دليـل الطالب

2

احملتويات
املوضوع

الصفحة

رثـــاء األستاذ حمند فريد مخيص

5
7

كلنة الشيد رئيص األكادميية
كلنة الشيد ىائب رئيص األكادميية
كلنة الشيد األستاذ الدكتور – عنيد املعود
البياىات الوصفية
تطور املعود
األقشاو العلنية باملعود
برامج درجة البلالوريوض
(ىظأة املعود)

قرارات املعادلة لظوادة البلالوريوض
رؤية ورسالة املعود
األهداف العامة
املزايا التيافشية
اهليلل التيظينى
اهليلل اإلدارى

(الطالب)

قبول وقيد الطالب وىظاو الدراسة
ىظاو تأديب الطالب
االمتحاىات
املصروفات والرسوو املكررة
وحدة ضنان اجلودة

3

9
11

22
22
33
33
33
32
32
33
35
33
33
43
42
44
45

الصفحة

املوضوع
اليظاو اللودى للنكررات الدراسية
قشه الفيزياء والرياضيات اهليدسية
برىاجمى (هيدسة االتصاالت واحلاسبات)
(الربامج)

برىامج ( اهليدسة املدىية)
برىامج ( اهليدسة احليوية الطبية وامليظومات )
برىامج ( هيدسة الكوى واآلالت اللوربية )
برىامج ( اهليدسة اللينيائية )
برىامج ( اهليدسة املعنارية )
طرق التواصل واملشاعدة
إرطادات هامة جداً لطالب الفرقة اإلعدادية

4

42
55
53
66
33
33
23
335
323
322

هســيرح عطــبء
رحوخ اهلل عليه

5

.

.
والسالم عليكن ورحوخ اهلل وثركبته .....
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كلمة السيد ل.د /رئيس األكادميية
أثنبئً وأعسائً الطلجخ؛؛؛
لقددـ نتًددج ّىددخ ٞهِوددت للوِ٢ددـ لل٢ددتلٔ للٌِـىددت
بتلَدددلّإل لمُخودددتم بتل٢ول٘دددت للخ٢ل٘و٘دددت ّحْٗٚلُدددت بودددت
ٗخْلنب ه ٠للزْكة لللقو٘ت للللب٢ت ّحٚدْٗل للوٌدتُش بودت
ٗخؤَ هُ ٠قل للِـف .
ّهددي لصدد فلددده نددتى لمُخودددتم بخؾدددلٗش هٌِـىددد٘ي
هخو٘ددنٗي ّددتلغ٘ي لووتكىددت هِددتهِن للٌِـىدد٘ت ّلل٢ول٘ددت
هيلغ٘ي بوت حغْلْل ١لَ٘ هي لل٢لن ّللؾبللث .
ّقددـ حبددْل للوِ٢ددـ هاتًخددَ لل٢لو٘ددت للاب٘ددلة ١لددٔ قوددت للو٢تُددـ للٌِـىدد٘ت للوْددلٗت
بفٖدد صِدددْؿ هٌْٞهخدددَ لمؿلكٗدددت للوخاتهلدددت ّللخدددٔ حٖدددن لٖ١دددت ُ٘ دددت للخدددـكٗو
ّه٢تًِّ٘ن إٕتفت إلٔ نتفت للٌ٢تّدل لمؿلكٗدت للقتةودت ١لدٔ حٌف٘دق للؾٚد٘ لينتؿٗو٘دت
عخٔ ٗ ٞللوِ٢ـ هغتفٞتً ١لٔ هاتًخَ ّكٗتؿحَ نأّل للو٢تُـ للوْدلٗت للدقٓ عْد
١لٔ إ١خوتؿ للِ٘ ت للقْه٘ت لٖوتى للضْؿة ّلم١خوتؿ .
هتونيًب للجويع دوام التىفيك...

لواء دكتور  /أحمد عبد الرحيم

3
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كلمة السيد أ.د /نائب رئيس األكادميية
أثنبئً وأعسائً الطلجخ؛؛؛
إًَ لودي ؿّل١دٔ ىدلّكٓ ّ حقدـٗلٓ لل٢و٘د ٗ٘ٚدب لى ن
نحوجىىىل كلىىىنئك ى ى ئك بإلخحىىىم ئك بملمعهىىىذ العىىىمل ل ه ذ ىىىت
بأكمديمنىىىت القىىىذا ا ىىىاا الىىىىذى الع مى ى الىىىا يخىى ى
بملعذا ت االخبذةا ا و مم بمث ااضىحم مى الى حذصىل
الىىىذاعك ى ى حقىىىننذ ب نىىىت مخن ىىىت ل خع ىىىنك العىىىمل ا حأالىىىا ى ى
الحسىىبم مخب بىىمث منخمع ىىم ا ام خىىل العذياىىتا ا ى الو ىىج
نفسىىىىل يسىىىىع لمحمكىىىىمة ننامىىىىت الخع ىىىىنك العىىىىمل ا نمنىىىىت
االعملمنتا اكم الغذض ا م ل سع اراء اا الهىذ ىو الخبىويذ الىذاعك ل عم نىت
الخع نمنت اكالك حبويذ ال امم ا دار المىمحب المصت ضوء البفذة المع وممحنىت
امسىىخنذاث البن ىىت المحنبىىت االخ ى ندث كل ى ضىىذارة حببنىىي م اومىىت الخع ىىنك الهنىىن
العم نت الخع نمنت.
كإجذاء كحخذاز لس مت جمنع الب ب ا الامعمن
أبنائى الطلبة؛؛؛
ك طموحخ م لذ مئك احأ ن ئك ار ميخئك كبنذة ال حىذاد لهىما إن ىم نحمىى ى
محا م ضذارة ح بنت رغبمحئك بمم يخوا ي مع كحخنمجمث المنخمىع امخب بىمث الخ منىت
ى المىىوارد
للويددخـلهت لخحسىىن جىىودة الحنىىمة اححانىىي الذ م نىىت ل نمنىىع االحفىىم
الببنعنت اك خذامخهم لألجنم المسخاب نت.
حم نمح لئك جمنعم نيهم ا ب مء بملخو ني اال نمى االخفو امذحبم بئك داعمم ى
بنخئك الئبنذ نكمديمنت القذا .
والسالم عليكن ورحوخ اهلل وثركبته...

أ.د /جىدح هحوذ غبنن
2
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كلمة السيد أ.د /عميد املعهد
أثنبئً وثنبتً طلجخ الوعهذ العبلً للهنذسخ ثبلشروق،،،
لُالً ّهلعبتً بان فٔ هِ٢دـنن إعدـٓ هٌدتكلث لل٢لدْم
للٌِـىدد٘ت بوْدددلًت للغب٘بدددت للدددقٓ ٗودددـ قدددال ٟللْدددٌت١ت
ّللخٌو٘ت بتلوٌِـى٘ي للوخو٘دنٗي للقدتؿكٗي ١لدٔ للوَدتكنت
ف دٔ بٌددت ّح٢و٘ددل للددْٙيّ .هٌددق إًَددت للوِ٢ددـ ف دٔ ١ددتم
ًّ 5991غددي علْٗدد٘ي ١ل دٔ بددقل للضِددـ لخددْف٘ل هٌددتػ
ح٢ل٘ودٔ هخو٘ددن هددي ؽددالل ليًَددٚت ّلمهاتً٘ددتث للوتؿٗددت
ّللبَدددلٗت لالكحقدددت بدددتلبللهش للخ٢ل٘و٘دددت للخد دٔ ٗوٌغِدددت
للوِ٢ـ هوت لنيبَ هاتًَ هلهْقت ّىو٢ت كف٘٢ت ل٘اْى لينزل حو٘نلً ّإبـل١تً.
١ل دٔ هددـلك للؾويددت ّللَ٢ددلّى ١ته دًت ّللوِ٢ددـ ٗددْلٔ لُخوتهددًت نب٘ددلًل بٚالبددَ
ّبخغْ٘لِن لل٢لوٖ .ع٘ذ ٗقْم للوِ٢ـ بتىخوللك بخْٗٚل للؾّ ٘ٚللبدللهش للـكلىد٘ت
للخٔ حْلنب للويخضـلث ّللخْٚكلث لل٢لو٘دت بودت ٗخْلندب هد ٠هخٚلبدتث ىدْإل لل٢ود
للوغل٘ددت ّلمقل٘و٘ددت لخؾددلٗش ص٘د هددي للوٌِـىدد٘ي للوددنُل٘ي ّللقددتؿكٗي ١لدٔ حغق٘د
لللٗدتؿة ّللخقددـم فدٔ هؾخلددا للوضددتاث ّللخؾْْدتث للبددللهش للخدٔ ٗوٌغِددت للوِ٢ددـ.
ّللخٔ ْٗ ١ـؿُت إلٔ ىب٢ت بللهش (للٌِـىت للوـً٘ت – للٌِـىت للو٢وتكٗت – ٌُـىت
للقدْٓ ّلٙاث للاِلب٘ددت – ٌُـىددت لملاخلًّ٘ددتث ّلمحْددتاث – ٌُـىددت للغتىددبتث
ّللخغان – للٌِـىت للغْ٘ٗت للٚب٘ت ّللوٌْٞهتث – للٌِـىت للا٘و٘تة٘دت للَد٢بت لل٢تهدت
– للٌِـىددت للا٘و٘تة٘ددت ٍدد٢بت للبخلّن٘وتّٗددتث ّللخددٔ حددن إٕددتفخِت هددنؽلًل فددٔ ١ددتم
.)9159
ّإٗوددت ًل إلددٔ ؿّك للوِ٢ددـ فددٔ حٌو٘ددت هِددتكلث ٙالبددَ ١لددٔ للخفا٘ددل ّلابخاددتك
ّلمبـلّ ٟلاكحقت بويخْٓ حـكٗبِن.
33

