٛبتطًٚ ِٝتطًِ األدٗصٚ ٠املعدات اييت تك ّٛبإؾالسٗا إداز٠ايؿٝاْ0١



ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس.٠



ادتٝاش ا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايصزاعٚ ١ايتػر١ٜ
ايدزدــ : ١ايجايج١

ايٛظٝؿ -: ١عاٌَ شزاع ١أٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ:

 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بهً ١ٝايصزاع١
 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ ايصزاع ١املدتًؿ ١باؿكٌ0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات:ـ
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0
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ٜ تطًِ َٗاَ٘ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0
ٜ ك ّٛبإعداد ٚػٗٝص األزض يًصزاع ١يف املٛاعٝد احملدد٠
ٜ ك ّٛباملعا ١ْٚيف أعُاٍ ايبشٛخ ايصزاع ١ٝبتكد ِٜايٓباتات املطًٛب.١
ٜ ك ّٛبأعُاٍ ايتكًٚ ِٝايصزاعٚ ١تػذري املطاؾات املطًٛب تػذريٖا0
ٜ ك ّٛبأعُاٍ ايسٚ ٟايتػذري ٚايعص ٜل ٚاؿؿاد ٚاؾُع اييت ٜهًـ بٗا0
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس. ٠



ادتٝاش ايرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايصزاعٚ ١ايتػر١ٜ
ايدزدــ : ١ايجايج١

ايٛظٝؿ -: ١سالب أٍٚ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بهً ١ٝايصزاع. ١

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ اؿالب ١يًُٛاغ ٞاملدؿؿ ١يريو0
ايٛؾـ ايعاّ:
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 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس يًسٝ٥ظ املدتـ
ٜ ك ّٛعالب ١املٛاغ ٞيف األٚقات احملدد0٠
ٜ عٌُ عًَ ٢ان ١ٓٝاؿالب ١عٗدت٘ ٜٚتٛىل ؾٝاْتٗا
ٜ ك ّٛبعٌُ اؿًب ايٝد ٟٚيف ساي ١عطٌ َان ١ٓٝاؿالب0١
 ايتأند َٔ ْعاؾ ١األٚاْ ٞقبٌ عًُ ١ٝاؿالب١
ٜ ك ّٛبعًُ ١ٝسًب األيبإ ٚاضتدساز َٓتذاتٗا ٚتٛزٜدٖا طبكا يتعًُٝات
ايعٌُ
ٜ طًب اآلالت ٚاألدٚات اييت ٜطتددَٗا يف عًُ ١ٝاؿالب0 ١
ٜ تشؿغ عًَ ٢ا بعٗدت٘ َٔ أدٚات ٜطتعًُٗا0
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١

 ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0
 قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدْ٢
َباغس. ٠



ادتٝاش ا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع.١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايصزاعٚ ١ايتػر١ٜ
ايدزدــ : ١ايسابع١

ايٛظٝؿ -: ١سالب ثإ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بهً ١ٝايصزاع. ١
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 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ اؿالب ١يًُٛاغٞ
ايٛؾـ ايعاّ:

 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس يًسٝ٥ظ املدتـ
ٜ ك ّٛعالب ١املٛاغ ٞيف األٚقات احملدد0٠
ٜ عٌُ عًَ ٢ان ١ٓٝاؿالب. ١
ٜ ك ّٛباؿًب ايٝد ٟٚيف بعض األٜاّ0
ٜ ك ّٛبٓعاؾ ١األٚاْ ٞقبٌ اؿالب.١
 حيؿغ األدٚات اييت ٜطتددَٗا0
ٜ ك ّٛبتؿٓٝع األيبإ َٓٚتذاتٗا ٜٛٚزدٖا سطب تعًُٝات ايعٌُ0

 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١

 ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0
 قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدْ٢
َباغس. ٠

 ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع.١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايصزاعٚ ١ايتػر١ٜ
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ايدزدــ : ١اـاَط١

ايٛظٝؿ -: ١سالب ثايح
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بهً ١ٝايصزاع. ١

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ اؿالب ١باملٛاغٞ
ايٛؾـ ايعاّ:

 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس يًسٝ٥ظ املدتـ
ٜ ك ّٛبعٌُ اؿالب ١ايٝد ١ٜٚيف املٛاعٝد احملدد ٠يريو
ٜ طًب األدٚات اييت ٜطتعًُٗا يف عًُ ١ٝاؿالب١
ٜ ك ّٛبتؿٓٝع األيبإ ٚاضتدساز َٓتذاتٗا ٚتٛزٜدٖا سطب تعًُٝات ايعٌُ0
ٜ ك ّٛبٓعاؾَ ١صٜر املاغ ١ٝقبٌ اؿالب١
ٜ ك ّٛبتشؿغ عًَ ٢ا بعٗدت٘ َٔ أدٚات 0

 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١

 أجياد ؾالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0
 قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدْ٢
َباغس٠
 ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيًٛظا٥ـ ايصزاعٚ ١ايتػر١ٜ
ايدزدــ : ١ايطادض١

ايٛظٝؿ -: ١سالب َطاعد
 تػػٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بهً ١ٝايصزاع ١باؾاَع١

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باملطاعد ٠يف عًُ ١ٝاؿالب. ١

ايٛؾـ ايعاّ:

 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس يًسٝ٥ظ املدتـ.
ٜ ك ّٛباملطاعد ٠يف عًُ ١ٝاؿالب0١
ٜ عا ٕٚيف عًُ ١ٝاؿالب ١باملانٜٚ ١ٓٝك ّٛبؿٝاْتٗا0
ٜ ك ّٛبٓعاؾ ١أٚاْ ٞاؿالبٚ ١حيؿعٗا يف أَانٓٗا.
ٜ تطًِ األيبإ بعد اؿًب ٜٚك ّٛعؿعٗا.
ٜ ك ّٛبػطٌ األٚاْ ٞبعد تؿسٜػٗا َٔ األيبإ.

ٜ ك ّٛبٓعاؾ ١املاغ ١ٝقبٌ عًُ ١ٝاؿالب.١


ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١



ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١
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اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
اؿسؾ١ٝ
يٛظا٥ـ اؿسن١
ٚايٓكٌ
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ اؿسنٚ ١ايٓكٌ
ايدزدــ : ١ايجايج١

ايٛظٝؿ -: ١عاٌَ ضٜٛتؼ أٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً. ١ٝ

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بتػػ ٌٝايطٜٛتؼ ٚتٛؾ ٌٝاملهاملات ايتًٝؿ.١ْٝٛ
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
ٜ ك ّٛبايعٌُ عً ٢ايطٜٛتؼ ٜٚتًك ٢املهاملات َٔ اـازز ٚحيٛهلا عً٢
اؾٗ ١املعٓ١ٝ
ٜ ك ّٛبعٌُ ايؿٝاْ ١ايدٚز ١ٜيًطٜٛتؼ
ٜ ك ّٛبإبالؽ اإلغازات ايتًٝؿ ١ْٝٛإىل اؾٗات املدتؿ ١نُا ٜتًكَٗٓ ٢ا
اإلغازات أٜكا
ٜ ك ّٛبتطذ ٌٝاملهاملات يف ايطذٌ املدؿـ يريو0
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ٜ تٛىل إؾالح اـطٛط ايداخً0 ١ٝ
ٜ بًؼ عٔ اـطٛط اـازد ١ٝايعاطًٜٚ ١تابع إؾالسٗا
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ اخسُُ٣اثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس ٠ش



ادتٝاش ا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع.١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ اؿسنٚ ١ايٓكٌ
ايدزدــ : ١ايجايج١

ايٛظٝؿ -: ١ضا٥ل أٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً١ٝ

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بكٝاد ٠ايطٝازات 0
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
ٜ ك ّٛباضتالّ ايطٝازات ٜٚؿشؿٗا ٜٚتأند َٔ ؾالسٝتٗا يإلضتعُاٍ0
ٜ تٛىل قٝاد ٠ايطٝاز ٠عٓد ايطًب ٚطبكا ؿاد ١ايعٌُ ٚعً ٢خط ايطري
احملدد ي٘.
ٜ بًؼ عٔ ايعطٌ اير ٟحيدخ يًطٝاز ٠عٗدت٘.
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 جيس ٣ايؿٝاْ ١املدتًؿ ١يًطٝاز ٠مبا حياؾغ عًٗٝا0
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ اخسُُ٣اثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0



اؿؿ ٍٛعً ٢زخؿ ١قٝاد ٠دزد ١أٚىل.