فإى للوِ٢ـ علِٗ ١لٔ لى ٗقْم ب٢قـ ٍللنتث ّلحفتق٘دتث هد ٠هنىيدتث للـّلدت
للوْلٗت للغاْه٘ت هٌِت ّللؾتّدت ّللوَدِْؿ لِدت بتلافدت ة ّللخو٘دنّ .للخدٔ ىخيدت١ـ
للٚلبت فٔ للاز٘ل هي للوضتاث للٌِـى٘ت بَا ؽتُ ٌ١ـ للخؾلس ّلملخغدتإل بيدْإل
لل٢و هوت ى٘نؿٓ إلٔ إً٢اتىتث إٗضتب٘ت ١لٔ ؽلٗضٔ للوِ٢ـ ّللوضخو ٠نا .
ٙالبٔ لي١نل ٗي٢ـًٔ لى ًيخقبلان فٔ ُقل لل٢تم للـكلىٔ للضـٗدـ لبٌدت ّبٌدتث
ل١نل صدـؿ هخفدْق٘ي هخو٘دنٗي ّنًْدْل ١لدٔ رقدت نتهلدت بدأى هِ٢دـنن ىد٘خغو نتفدت
هي ْل٘تحَ حضتُان ّ١ل٘ان بقل قْتكٓ صِـنن فٔ إنخيتب للو٢لفت ّللغلُ ١لٔ
ال بتلٚ٢دت ّإىدخوللكًل لودت بدقل فدٔ لي١دْلم
للخ٢لن ّللوْلٝبدت ّلى ٗادْى ١تهدًت عدتف ً
للوتٕدد٘ت هددي ١ود ؽددالإل ّهبددـّ ٟهددت حغقد هددي ًخددتةش ّإًضددتملث هَددلفت للوِ٢ددـ
ّصو٘ ٠هٌخيبَ٘ هي ٙلبت ّ١تهل٘ي ّلٖ١ت ُ٘ ت حـكٗو ّإؿلكة ّحدقنلّل ؿلةودتً لى
لل٢و د للضددتؿ ّللِددـف لليددتهٔ ُوددت ٙلٗ د للٌضددتط .فغددـؿّل لُددـلفان ١تل٘ددت ّلحب٢ددْل
ٕوتةلنن ّا حقللْل هي قـكلحان للؾتّتّ .لؿ١دْ ل لى ٗالد صِدـ للضو٘د ٠بتلٌضدتط
ّلى ٗاْى ؿكلىخان بتلوِ٢ـ هزولة ًّتصغت ّفلؽلة بتلقنلٗتث للي٘٢ـة.
والسالم عليكن ورحوخ اهلل وثركبته...

أ.د /هعتس هحوىد طلجخ
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خمطط املبانى

33

33

32

25

23

22

23

24

25

26

23

23









لىن للوِ٢ـ :للوِ٢ـ لل٢تلٔ للٌِـىت
ًْ ٟللونىيت  :ؽتّت
للوـٌٗت :للَلّإل – ٕتع٘ت للٌؾ٘
للوْق ٠للضغللفٔ  :للوغتفٞت  :للقتُلة
حتكٗؼ للخأى٘و5991 :
هـة للـكلىت :ؽوو ىٌْلث
لغت للـكلىت :لللغت لمًضل٘نٗت ّلللغت لل٢لب٘ت فٔ ب ٔ٢للوقلكلث
للددـكصتث لل٢لو٘ددت للخددٔ ٗوٌغِددت للوِ٢ددـ  :باددتلْكْٗه للٌِـىددت فددٔ للخؾْْددتث
للوْٕغت.

 لًَددددم للوِ٢ددددـ لل٢ددددتلٔ للٌِـىددددت ١ددددتم  5991بددددتلقللك للددددْملكٓ للْددددتؿك هددددي
ّملكة للخ٢لدددد٘ن لل٢ددددتلٔ كقددددن  5159بخددددتكٗؼ  ّ 5991/55/99قددددـ نددددتى هقددددل
للوِ٢ددددـ ّقخ ددددق (هـٌٗددددت لل٢تٍددددل هددددي كهٖددددتى ) ّنتًددددج ١ددددـؿ بددددللهش للوِ٢ددددـ
ؽويدددت بددددللهش لنتؿٗو٘ددددت ( ٌُـىددددت لاحْدددتاث – للٌِـىددددت للٚب٘ددددت – للٌِـىددددت
للا٘و٘تة٘ت – ٌُـىت للقْٓ ّلٙاث للاِلب٘ت – للٌِـىت للو٢وتكٗت ).
 لًخقدد د للوِ٢ددددـ لل٢ددددتلٔ للٌِـىددددت إلددددٔ هقددددلٍ للضـٗددددـ بٖددددتع٘ت للٌؾ٘دد د بوـٌٗددددت
للَدددلّإل هددد ٠بـلٗدددت للفْد د للزدددتًٔ لل٢دددتم للـكلىد دٔ  9111/5999ب٢دددـ هْلفقدددت
ّملكة للخ٢لددددد٘ن لل٢دددددتلٔ ١لدددددٔ للٌقددد د بدددددتلقللك للدددددْملكٓ كقدددددن  159بخدددددتكٗؼ
. 9111/1/15
 ردددن صدددت إًَدددت قيدددن للٌِـىدددت للوـً٘دددت بدددتلقللك للدددْملكٓ كقدددن  5311بخدددتكٗؼ
ّ 9111/9/51قددددددـ بددددددـلث للـكلىددددددت بددددددَ ل١خبددددددتكل هددددددي لل٢ددددددتم للـكلىدددد دٔ
. 9115/9111
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 هْلفقددددت للواخددددب للخٌف٘ددددقٓ لوضلددددو ٍدد د ْى للو٢تُددددـ لل٢ل٘ددددت للؾتّددددت للخددددٔ ١قددددـث
بخدددتكٗؼ ١ 9159/59/59لدددٔ ح٢دددـٗ حب٘٢دددت للوِ٢ددددـ لل٢دددتلٔ للٌِـىدددت هدددي صو٘٢ددددت
للَلقْ٘ى للؾـهتث للخ٢ل٘و٘ت ّللزقتف٘ت ّللـٌٗ٘ت إلٔ صو٘٢ت لنتؿٗو٘ت للَلّإل .
ٗ ؾٖ ٠للوِ٢ـ لل٢تلٔ للٌِـىت يعاتم للقتًْى كقن ( )19ليٌت ّ 5911للالةغت
للْتؿكة بتلقللك كقن  5111ليٌت ّ 5911يٓ قْلً٘ي لؽلٓ حْـك فٔ ٍأى
حٌ٘ٞن للو٢تُـ لل٢ل٘ت للؾتّت.
 للوِ٢ـ لل٢تلٔ للٌِـىت بتلَلّإل ٍؾْ٘ت ل١خبتكٗت لَ هْلكؿٍ للؾتّت ّللخٔ ٗخن
ّلفِت فٔ ليغللٓ لل٢لو٘ت ّللخ٢ل٘و٘ت ّللخـكٗي٘ت ّللبغز٘ت لخغق٘ لُـلف
للوِ٢ـ.

5991 

ّـك للقللك للْملكٓ كقن  5159ليٌت  5991بإًَت للوِ٢ـ لل٢تلٔ
للٌِـىــت

9111 

ّـك للقللك للْملكٓ كقن  5595ليٌت  9111بتلالةغــت للـلؽل٘ــت
للوِ٢ـــ

9151 

ّـــك للقللك للْملكٓ كقن  3153ليٌت  9151بَأى ح٢ـٗ للالةغت
للـلؽل٘ت ل٢تم 9111

9159 

ّـــك للقــللك للْملكٓ كقن  9115ليــٌت  9159بَــأى للالةغــت
للوْٚكة ٙبقًت لإلٙتك للولص9155 ٔ٢
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 األلسبم العلويخ ثبلوعهذ
 قين للٌِـىت للوـً٘ت.
 قين ٌُـىت للقْٓ ّلٙاث للاِلب٘ت.
 قين للٌِـىت للو٢وتكٗت.
 قين ٌُـىت لاحْتاث ّللغتىبتث.
(حؾِْ ٌُـىت للإللاخلًّ٘تث ّلمحْتاث– حؾِْ ٌُـىت للغتىبتث ّللخغان)
 قين للٌِـىت للغْ٘ٗت للٚب٘ت ّ للوٌْٞهتث.
 قين للٌِـىت للا٘و٘تة٘ت ( .بَ٢بخَ٘ لل٢تهت ّللبخلّن٘وتّٗتث )
 قين لللٗتٕ٘تث ّللف٘نٗت للٌِـى٘ت

 ثراهج درجخ الجكبلىريىش








باتلْكْٗه للٌِـىت للوـً٘ت.
باتلْكْٗه ٌُـىت للقْٓ ّلٙاث للاِلب٘ت.
باتلْكْٗه للٌِـىت للو٢وتكٗت.
باتلْكْٗه ٌُـىت لإللاخلًّ٘تث ّلمحْتاث.
باتلْكْٗه ٌُـىت للغتىبتث ّللخغان.
باتلْكْٗه للٌِـىت للغْ٘ٗت للٚب٘ت ّ للوٌْٞهتث.
باتلْكْٗه للٌِـىت للا٘و٘تة٘ت٢ٍ(.بَ ١تهت – ٍ٢بَ للبخلّن٘وتّٗتث)

 لراراد الوعبدلخ لشهبداد الجكبلىريىش






قللك كةد٘و للوضلدو لي١لدٔ للضته٢دتث كقدن( )1بخدتكٗؼ  9119/9/1بو٢تؿلدت ؿكصدت
للباددتلْكْٗه فددٔ للٌِـىددت للخددٔ ٗوٌغِددت للوِ٢ددـ بـكصددت للباددتلْكْٗه للخددٔ حوٌغِددت
للضته٢ددتث للوْددلٗت للؾتٕدد٢ت لقددتًْى حٌٞدد٘ن للضته٢ددتث كقددن ( )39ليددٌت  5919فددٔ
للخؾْْتث للوٌتٝلة.
قددللك كةدد٘و للوضلددو لي١لددٔ للضته٢ددتث كقددن ( )11بخددتكٗؼ  9111/1/51بخضـٗددـ
للو٢تؿلت لـكصت للباتلْكْٗه .
قددللك كةدد٘و للوضلددو لي١لددٔ للضته٢ددتث كقددن ( )513بخددتكٗؼ  9151/1/1بخضـٗددـ
للو٢تؿلت لـكصت للباتلْكْٗه .
قددللك كةدد٘و للوضلددو لي١لددٔ للضته٢ددتث كقددن (  ) 1بخددتكٗؼ  9151/5/51بخضـٗددـ
للو٢تؿلت لـكصت للباتلْكْٗه .
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 قددللك كةدد٘و للوضلددو لي١لددٔ للضته٢ددتث كقددن ( )551بخددتكٗؼ  9151/1/1بخضـٗددـ
للو٢تؿلت لـكصت للباتلْكْٗه .
 قددللك كةدد٘و للوضلددو لي١لددٔ للضته٢ددتث كقددن ( )911بخددتكٗؼ 9151/1/91بخضـٗددـ
للو٢تؿلت لـكصت للباتلْكْٗه .

 لى ْٗبظ للوِ٢ـ هي لفٖ للو٢تُـ ّللال٘تث للٌِـى٘ت هغل٘ت ّإقل٘و٘ت.

 إ١ـلؿ هٌِـى٘ي قتؿكٗي ١لٔ لمبـل ٟهي ؽالل للبللهش لينتؿٗو٘ت للوؾخلفت.
 حؾلٗش هٌِـى٘ي هي حؾْْتث هؾخلفت حلبٔ إعخ٘تصتث ّهخٚلبتث ىْإل لل٢و .
 حْٗٚل للبغذ لل٢لؤ ل٘خاته ه ٠هخٚلبتث للٌْت١ت ّللوضخو ٠للوغلٖ.