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ اؿسنٚ ١ايٓكٌ
ايدزدــ : ١ايسابع١

ايٛظٝؿ -: ١عاٌَ ضٜٛتؼ ثإ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً. ١ٝ

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بتػػ ٌٝايطٜٛتؼ ٚتٛؾ ٌٝاملهاملات ايتًٝؿ١ْٝٛ
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
ٜ ك ّٛبايعٌُ عً ٢ايطٜٛتؼ ٜٚتًك ٢املهاملات َٔ اـازز ٚحيٛهلا عً٢
اؾٗ ١املعٓ.١ٝ
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ٜ ك ّٛبإبالؽ اإلغازات ايتًٝؿ ١ْٝٛإىل اؾٗات املدتؿ ١نُا ٜتًكَٗٓ ٢ا
اإلغازات أٜكا
ٜ ك ّٛبتطذ ٌٝاملهاملات يف ايطذٌ املدؿـ يريو0
ٜ ك ّٛبإؾالح اـطٛط ايداخً0 ١ٝ
ٜ بًؼ عٔ اـطٛط اـازد ١ٝايعاطًٜٚ ١تابع إؾالسٗا
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ اخسُُ٣اثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ اؿسنٚ ١ايٓكٌ
ايدزدــ : ١ايسابع١

ايٛظٝؿ -: ١ضا٥ل ثإ
ايٛؾـ ايعاّ
تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بهً ١ٝايصزاع. ١
ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بكٝاد ٠ايطٝازات ايؿػريٚ ٠اؾسازات ايصزاع ١ٝداخٌ سدٚد
احملاؾع.١
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
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ٜ ك ّٛباضتالّ ايطٝازات ايؿػريٚ ٠عسبات ايٓكٌ ٚاؾسازات ايصزاع ١ٝداخٌ
ْطام سدٚد احملاؾع١
ٜ تٛىل قٝاد ٠ايطٝاز ٠يف األعُاٍ اييت تطًب َٓ٘ ٜٚبًؼ عٔ األعطاٍ ؾٛز
سدٚثٗا0
 حياؾغ عًَ ٢ا بعٗدت٘ َٔ َعدات ٚادٚات0
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0 ١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0



اؿؿ ٍٛعً ٢زخؿ ١قٝاد ٠دزد ١ثاْ١ٝ



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

-144 -

اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
اؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايؿٕٓٛ
ٚايعُاز٠
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايؿٓٚ ٕٛايعُاز٠
ايدزدــ : ١ايجايج١

ايٛظٝؿ -: ١ضباى ؾش ٞأٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بهً ١ٝايصزاع١

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايكٝاّ بأعُاٍ ايطبان ١ايؿش ١ٝبايهًٚٚ ١ٝسداتٗا
املدتًؿ0١
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ.
ٜ تًك ٢أذٕ ايتػػ َٔ ٌٝايسٝ٥ظ املدتـ0
ٜ طًب اـاَات ٚاملٛاد ٚقطع ايػٝاز ايالشَ0١
ٜ ك ّٛبأعُاٍ ايطبان ١ايؿش ١ٝبايهً. ١ٝ
ٜ ك ّٛبإؾالح ٚتسنٝب ؾٓابري املٝاٚ ٙاحملابظ ٚؾٓادٜل ايطسد 0
ٜ تشؿغ عًَ ٢ا بعٗدت٘ َٔ أدٚات ايعٌُ0
ٜ ك ّٛباملسٚز عً ٢دٚزات املٝا ٙملعسؾ ١مبا ؾٗٝا َٔ أعطاٍ ٜٚك ّٛبإؾالسٗا0
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ اخسُُ٣اثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠



ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

-146 -

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايؿٓٚ ٕٛايعُاز٠
ايدزدــ : ١ايجايج١

ايٛظٝؿْ -: ١كاؽ أٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بهً ١ٝايصزاع١

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايكٝاّ بأعُاٍ ايٓكاغ ١املدتًؿ ١بايهً َٔ ١ٝأعُاٍ
دري ٚشٜت ٚخالؾ٘0
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
ٜ تًك ٢أذٕ ايتػػ َٔ ٌٝايسٝ٥ظ املدتـ0
ٜ تطًِ املٛاد ايهُٝا ١ٜٚايالشَ ١سطب اؿذِ ْٛٚع ايعٌُ املهًـ ب٘.
 خيًط املٛاد بايهُٝات املٓاضبٚ ١باأليٛإ املطًٛب0١
ٜ ػسف عً ٢عًُ ١ٝطال ٤اؿا٥ط باملعذٕٛ
َ ط ٍٛ٦عٔ خسٚز املٓتر طبكا يًُٛاؾؿات املطًٛب0١
ٜ طتًِ األدٚات ٚاآلالت اييت ٜطتددَٗا ٜٚتشؿغ عًٗٝا .
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخسَ ٣اثً0 ١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠
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ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايؿٓٚ ٕٛايعُاز٠
ايدزدــ : ١ايجايج١

ايٛظٝؿ -: ١ضباى ؾش ٞأٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً١ٝ

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايكٝاّ بأعُاٍ ايطبان ١ايؿش ١ٝبايهًٚٚ ١ٝسداتٗا
املدتًؿ0١
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
ٜ تًك ٢أذٕ ايتػػ َٔ ٌٝايسٝ٥ظ املدتـ0
ٜ طًب اـاَات ٚاملٛاد ٚقطع ايػٝاز ايالشَ0١
ٜ ك ّٛبإعُاٍ ايطبان ١ايؿش ١ٝبايهًٚ ١ٝاملص
ٜ ك ّٛبإؾالح ٚتسنٝب ؾٓابري املٝاٚ ٙاحملابظ ٚؾٓادٜل ايطسد 0
ٜ تشؿغ عًَ ٢ا بعٗدت٘ َٔ أدٚات ايعٌُ0
ٜ ك ّٛباملسٚز عً ٢دٚزات املٝا ٙملعسؾ ١مبا ؾٗٝا َٔ أعطاٍ ٜٚك ّٛبإؾالسٗا0
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ اخسُُ٣اثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


ايؿالسَ ١ٝع إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب0
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قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠

ادتٝاشا يرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تتٝشٗا اؾاَع١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايؿٓٚ ٕٛايعُاز٠
ايدزدــ : ١ايطادض١

ايٛظٝؿ -: ١ضباى ؾشَ ٞطاعد
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً١ٝ

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايكٝاّ بأعُاٍ ايطبان ١ايؿش ١ٝبايهًٚٚ ١ٝسداتٗا
املدتًؿ0١
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
ٜ تًكَٗ ٢اَ٘ َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0
ٜ عا ٕٚيف تطًٝو األسٛاض
ٜ طاعد يف تطٗري أسٛاض ايتذُٝع املٝا ٙايؿسف َٔ ايتطسٜب
ٜ ك ّٛبتطًٝو اجملاز ٣ايسٝ٥ط0١ٝ
ٜ عا ٕٚيف إؾالح ٚتسنٝب ؾٓابري املٝاٚ ٙاحملابظ 00
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١
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إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَ ١ع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ0١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝاؿسؾ ١ٝيٛظا٥ـ ايؿٓٚ ٕٛايعُاز٠
ايدزدــ : ١ايطادض١

ايٛظٝؿ -: ١عاٌَ طباعَ ١طاعد
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهً١ٝ

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١باملطاعد ٠يف أعُاٍ ايطباع ١اـاؾ ١بايهً0١ٝ
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0
 ايكٝاّ بأعُاٍ املٓاٚي ١يألٚزام ٚاـاَات ٜٚتابع َان ١ٓٝايطباع0١
ٜ ك ّٛباضتالّ ايٛزم يهٌ عًُٚ ١ٝايتأند َٔ ؾش ١ايهُ ١ٝاحملدد ٠بأَس
ايتػػ ٌٝثِ تطًُٗٝا بعد ايطبع0
ٜ ك ّٛبعًُ ١ٝػُٝع املطبٛعات0
ٜ طاعد يف قبط اؿرب املطتعٌُ ؾ ٧املان0 ١ٓٝ
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 حياؾغ عً ٢ضس ١ٜاملطبٛعات0
ٜ تشؿغ عًَ ٢ا يد َٔ ١ٜعٗد0٠
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


إداد ٠ايكساٚ ٠٤ايهتابَ ١ع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ0١
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بطاقات ٚؾـ يٛظا٥ـ
اـدَات املعا١ْٚ
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اجملُٛع ١ايٓٛع١ٝ
يٛظا٥ـ اـدَات
املعا١ْٚ
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات املعا١ْٚ
ايدزدــ : ١ايجايج١