ٗ٢و للوِ٢ـ هي ؽالل بللهضَ لل٢لو٘ت للخٔ حغٚدٔ هٞ٢دن للخؾْْدتث للخدٔ ٗغخدتس
إلِ٘ت ىْإل لل٢و ١لٔ حغق٘ ليُـلف لٙح٘ت :
 إ١ـلؿ ؽلٗش قتؿك ١لٔ حٚب٘ لل٢لْم للٌِـى٘ت ّلىتل٘بِت فٔ للغ٘تة لل٢ول٘ت.
 إ١ددـلؿ ؽددلٗش قددتؿك ١لددٔ للوٌتفيددت فددٔ ىددْإل لل٢ودد فددٔ  ٝد للخٚددْك للخاٌْلددْصٔ
للويخول.
 للويددتُوت فددٔ إ١ددـلؿ نددْلؿك ١لو٘ددت هنُلددت فددٔ هضددتاث للخؾْْددتث للخددٔ ٗنُلِددت
للوِ٢ـ.
 للويتُوت فٔ ؽـهت للوضخوّ ٠حٌو٘دت للب٘ دت ١دي ٙلٗد للوَدتكنت فدٔ عد للوَداالث
للب٘ ٘ت ّللوضخو٘٢ت.
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للوِ٢دـ بْدفخَ هِ٢دـ ؽددتُ فدإى هدي لُدن لّلْٗتحددَ ّٕد َ٢للخٌتفيدٔ بد٘ي للو٢تُددـ
ّللال٘تث للوٌتٝلة ليؽلٓ لقل فإًَ ٗي ٔ٢لخغق٘ فله هي ؽالل:
 تحسين هستىي الجراهج التعليويخ و العنبصر األخري التً تؤثر عليهب هثل:
 حغي٘ي هيخْٓ للضْؿة ّللٌختةش للخ٢ل٘و٘ت للويخِـفت هي للبللهش للخ٢ل٘و٘ت.
 إصددلل هللص٢ددتث لىددخللح٘ض٘ت ؿّكٗددت للغْددْل ١لددٔ ك ٗددت لىددخللح٘ض٘ت ن د
ؽوو ىٌْلث لالحضتٍ للقٓ ًي٘ل فَ٘.
 حغي٘ي للواتًت لينتؿٗو٘ت للؾلٗض٘ي.
 حْف٘ل للؾـهتث للٚالب٘ت للوالةوت.
 للوغتفٞددت ١لددٔ حغيدد٘ي هيددخْٓ للبددللهش للخ٢ل٘و٘ددت ّللٌ٢تّددل ليؽددلٓ للخ دٔ
حنرل ١لِ٘ت.
 حٌو٘دددت قدددـكلث لٖ١دددت ُ٘ دددت للخدددـكٗو ّه٢دددتًِّ٘ن ّللادددتؿك لمؿلكٓ ّكفددد٠
نفت حِن ّقـكلحِن.
 لاُخوتم بتلب٘ ت للخ٢ل٘و٘ت للٚتلب.
 حْلفل نْلؿك هخو٘نة هي لٖ١ت ُ٘ ت للخـكٗو ّه٢تًِّ٘ن ه ٠لاىخوللك فدٔ
حٌو٘ت قـكلحِن.
 لاُخوددتم بتلضْلًددب للخٚب٘ق٘ددت للوقددلكلث ّفق دتً اعخ٘تصددتث ّ هخٚلبددتث ىددْإل
لل٢و .
 حقددـٗن ب٢ددٔ للخؾْْددتث للوو٘ددنة ف دٔ لليددْإل للوغل دٔ ّ لمقل٘و دٔ (للٌِـىددت
للغْ٘ٗت ّللٚب٘ت ّللوٌْٞهتث – للٌِـىت للا٘و٘تة٘ت).
 حٌو٘ت قـكلث للٚالب بتلٌيبت للغت لمًضل٘نٗت ّللغتىب لٙلٖ.
 لّل هِ٢ددـ ١ددتلٔ ؽددتُ ٗقددْم بإًَددت ًٞددتم ؿلؽلددٔ للضددْؿة (ّ )9111إ١ددـلؿ
ؿكلىت فلح٘ت ّفقت لو٢تٗ٘ل للِ٘ ت للقْه٘ت لٖوتى صْؿة للخ٢ل٘ن ّلا١خوتؿ.
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 لّل هِ٢ـ ؽتُ ١لٔ هيخْٓ صو٘ ٠للو٢تُـ لل٢ل٘ت ٗغْ ١لٔ ٍِتؿة ل١خوتؿ
للِ٘ ت للقْه٘ت لٖوتى صْؿة للخ٢ل٘ن ّلا١خوتؿ (.)9151
 عْْل للوِ٢ـ ١لٔ للولنن ليّل ١لٔ هيخْٓ للو٢تُدـ للٌِـىد٘ت فدٔ هْدل
ّفقدددددت لو٢دددددتٗ٘ل حق٘ددددد٘ن لضٌدددددت للقٚدددددت ٟللٌِـىدددددٔ لدددددزالد ل١دددددْلم هخختل٘دددددت
(.)9151 / 9151 – 9151 / 9155 – 9155 /9151
 عْْل للوِ٢ـ ١لٔ للولنن للزتًٔ ١لٔ هيخْٓ للو٢تُـ للٌِـىد٘ت فدٔ هْدل
ّفقت لو٢تٗ٘ل حق٘٘ن لضٌت للقٚت ٟللٌِـىدٔ ( للولعلدت لاّلدٔ – 9159للولعلدت
للزتً٘ت  –9151للولعلت للزتلزت)9153
 عْْل للوِ٢ـ ١لٔ ْٖٗ١ت إحغتؿ للضته٢تث لل٢لب٘ت .
 عْْل للوِ٢ـ ١لٔ ْٖٗ١ت إحغتؿ للوٌِـى٘ي لل٢لب .
 حقددتكٗل لضٌددت (حق٘دد٘ن لؿل للو٢تُددـ لل٢تل٘ددت للؾتّددت – ّملكة للخ٢لدد٘ن لل٢ددتلٔ)
ّلمٍتؿة بٌٞن للـكلىت ّلاهخغتًتث ؽالل مٗتكلث للوختب٢ت للـّكٗت للوِ٢ـ.
 نفددت ة للبٌ٘ددت ليىتىدد٘ت هددي للوٌَ د ث ّإ١ددـلؿ للو٢ته د ّحضِ٘نلحِددت ّللوددـكصتث
ّللقت١ددتث ّلل٘٢ددتؿلث للٚب٘ددت ّىدد٘تكة لمىدد٢تف ّللوال١ددب ّحضِ٘ددنلث ليهددي
ّلليالهت ّللوللف لل٢تهت ّللؾتّت للواولت لِت.
 لًٖبتٗ للضِتم لمؿلكٓ بتلوِ٢ـ ّللؾبللث للوخللنوت لـٓ لٖ١تةَ.
 هْق ٠للوِ٢ـ بتلقلب هي هـٌٗت للقتُلة ّب ٔ٢للوـى للغْ٘ٗت ليؽدلٓ ّ١لدٔ
( )9هغْك كة٘ئ ّبتلقلب هي للٚلٗ لمقل٘ؤ .
 للويتُوت للف٢تلت فٔ ؽـهت للوضخوّ ٠حٌو٘ت للب٘ ت.
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ْٗصـ بتلوِ٢ـ هضوْ١ت هي للْعـلث لمؿلكٗت ّللخٔ حخْلف ًٞن لل٢و بِت هًٞ ٠تم
للضْؿة لمؿلكٗت للوخْلف هًٞ ٠تم ّ ISO 9001 – 2008هت قـ ْٗـك هيخقبالً هي
إصلل لث صْؿة ّحخاْى هي.
ّ )5عـة ٕوتى للضْؿة
ّ )9عـة ليمهتث ّللاْلكد
ّ )1عـة للخْٗٚل ّللخ٢ل٘ن لملاخلًّٔ
ّ )3عـة للبغذ لل٢لؤ ّللـكلىتث لل٢ل٘ت
ّ )1عـة ؿ١ن للٚالب
 )5إؿلكة للوْلكؿ للبَلٗت
 )1إؿلكة ٍ ْى للخ٢ل٘ن ّللٚالب
 )1إؿلكة للَ ْى للوتل٘ت
 )9إؿلكة ك١تٗت للٚالب
 )51إؿلكة للوختب٢ت للخ٢ل٘و٘ت
 )55إؿلكة للَ ْى للٚب٘ت
 )59إؿلكة للواخبتث
 )51إؿلكة للوَخلٗتث ّللوؾتمى
 )53إؿلكة ٍ ْى للؾلٗض٘ي ّؽـهت للوضخو٠
 )51إؿلكة للخـكٗب
 )55إؿلكة للَ ْى للقتًًْ٘ت
 )51إؿلكة لل٢القتث لل٢تهت
 )51إؿلكة لمىاتى ّ للوـى للضته٘٢ت
 )59إؿلكة للٌق
 )91إؿلكة حـلّل للو٢لْهتث ّللْرتة
 )95إؿلكة ًٞن للو٢لْهتث
 )99إؿلكة ليهي ّللغللىتث
 )91إؿلكة لاهخغتًتث
 )93قين للْ٘تًت ّللْكً
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ٗ غـؿ ّمٗل للخ٢ل٘ن لل٢تلٔ ب٢ـ لؽق كلٓ للوضلو لي١لٔ لَد ْى للو٢تُدـ فدٔ ًِتٗدت
ند ١ددتم صددته١ ٔ٢ددـؿ للٚددالب هدي لبٌددت س.م ٟ.لّ غ٘ددلُن للددقٗي ٗقبلددْى فددٔ
للوِ٢ـ فٔ ْٕ لعخ٘تصتحَ فٔ لل٢تم للضته ٔ٢للختلٔ هي للغتّدل٘ي ١لدٔ ٍدِتؿلث
للزتًْٗت لل٢تهت لّ ١لٔ للَِتؿلث للو٢تؿلت ًّٞتم قبْلِن .
ٗ اْى حلٍ٘ظ للٚالب للو٢تُـ ١ي ٙلٗ هاخب حٌي٘ للقبْل هدت لدن ْٗدـك قدللك
ّمٗل للخ٢ل٘ن لل٢تلٔ بغ٘ل فله.
ٗ قب للوِ٢ـ ٙالب للزتًْٗدت لل٢تهدت للقيدن لل٢لودٔ (كٗتٕدت) فقد٘ ّهدت ٗ٢تؿلِدت هدي
للَِتؿلث لل٢لب٘ت ّليصٌب٘ت .
 يشترط لميذ الطالة ثبلوعهذ هب يلي:
 -5لى ٗضختم للٚتلب لهخغتًتث للقـكلث للخٔ ٗضلِٗت للوِ٢ـ إى قلك هضلو لمؿلكة فله.
 -9لى ٗاْى هخفلغتً للـكلىت حفلغتً نتهالً لرٌت ن فْ ؿكلىٔ .
 -1لى ٗاْى هيـؿلً لللىْم للوقلكة للق٘دـ ّلللىدْم لمٕدتف٘ت ّلٓ هْدلّفتث لؽدلٓ
ٗقلكُت هضلو لمؿلكة ّح٢خوـُت للْملكة .
 -3لى ٗزبج للاَا للٚبٔ ؽلٍْ هي ليهللٓ للو٢ـٗت ّّالع٘خَ لوختب٢ت للـكلىت.
 ٔٚ٢ٗ ن ٙتلدب بٚتقدت ٍؾْد٘ت ؽتّدت حلْد ١لِ٘دت ّدْكحَ ّْٗقِ٢دت (١و٘دـ)
للوِ٢ددـ ّحؾددخن بؾددتحن للوِ٢ددـ ّٗضددب حقددـٗن ُددقٍ للبٚتقددت فددٔ ند ح٢ددتهالث للٚتلددب
ؽالل للـكلىت.
ّا ٗيوظ يٓ ٙتلب بغْٖك للـكّه ّللوغتٕللث ّللخولٌٗتث لل٢ول٘ت ّبخأؿٗت
لاهخغتًتث بـّى للبٚتقت.
١ لٔ ن ٙتلب هق٘ـ بتلوِ٢ـ لى ٗزبج عْٖكٍ بتلٚلٗقت للخٔ ٗغـؿُت للوِ٢ـ.
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 ا ٗضْم للٚتلب لى ٗق٘ـ ًفيدَ فدٔ لنزدل هدي هِ٢دـ فدٔ ّقدج ّلعدـ ّا ٗضدْم لى
ٗضو ٠ب٘ي للق٘ـ فٔ هِ٢ـ غ٘ل هق٘دـ بدْملكة للخ٢لد٘ن لل٢دتلٔ لّ لٓ نل٘دت صته٘٢دت ّا
ٗضْم إ١تؿة ق٘ـ للٚتلب بأٓ هِ٢ـ للغْْل ١لدٔ ٍدِتؿة ىدب لدَ للغْدْل ١لِ٘دت
نوت ا ٗضْم إ١تؿة ق٘ـٍ للغْْل ١لٔ ٍِتؿة لؽلٓ هي هِ٢ـ هوتر .
ٗ ضْم حغْٗ ًّقد ق٘دـ للٚدالب إلدٔ للوِ٢دـ هدي نل٘دتث صته٘٢دت لّ ه٢تُدـ هوترلدت
ؿلؽ للضوِْكٗت ّفقتً للْٖلب٘ للخٔ حغـؿُت ُقٍ للالةغدت لّ ٗقلكُدت هضلدو إؿلكة
للوِ٢ـ ّبوت ا ٗخ٢دتكٓ هد ٠للقدللك للدْملكٓ كقدن  5515ليدٌت ّ 9111هدت حدالٍ
هي قللكلث لّ لٓ ْٕلب٘ لؽلٓ حِٖ٢ت ّملكة للخ٢ل٘ن لل٢تلٔ ّْٗدـك بِدت قدللك
ّملكٓ .
 يجىز ليذ وإعبدح ليذ الطبلت فً الحبالد اآلتيخ:
ل -للٚتلب للويخضـ للقٓ لن ٗيخاو إصلل لث ق٘ـٍ ل٢قك هقبْل.
ب -للٚتلب للقٓ ىغب لّكلقَ ُّْ هق٘ـ بتلوِ٢ـ ّقـم ١قكلً هقبْا .
س -للٚتلب للقٓ لدن ٗخقدـم لواخدب للخٌيد٘ فدٔ ىدٌت عْدْلَ ١لدٔ للونُد ل٢دقك
هقبْل حقبلَ للْملكة.