ايٛظٝؿَ -: ١عا ٕٚخدَ ١ممتاش
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهًٚٚ ١ٝسداتٗا املدتًؿ١

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ ْعاؾ ١املهاتب ٚتًب ١ٝطًبات املٛظؿني ْٚكٌ
األٚزام َٔ ٚإىل املهاتب0
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0
ٜ تٛىل ْعاؾ ١ايكطاع املهًـ غدَت٘0
ٜ طًب املٛاد ٚاملُٗات ايالشَ ١يًعٌُ َٔ املداشٕ املدتؿ0١
ٜ تطًِ أعُاٍ ايٓٛبتذ ١ٝايدٚز0١ٜ
ْ كٌ املهاتبات َٔ ٚإىل اؾٗات األخس0٣
 حياؾغ بؿؿَ ١طتُس ٠عً ٢تستٝب ٚتٓطٝل املهاتب بػهٌ ال٥ل0
ٜ ك ّٛبٓعاؾ ١املهتب ٚقؿً٘ بعد خسٚز املٛظؿني ٚتطً ِٝاملؿاتٝح إىل
اؾٗات املدتؿ0١
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0 ١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


اإلملاّ بايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب َع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ0١



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات املعا١ْٚ
ايدزدــ : ١ايسابع١

ايٛظٝؿَ -: ١عا ٕٚخدَ ١أٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهًٚٚ ١ٝسداتٗا املدتًؿ١

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ ْعاؾ ١املهاتب ٚتًب ١ٝطًبات املٛظؿني ْٚكٌ
األٚزام َٔ ٚإىل املهاتب0
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0
ٜ تٛىل ْعاؾ ١ايكطاع ايرٜ ٟتٛىل خدَت٘0
ٜ طًب املٛاد ٚاملُٗات ايالشَ ١يًعٌُ َٔ املداشٕ املدتؿ٘0
ٜ تطًِ أعُاٍ ايٓٛبتذ ١ٝايدٚز0١ٜ
ْ كٌ املهاتبات َٔ ٚإىل اؾٗات األخس0٣
 حياؾغ بؿؿَ ١طتُس ٠عً ٢تستٝب ٚتٓطٝل املهاتب بػهٌ يال٥ل0
ٜ ك ّٛبٓعاؾ ١املهتب ٚقؿً٘ بعد خسٚز املٛظؿني ٚتطً ِٝاملؿاتٝح إىل اؾٗات
املدتؿ0١
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


اإلملاّ بايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب َع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ0١



قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات املعا١ْٚ
ايدزدــ : ١ايسابع١

ايٛظٝؿ -: ١عاٌَ ْعاؾ ١أٍٚ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهًٚٚ ١ٝسداتٗا املدتًؿ١
 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ ْعاؾ ١املهاتب 0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
ٜ ك ّٛبتٛشٜع ايعٌُ بني فُٛع َٔ ١عُاٍ ايٓعاؾٚ ١اإلغساف عً0ِٗٝ
ٜ تٛىل ْعاؾ ١ايكطاع املهًـ غدَت0ٙ١
ٜ طًب املٛاد ٚاملُٗات ايالشَ ١يًعٌُ َٔ املداشٕ املدتؿٜٚ ١ك ّٛبتٛشٜعٗا عً٢
عُاٍ ايٓعاؾ0 ١
ٜ تطًِ أعُاٍ ايٓٛبتذ ١ٝايدٚزٜٚ ١ٜػازى يف تٛشٜعٗا0
 حياؾغ بؿؿَ ١طتُس ٠عً ٢تستٝب ٚتٓطٝل املهاتب بػهٌ ال٥ل0
ٜ ك ّٛبٓعاؾ ١املهتب ٚقؿً٘ بعد خسٚز املٛظؿني ٚتطً ِٝاملؿتاح يًذٗات
املدتؿ0١
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


اإلملاّ بايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب َع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ0١
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قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات املعا١ْٚ
ايدزدــ : ١اـاَط١

ايٛظٝؿَ -: ١عا ٕٚخدَ ١ثإ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهًٚٚ ١ٝسداتٗا املدتًؿ١