هددـة للـكلىددت ؽوددو ىددٌْلث ؿكلىدد٘ت ّ حقددـم للـكلىددت ١لددٔ لىددته ًٞددتم للفْددل٘ي
للـكلى٘٘ي ّ حبدـل للـكلىدت ّحٌخِدٔ فدٔ ند فْد بقدللك هدي ّملكة للخ٢لد٘ن لل٢دتلٔ
هدـة ند هددي للفْد للـكلىددٔ ليّل ّللزددتًٔ ( )51لىدبْ١تً بؾددالف فخددلة لهخغددتى
ًِتٗت للفْ ّحاْى ٚ١لت ًْدا لليدٌت ّفقدت للوْ١دـ للدقٓ حغدـؿٍ ّملكة للخ٢لد٘ن
لل٢تلٔ.



ب٢ددـ ًِتٗددت لليددٌت لم١ـلؿٗددت ٗلخغد للٚتلددب بتلقيددن لل٢لوددٔ ٙبقدتً اؽخ٘ددتكٍ ّقـكلحددَ
للخددٔ ٗددخن حغـٗددـُت بو٢لفددت هضددتلو ليقيددتم لل٢لددـو٘ت ّللخددٔ حددـْٕظ فددٔ لىددخوتكة
لللغـبتث للخٔ ٗوألُت للٚتلب فدٔ ًِتٗدت للدـفْ للدــكلىٔ ليّل لليدٌت لم١ـلؿٗدت
ّٗلخغ د للٚتلددب بتلقيددن بٌددت لً ١لددٔ لىددته للٌخ٘ضددت لمصوتل٘ددت للفلقددت لم١ـلؿٗددت
ّٗقدْم للٚددـتلب بـكلىدت للخؾْددِ لودـة لكبدد ٠ىدٌْلث ٙبقدتً لودت ّكؿ فددٔ صددـلّل
للوقلكلث للـكلى٘ت ّللخدٔ حيدخْفٔ للو٢دتٗ٘ل لينتؿٗو٘دت للقْه٘دت للق٘تىد٘ت NARS
ّنقله لمٙتك للولص9155 ٔ٢
ّللو٢خوـة بتلقللك للْملكٓ كقن  9115بختكٗؼ 9159 / 1 / 3
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ٗضددب ١لددٔ للٚددالب هختب٢ددت للددـكّه ّلاٍددخللا فددٔ للخولٌٗددتث لل٢ول٘ددت ّل١وددتل
للْكً ّللخـكٗب لّ قت١تث للبغذ ّفقت يعاتم للالةغت للـلؽل٘دت ّلوضلدو للوِ٢دـ
لى ٗغلم للٚتلب هي للخقـم لإلهخغتى لّ فٔ ب ٔ٢للوْلؿ لفل كلٓ لى هْلٝبخَ غ٘دل
هلَٕ٘ ٙبقت يعادتم للالةغدت للـلؽل٘دت ّفدٔ ُدقٍ للغتلدت ٗ٢خبدل للٚتلدب كلىدبت فدٔ
للوقلكلث للخٔ علم هي للخقـم لالهخغتى فِ٘ت.
ّٗضْم لوضلو إؿلكة للوِ٢ـ لى ْٗقا ق٘ـ للٚتلب لودـة ىدٌت ؿكلىد٘ت ّا حنٗدـ ١دي
ىٌخ٘ي لفل حقـم ب٢قك هقبْل ٗوٌ َ٢هي لاًخٞتم فٔ للـكلىت ّٗضدْم لدلة٘و لمؿلكة
للولننٗدت هدـ ُددقٍ للودـة بغدـ لقْددٔ ٕد٢ا هدـة للـكلىددت بتلوِ٢دـ ٌ١دـ للٖددلّكة
للقْْٓ.

 ا ٗاْى للٌقد هدي ىدٌت إلدٔ لؽدلٓ إا فدٔ ًِتٗدت لليدٌت للـكلىد٘ت ّا ٗ٢دتؿ لهخغدتى
للٚتلب فٔ للوقلك للقٓ ًضظ فَ٘.


حلىد إلددٔ ّملكة للخ٢لدد٘ن فددٔ ند فْد ؿكلىددٔ صددـلّل إهخغتًددتث ًِتٗددت للفْد
م١خوتؿُت نوت حلى حَا٘ لضتى لمهخغتًتث ّقْلةن للوْغغ٘ي ّللووخغٌ٘ي .

 ح٢لددي ًخ٘ضددت لهخغتًددتث للٌق د ب٢ددـ هللص٢خِددت هددي لمؿلكة للوؾخْددت بددْملكة للخ٢لدد٘ن
لل٢تلٔ ّل١خوتؿُت هي كةد٘و لمؿلكة للوؾدخِ نودت ح٢لدي ًخ٘ضدت للبادتلْكْٗه ب٢دـ
ل١خوتؿُدت هدي ّمٗدل للخ٢لد٘ن لل٢دتلٔ باَددْف هفْدلت لاد هدي للٌدتصغ٘ي بخقددـٗللحِن
ّللوخؾلف٘ي ه ٠فنل هقلكلث للخؾلا ّلللىدْب ّللودْلؿ للخدٔ كىدبْل فِ٘دت هلحبدت
عيددب للغددلّف للِضتة٘ددت يىددوت للٚددالب فددٔ ند حقددـٗل ّح٢لددي فددٔ هاددتى ٝددتُل
بتلوِ٢ـ ّلْقج نتف لالٙال١ ٟلِ٘ت.
ٗ قْم للوِ٢ـ بخغلٗل ٍِتؿلث لؾلٗضٔ لليٌْلث للٌِتة٘ت ْٗق١ ٠لِ٘ت (١و٘دـ) للوِ٢دـ
ّحخٖوي :
لاىن  /ؿّك للخؾلس  /حقـٗللث للٌضتط فٔ ن هقلك ّللخقـٗل لل٢تم.
ّحقْم إؿلكة لاهخغتًتث للوؾخْت بتلْملكة بإ١خوتؿ ٍِتؿلث للؾلٗض٘ي.
ّ ٗغـؿ حتكٗؼ هٌظ للـكصت هي حتكٗؼ ل١خوتؿ ّمٗدل للخ٢لد٘ن لل٢دتلٔ لٌخ٘ضدت لاهخغدتى
ّحلى إلٔ للْملكة لوللص٢خِت ّإ١خوتؿُت هي ّمٗل للخ٢ل٘ن لل٢تلٔ .

45

ٗ ؾٖ ٠للٚالب للوق٘ـّى ّنقل للٚالب للولؽِ لِن بخأؿٗت لاهخغدتى هدي للؾدتكس
للٌٞتم للخأؿٗبٔ للوْٕظ هي للوتؿة ( )67إلدٔ للودتؿة ( )75هدت لدن حخ٢دتكٓ هد ٠لٓ
قْلً٘ي لّ لْلةظ لّ قللكلث حغـؿُت للـّلت.
 تعتجر علً األخص هخبلفبد تأديجيخ:
-5
-9
-1
-3
-1
-5
-1

لي١وتل للوؾلت بٌٞتم للوِ٢ـ لّ ح ٘ٚ٢للـكلىت.
ن ١و هؾ بتلَلف ّللاللهت ؿلؽ للوِ٢ـ ّؽتكصَ.
ن إؽالل بٌٞتم لاهخغتى لّ للِـّ للْلصب لَ.
ن إحالف للوبٌٔ لّ ليصِنة ّغ٘لُت.
ن حٌ٘ٞن بتلوِ٢ـ ؿّى حلؽِ٘.
حْمٗدد ٠للوٌَددْكلث لّ إّددـلك صللةددـ بغددتة٘ للوِ٢ددـ ّصودد ٠حْق٘٢ددتث ؿّى
حلؽِ٘ .
ن ٙتلب ٖٗب٘ هخلبيتً بتلغٌ فٔ لاهخغتى لّ للَلّ ٟف٘دَ ٗؾلصدَ كةد٘و ١دتم
لاهخغتى لّ هي ٌْٗب  ٌَ١هي قت١ت لاهخغتى ّٗغلم هي ؿؽدْل بدتقٔ للوقدلكلث
ّٗ٢خبل كلىبتً فٔ صو٘ ٠هْلؿ ُقل لاهخغتى ّٗغتل إلٔ هضلو حأؿٗب.

 العمىثبد التأديجيخ التً تىلع علً الطالة هً :
-5
-9
-1
-3
-1
-5
-1
-1

للخٌبَ٘ ٍفتُت لّ نختبت.
لمًــــقلك.
للغلهتى هي عْٖك ؿكّه لعـ للوقلكلث لوـة ا حخضتّم ٍِللً.
للفْ هي للوِ٢ـ لوـة ا حخضتّم ٍِللً.
إلغت لهخغتى للٚتلب هي هقلك لّ لنزل.
للفْ هي للوِ٢ـ لوـة ١تم ؿكلىٔ لّ لنزل.
للغلهتى هي حأؿٗت لاهخغتى فٔ صو٘ ٠للوْلؿ لوـة ىٌت ؿكلى٘ت لّ لنزل.
للفْ للٌِتةٔ هدي للوِ٢دـ ّٗخلحدب ١ل٘دَ إلغدت ق٘دـ للٚتلدب بتلوِ٢دـ ّٗبلد
للقللك إلٔ للو٢تُـ ليؽلٓ ّحغف ٜللقللكلث للْتؿكة بتل٢قْبت للخأؿٗب٘دت ١دـل
(للخٌب٘ددَ للَددفْٕ) بولددا للٚتلددب ّٗضددب إؽٚددتك ّلددٔ لهددل للٚتلددب بقددللك
لل٢قْبتّ .لدْمٗل للخ٢لد٘ن لى ٗ٘٢دـ للٌٞدل فدٔ للقدللك للْدتؿك بتلفْد للٌِدتةٔ
ب٢ـ هٖٔ رالد ىٌْلث ١لٔ ليق هي حتكٗؼ ّـّكٍ.

43

 الهيئبد الوختصخ ثتىليع العمىثبد هً :
 -5لٖ١ت ُ٘ ت للخـكٗو بتلوِ٢ـ ّلِن حْق٘د ٠لل٢قدْبخ٘ي ليّلدٔ ّللزتً٘دت ّفلده
ف٘وت ٗق ٠هي للٚالب لرٌت للوغتٕللث ّللخولٌٗتث لل٢ول٘ت.
١ -9و٘ـ للوِ٢ـ لّ للْن٘ ّلَ حْق٘ ٠لل٢قْبتث ليكب ٠ليّلٔ.
 -1هضلو للخأؿٗب ّلَ حْق٘ ٠صو٘ ٠لل٢قْبتث.
ّفٔ عتلت عـّد لٓ لٕٚللب لّ لؽدالل بتلٌٞدتم ٗخيدبب ٌ١دَ ١دـم لًخٞدتم للـكلىدت لّ
لاهخغددتى ٗخددْلٔ ١و٘ددـ للوِ٢ددـ لاؽخْتّددتث للوؾْلددت لوضلددو للخأؿٗددب فددإفل نتًددج
لل٢قْبت بتلفْ للٌِتةٔ هي للوِ٢ـ ح٢لٓ ١لٔ هضلو للخأؿٗب للٌٞل فدٔ حأٗ٘دـ لل٢قْبدت
لّ إلغتةِت لّ ح٢ـٗلِت.
 ا حْق١ ٠قْبت هي لل٢قْبتث للْلكؿة بتلودتؿة ( )51إا ب٢دـ للخغق٘د هد ٠للٚتلدب نختبدت
ّىوت ٟلقْللَ ف٘وت ُْ هٌيْب إلَ٘ فإفل لن ٗغٖل فٔ للوْ١ـ للوغـؿ للخغق٘ ىدق٘ عقدَ
فٔ ىوت ٟلقْللَ.
ٗ ضْم للخٞلن هي قللك هضلدو للخأؿٗدب بتلخودته ٗقدـم ل٢و٘دـ للوِ٢دـ ؽدالل ؽويدت َ١دل
ْٗهتً هي حتكٗؼ ّـّك للقللك ّلوضلدو إؿلكة للوِ٢دـ لى ٗلغدٔ لل٢قْبدت لّ ٗؾففِدت فدإفل
نتى للقللك غ٘تبً٘ت ف٘ضْم للو٢تكٕدت ف٘دَ لهدتم هضلدو للخأؿٗدب ؽدالل لىدبْ ٟهدي حدتكٗؼ
إؽٚتك ّلٔ لهل للٚتلب.
َٗ ا هضلو للخأؿٗب بلةتىت ١و٘ـ للوِ٢ـ لّ هي ٗقْم هقتهَ ّْٖٗ١ت رالرت هدي لٖ١دت
هضلو إؿلكة للوِ٢ـ ٗاْى لعدـُن ١لدٔ ليقد هدي لٖ١دت ُ٘ دت للخدـكٗو بتلوِ٢دـ ّٗادْى
ليؽْتةٔ للقتًًْٔ له٘ي ىل للوضلو لّ هي ٗللٍ هضلو لمؿلكة ّْٗـك قللك بَ .
ٗ ضددْم للٚتلددب للوغددتل لوضلددو حأؿٗددب لى ْٗددٚغب ه٢ددَ لعددـ للوغددته٘ي للددـفتٌ١ ٟددَ
بتلوضلو.
 ا ٗضدْم للٚتلدب لى ٗبقدٔ فدٔ للفلقدت للْلعدـة لنزدل هدي ىدٌخ٘ي ؿكلىد٘خ٘ي.لهدت بتلٌيدبت
للو٢تُـ للخٔ هـة للـكلىدت بِدت ىدٌخ٘ي ,ف٘ضدْم لوضلدو إؿلكة للوِ٢دـ للخدلؽِ٘ لٚدالب
لليٌت للزتً٘ت للقٗي ٗفْلْى اىخٌفتفُن هللث لللىْب للوقلكة بيٌخ٘ي هخخدتل٘خ٘ي للخقدـم
لالهخغتى هي للؾتكس  ,نوت ٗضْم لوضلو إؿلكة للوِ٢ـ للخلؽِ٘ لٚالب لليدٌت للزتً٘دت
للوخؾلفدد٘ي فددٔ هددتؿة لّ هددتؿح٘ي بددـؽْل لاهخغددتى فددٔ هددْلؿ حؾلفِددن هددلح٘ي
هخخدتل٘خ٘يّ.بتلٌيدبت للو٢تُدـ للخدٔ هدـة للـكلىدت بِدت لكبد ٠ىدٌْلث ف٘ضدْم لوضلدو إؿلكة
للوِ٢دـ للخدلؽِ٘ للٚدالب للدقٗي قٖدْل بفدلقخِن ىدٌخ٘ي فدٔ للخقدـم للدٔ لاهخغدتى هدي
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للؾتكس فٔ لليٌت للختل٘ت فٔ للوقدلكلث للخدٔ كىدبْل فِ٘دت ّفلده ف٘ودت ١دـل ٙدالب للفلقدت
لم١ـلؿٗت .
ّٗضْم لوضلو إؿلكة للوِ٢ـ ١الّة ١لٔ هت حقـم للخلؽِ٘ لٚالب للفلقت للٌِتة٘ت بفلّدت
لؽلٓ للخقـم للٔ لاهخغتى هي للؾتكس ّإفل كىب ٙتلب للفلقت للٌِتة٘ت ف٘وت ا ٗنٗدـ ١لدٔ
ًْا ١دـؿ للوقدلكلث لِدقٍ للفلقدت ّفلده– بْدلف للٌٞدل ١دي للوقدلكلث للوخؾلفدت هدي
فدلإل ىدتبقت كؽدِ لدَ فدٔ لاهخغدتى ف٘ودت كىدب ف٘دَ فلّدختى هخختل٘خدتى– ّلفل حؾلدا
للٚتلدب ١دي ؿؽدْل لاهخغدتى ب٢دقك قِدلٓ ٗقبلدَ هضلدو إؿلكة للوِ٢دـ فدال ٗغيدب غ٘تبدَ
كىْبت ,بَلٗ لا ٗنٗـ للخؾلا ١ي فلّخ٘ي هخختل٘خ٘ي لّ هخفدلقخ٘ي ؽدالل ىدٌ٘ي للـكلىدت
بتلوِ٢ـ للقٓ هـة للـكلىت بَ ىٌختى ّرالرت فلُ هخختل٘ت لّ هخفلقت فدٔ للوِ٢دـ للدقٓ هدـة
للـكلىت بَ لكب ٠ىٌْلث .
 لوضلو إؿلكة للوِ٢ـ لى ٗ٢فٔ للٚتلب هي عْٖك للوقلكلث للـكلىد٘ت نلِدت لّ بٖ٢دِت
١ـل هقلكلث للفلقت للٌِتة٘ت إفل ربج لًَ عٖل هقلكلث ؿكلى٘ت ح٢تؿلِت فٔ هِ٢ـ ١لؤ
ه٢خلف بَ هي للْملكةّ .للوضلو لى ٗ٢فَ٘ نقله هي إهخغتًتث للٌق نلِت لّ بِٖ٢ت إفل
ربج لًَ لؿٓ بٌضتط إهخغتًتث ح٢تؿلِت فٔ هِ٢ـ١لؤ ه٢خلف بَ هي للْملكة.
ٗ قـك ًضتط للٚتلب بأعـ للخقـٗللث لٙح٘ت :
( هوختم  -ص٘ـ صـل  -ص٘ـ  -هقبْل )
لهت كىْب للٚتلب ٗقـك بأعـ للخقـٗللث لٙح٘ت:
(ٕ٘٢ا ٘٢ٕ -ا صـل)
ّٗاْى حٚب٘ للخقـٗللث لليتبقت ّفقت للٌٞتم للقٓ حغـؿٍ لللْلةظ للـلؽل٘ت للو٢تُـ.
ّإفل حٖوي لاهخغتى فٔ لعـ للوقلكلث لهخغتى حغلٗلٓ ّلؽل ٍدفْٓ لّ ١ولدٔ ّكق٘دًت
لّ إلاخلًّ٘د دتً فدددإى حقدددـٗللث للٚتلدددب فدددٔ ُدددقل للوقدددلك ٗخادددْى هدددي هضودددْ ٟحقدددـٗللث
للخغلٗلٓ لّ للَفْٓ ّلل٢ولٔ ّٗ٢خبل للٚتلب للغتةب فٔ لاهخغتى للخغلٗلٓ غتةبت فدٔ
لهخغتى للوقلك ّا حلّـ لَ ؿكصتث فَ٘.
ٗ غيب للخقدـٗل لل٢دتم لٌضدتط للٚتلدب فدٔ ند فلقدت ١لدٔ لىدته للخقدـٗللث للخدٔ عْد
١لِ٘ت فٔ للوقلكلث للوؾخلفت ه ٠هلل١تة لا حنٗـ حقدـٗلٍ ١لدٔ هقبدْل فدٔ للوقدلك للدقٓ
ىب لى كىب فَ٘ لّ حغ٘ب ١ي لؿل لاهخغتى للؾتُ بَ بغ٘ل١قك هقبْل ,لهت لفل ندتى
قـ حغ٘ب ب٢قك هقبْل ف٘غيب لَ حقـٗل للٌضتط للقٓ ٗغْ ١لَ٘ ّا ٗؾفٔ حقـٗلٍ.
 بتلٌيبت للٔ للو٢تُـ لل٢تل٘ت للؾتّت ف٘اْى هدـٗل للوِ٢دـ ُدْ للدلة٘و لل٢دتم لإلهخغتًدتث
بتلوِ٢ـ ّللْن٘د للوؾدخِ ًتةبدت لدَ ّإى حَدا٘ لضدتى لل٢ود لإلهخغتًدتث ّفقدت للقْل١دـ
للوٌٞوت لقله بتلوِ٢ـ ّ١لٔ لى ٗ٢خوـ ُقل للخَا٘ هي كة٘و للقٚت ٟللوؾخِ.
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ٗ قْم كة٘و ن هي لضتى لل٢و بتلو٢تُـ لل٢ل٘ت للؾتّت بخلٍ٘ظ لٖ١تةِت ّْٗـك قللك
هدي كةد٘و قٚدت ٟللخ٢لد٘ن بخَدا٘لِت ب٢دـ هْلفقدت للدلة٘و لل٢دتم لالهخغدتى بتلٌيدبت للدٔ
لمهخغتًتث للٌِتة٘دت ّقدللك هدي كةد٘و لمؿلكة للولننٗدت للوؾدخِ بتلٌيدبت مهخغتًدتث
للٌق .
نوت ْٗـك كة٘و لمؿلكة للولننٗدت للوؾدخِ للقدللكلث للخٌف٘قٗدت للالمهدت لغيدي ىد٘ل
لاهخغتى.
ٗ لى للوِ٢ـ للٔ لمؿلكة للوؾخْدت بدْملكة للخ٢لد٘ن لل٢دتلٔ قبد هْ١دـ لاهخغدتى بَدِل
١لٔ ليق نَدْفت هدي ردالد– ّدْك بأىدوت للٚدالب للدقٗي ٗخقدـهْى لالهخغدتى ىدْل
بَِل ١لٔ لاق نَْفت هي رالد ّْك بأىوت للٚالب–
للقٗي ٗخقـهْى لالهخغتى ىْل فٔ لهخغتى للٌق لّ فٔ لمهخغتًتث للٌِتة٘دت ّ ,حقدْم لمؿلكة
بوللص٢ت للاَْف للخأنـ هي ّدغت ق٘دـ للٚدالب بو٢تُدـُن ّلعق٘دخِن فدٔ حأؿٗدت لاهخغدتى
ّٗيدخب٢ـ للٚدالب للدقٗي ا عد لِدن فدٔ حأؿٗدت لاهخغدتى ردن ح٢خودـ ُدقٍ للاَدْف ّحغفدٜ
ّدْكة هٌِدت بدتمؿلكة ّحلىد ّدْكة لؽدلٓ للوِ٢دـ ّحيدلن ّدْكة رتلزدت للدلة٘و لل٢دتم
لالهخغتى لل٢و بوقخٖتُت فٔ لهخغتى ًِتٗت لل٢تم للـكلىٔ.