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بأعُاٍ ْعاؾ ١املهاتب ْٚكٌ األٚزام َٔ ٚإىل
املهاتب0
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0
ٜ تٛىل ْعاؾ ١املهاتب املهًـ غدَتٗا ٚؾتشٗا ٚقؿًٗا يف املٛاعٝد احملدد0٠
ٜٓ كٌ ايربٜد ايؿادز ٚايٛازد َٔ َهتب إىل َهتب
ٜٓ كٌ املهاتبات ٚاملًؿات داخٌ ايٛسد0٠
ٜ طًب األدٚات اييت ٜطتعًُٗا يف ْعاؾ ١املهاتب ٚدٚزات املٝاٙ
ٜ تطًِ أعُاٍ ايٓٛبتذ ١ٝايدٚز0١ٜ
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


اإلملاّ بايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب َع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ0١
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قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات املعا١ْٚ
ايدزدــ : ١اـاَط١

ايٛظٝؿ -: ١عاٌَ ْعاؾ ١ثإ
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهًٚٚ ١ٝسداتٗا املدتًؿ١
 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿْ ١عاؾ ١املهاتب 0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
ٜ ك ّٛبٓعاؾ ١املهاتب املهًـ غدَتٗا ٚؾتشٗا ٚغًكٗا ؾ ٢املٛاعٝد
احملدد0٠
ٜ طًب األدٚات اييت ٜطتعًُٗا يف ْعاؾ ١املهاتب ٚدٚزات املٝا0٠
ٜ تطًِ أعُاٍ ايٓٛبتذ ١ٝايدٚز0 ١ٜ
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١


اإلملاّ بايكساٚ ٠٤ايهتابَٚ ١باد ٨اؿطاب َع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ0١
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قكاَ ٤د ٠ب ١ٝٓٝقدزٖا  5ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ايٛظٝؿ َٔ ١ايدزد ١األدَْ ٢باغس٠

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات املعا١ْٚ
ايدزدــ : ١ايطادض١

ايٛظٝؿَ -: ١عا ٕٚخدَ١
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهًٚٚ ١ٝسداتٗا املدتًؿ١

 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿْ ١عاؾَ ١ساؾل املبٓ ٢املهًـ ب٘ ٚؾل مبا تكتك٘ٝ
أؾ ٍٛايعٌُ 0
ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ0
ٜ تٛىل ْعاؾ ١املبٓٚ ٢املهاتب املهًـ بٓعاؾتٗا0
ٜ ك ّٛبتٓعٝـ اؿذسات ٚايعٓا ١ٜبرتتٝب قطع األثاخ
 حياؾغ عً ٢ضالَ ١قتٜٛات اؿذسات0
ٜ ك ّٛبتًب ١ٝطًبات املٛظؿني أ ٍٚبا0ٍٚ
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ٜ ك ّٛبػًل األبٛاب بعد خسٚز املٛظؿني0
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١

 اإلملاّ بايكساٚ ٠٤ايهتابَ ١ع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ١

اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيٛظا٥ـ اـدَات املعا١ْٚ
ايدزدــ : ١ايطادض١

ايٛظٝؿ -: ١عاٌَ ْعاؾ١
ايٛؾـ ايعاّ
 تكع ٖر ٙايٛظٝؿ ١بايهًٚٚ ١ٝسداتٗا املدتًؿ١
 ؽتـ ٖر ٙايٛظٝؿ ١بٓعاؾ ١املهاتب 0

ايٛادبات ٚاملطٛ٦يٝات
 خيكع غاغٌ ٖر ٙايٛظٝؿ ١يإلغساف املباغس َٔ ايسٝ٥ظ املدتـ
ٜ ك ّٛبٓعاؾ ١املهاتب املهًـ بتٓعٝؿٗا 0
 حياؾغ عً ٢قتٜٛات ٚضالَ ١اؿذسات0
ٜ ك ّٛبػًل األبٛاب بعد خسٚز املٛظؿني
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ٜ تطًِ أعُاٍ ايٓٛبتذ ١ٝايدٚز0 ١ٜ
 ايكٝاّ مبا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝأعُاٍ أخس ٣مماثً0١

غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١
-

اإلملاّ بايكساٚ ٠٤ايهتابَ ١ع ايؿالس ١ٝيػػٌ ايٛظٝؿ١
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