حغـؿ للوْلّفتث للـكلىد٘ت ّلمٕدتف٘ت ّكىدْم لاهخغدتى ّغ٘لُدت هدي للؾدـهتث
للؾتّت للخٔ حنؿٓ إلٔ للٚالب ًّٞتم ىـلؿُت بتلو٢تُـ للؾتّت بقللك هدي ّمٗدل
للخ٢ل٘ن لل٢تلٔ.
ٗددنؿٓ للٚددالب للْلفددـّى لللىددْم لمٕددتف٘ت ّكىددْم للق٘ددـ ّللوْددلّفتث لليددٌْٗت
للخٔ ٗقلكُت ّمٗل للخ٢ل٘ن بتل٢ولت ل يصٌب٘دت للخدٔ ٗغدـؿُت ١لدٔ لىدته ىد٢ل لل٢ولدت
ّقج لليـلؿ َّٗخلٗ لى حاْى لل٢ولت قتبلت للخغْٗ ّحيخؾـم عْ٘لت ُدقٍ لللىدْم
فٔ حغي٘ي للؾـهت للخ٢ل٘و٘ت بتلو٢تُـ.
ا ٗ٢خبل للٚتلب للويخضـ هق٘دـلً بتلوِ٢دـ إا إفل ندتى هيدـؿلً للوْدلّفتث للـكلىد٘ت
ّلللىْم للوقلكة هي للْملكة نتهلت ّا حيخؾلس لِن لٍخللنتث فدٔ ّىدتة للٌقد
لّ ٗؾلددٔ ٙددلفِن لّ حيددلن لّكلقِددن لّ حٚ٢ددٔ لٗددت ٍددِتؿلث هددي لٓ ًددّْ ٟا ح٢لددي
ًختةش لاهخغتى لِن إا ب٢ـ ىـلؿ لللىْم للويخغقت ١لِ٘ن .
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حقْم فليفت للوِ٢ـ ١لٔ حْصَ٘ نتفدت ليًَدٚت لينتؿٗو٘دت ّلمؿلكٗدت ّللوتل٘دت ًغدْ
حغق٘ لعخ٘تصتث ّهخٚلبتث لل٢وال ّليٙللف للويخف٘ـة بـكصت كٕت ١تل٘ت هد٠
للخٚدْٗل ّللخغيد٘ي للويدخول لضدْؿة للؾـهدت للخ٢ل٘و٘دت للوقـهدت للٚدالب للّْدْل
بِددن إلددٔ للويددخْٗتث للخددٔ حغقد ّحغددتف١ ٜلددٔ للخو٘ددن فددٔ ىددْإل لل٢ود للددـلؽلٔ
ّللؾتكصٔ ّحغف٘ن لمبـلّ ٟلابخاتك .
ّقـ ّٕ ٠للوِ٢ـ ١ـؿل هي لٙل٘تث للخدٔ ح٢ادو للغدلُ ١لدٔ للخقدْٗن للويدخول
لإلؿلكة بتلٌيبت لألٙللف للوؾخلفت ّفلده لخغق٘د للضدْؿة للَدتهلت .نودت ٗنؽدق فدٔ
لا١خبتك ٌ١ـ لاُخوتم بتلضْؿة ١ـة ل١خبتكلث هٌِت:
 )5للخغ٘٘ل للويخول فٔ لعخ٘تصتث ّهخٚلبتث ىْإل لل٢و .
 )9مٗتؿة نفت ة للٌْ٢ل للبَلٓ للوـكب.
 )1للخقـم لليلٗ ٠فٔ حاٌْلْص٘ت للو٢لْهتث ّلاحْتاث.
ّقدـ بددـلث لًَددٚت للضددْؿة بتلوِ٢ددـ فددٔ لل٢ددتم للضددته 9111/9111 ٔ٢هددي ؽددالل
هختب٢ددددت ليؿل للخ٢ل٘وددددٔ بخغل٘ددد للخق٘٘وددددتث للٚالب٘ددددت للوقددددلكلث ّللخضِ٘ددددنلث
ّللؾدددـهتث للوقـهدددت ّّدددْا إلدددٔ حٚب٘د د لل٢ـٗدددـ هدددي للو٢دددتٗ٘ل ّلاٍدددخللٙتث
للؾتّدددت ّللخدددٔ حدددنؿٓ إلدددٔ ح٢نٗدددن لل٢ول٘دددت للخ٢ل٘و٘دددت ّعْدددْل للوِ٢دددـ ١لدددٔ
لم١خوتؿ هي للِ٘ ت للقْه٘ت لٖوتى صْؿة للخ٢ل٘ن ّلم١خوتؿ

للْعـة ح٢و ٕوي هاًْدتث هلندن ٕدوتى للضدْؿة بتينتؿٗو٘دت ّفلده للّْدْل للدٔ
للضْؿة ّللخو٘ن فٔ ليؿل ُـف لوٌٞوتث لي١وتل للخٔ حلغب فٔ لاعخفت ٛبوللنن هخقـهدت
فٔ ب٘ دت لي١ودتل للوغ٘ٚدت بِدت ّٗدأحٔ فلده هدي ؽدالل لىدخؾـلم للودْلكؿ للبَدلٗت ّللوتؿٗدت
للوختعددت بتلوٌٞوددت لاىددخؾـلم ليهزدد ّلل٢و د ١لددٔ للخؾٚدد٘٘ ّحغـٗددـ ليّلْٗددتث ّللوِددتم
ّللوي ْل٘تث ّفٔ ب٘ ت ١و للونىيتث للخ٢ل٘و٘ت حْصـ لل٢ـٗدـ هدي للضْلًدب (للؾدلٗض٘ي –
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صِتث للخْ٘ٝا ّىدْإل لل٢ود – للوضخودّ ٠للب٘ دت للوغ٘ٚدتّ )...للخدٔ ٗضدب لى حقدْم إؿلكة
للونىيت بتلي ٔ٢للٔ ق٘ته هيخْٓ كٕتةِن ّلل٢ود ١لدٔ حغيد٘ي هيدخْٓ ليؿل ّعخدٔ
ٗخن ُقل بتلَا للوٚلْب ابـ لى حاْى ٌُتا إؿلكة هيخقلت ح٢و بَا ؿلةن ١لدٔ حغق٘د هدت
ىب ّلل٢و ١لٔ حْصَ٘ صِْؿ للونىيت ًغْ ليُـلف للخٔ حلغب فٔ حغق٘قِت.
ًّٞلل اُخوتم للـّلت بتلضْؿة ّإًَدت للِ٘ دت للقْه٘دت لٖدوتى صدْؿة للخ٢لد٘ن ّلا١خودتؿ
ّللخددٔ حقددْم بوِددتم هختب٢ددت ّل١خوددتؿ هنىيددتث للخ٢لدد٘ن ّللخأن٘ددـ ١لددٔ ٕددلّكة ّصددْؿ ًٞددتم
ؿلؽلٔ للضْؿة بضو٘ ٠للونىيتث للخ٢ل٘و٘ت ًّٞلل للغبت إؿلكة للوِ٢ـ فدٔ للخو٘دن ّللّْدْل
للٔ ليفٖ فقـ حن إًَت ّعـة للضْؿة حِخن ّحؾخِ بأًَٚت للضدْؿة بتلوِ٢دـ ّح٢ود ١لدٔ
ًَل رقتفت للضْؿة بتلوِ٢ـ ّلل٢و ١لٔ حغي٘ي ّحْٗٚل هيخْٓ ليؿل ّلل٢ود ١لدٔ للخقدْٗن
للَته ّللويخول للقـكة للونىي٘ت ّللفت١ل٘ت للخ٢ل٘و٘ت.
ّعخٔ ٗخن حٌ٘ٞن ى٘ل لل٢و ؿلؽ للْعـة فقـ حن إ١ـلؿ اةغدت حدٌٞن ىد٘ل لل٢ود ّهِدتم
ّهي ْل٘تث ّلُـلف للْعـة ّآل٘تث للخ٢ته ه ٠صو٘ ٠لاٙللف ؿلؽ للونىيت ّؽتكصِدت
ّحخٖوي للالةغت للوْلؿ لٙح٘ت:
هتؿة ()5

حدن إًَدت للْعددـة بقدللك هضلددو إؿلكة للوِ٢دـ كقددن (  ) 1بخدتكٗؼ  9111/9/53هددي
لصدد إًَددت ًٞددتم ؿلؽلددٔ مؿلكة للضددْؿة ّلالخددنلم بددإصلل حق٘دد٘ن ٍددته ّهيددخول للقددـكة
للونىيدد٘ت ّللفت١ل٘ددت للخ٢ل٘و٘ددت بتلوِ٢ددـ ّفلدده بِددـف حغـٗددـ هضددتاث للقددْة ّلل٢و د ١لددٔ
ح٢نٗنُت ّنقله ًقتٗ للٖ٢ا ّلل٢و ١لٔ ه٢تلضخِت.
هتؿة ()9

حٚب٘ ًٞن ّه٢تٗ٘ل للضْؿة ّلاكحقدت بويدخْٓ للوِ٢دـ ّحو٘دنٍ بد٘ي هنىيدتث للخ٢لد٘ن
لل٢تلٔ فٔ هْل.
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هتؿة ()1

هختب٢ت ّإؿلكة ًٞن للضدْؿة بتلوِ٢دـ ّفقدت لو٢دتٗ٘ل للِ٘ دت للقْه٘دت لٖدوتى صدْؿة للخ٢لد٘ن
ّلا١خوتؿ ّهت ٗخْلف هِ٢ت هي آل٘تث حٖوي للخْٗٚل ّللخغي٘ي للويخول.
هتؿة ()3

ٗاْى للْعـة ُ٘ا حٌ٘ٞؤ ه٢خوـ َّٗو :
أ -هضلو إؿلكة للْعـة
ٗخددْلٔ إؿلكة للْعددـة َّٗددا بقددللك هددي هضلددو إؿلكة للوِ٢ددـ لوددـة ىددٌخ٘ي
قتبلت للخضـٗـ ١لٔ لى ٗاْى للخَا٘ نتلختلٔ :
– كة٘يتً
١ و٘ـ للوِ٢ـ
ّ ن٘ للوِ٢ـ
 ك ىت ليقيتم لل٢لو٘ت
 للوـٗل للخٌف٘قٓ للْعـة
ً تةب للوـٗل للخٌف٘قٓ للْعـة
 للوـٗل لمؿلكٓ للْعـة
ة -للوضلو للخٌف٘قٓ
ٗادْى لْعددـة للضددْؿة هضلدو حٌف٘ددقٓ ٗ٢ود ١لدٔ حيدد٘٘ل هِددتم ّهيد ْل٘تث
ّعـة للضْؿة ّلل٢لٓ ١لٔ للي٘ـ ل.ؿ ١ /و٘ـ للوِ٢ـ
َّٗا للوضلو هي :
 للوـٗل للخٌف٘قٓ
ً تةب للوـٗل للخٌف٘قٓ
 هي ْلٔ للوغتّك فٔ للبللهش للخ٢ل٘و٘ت
 للوـٗل لمؿلكٓ للْعـة
 هللص ٠صْؿة
 لؽْتةٔ صْؿة
دّ -عـلث للضْؿة للفل٘١ت بتلبللهش للوؾخلفت
–
–
–
–
–
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ًتةـبًت
لٖ١ت
ٖ١ـْ
ٖ١ـْ
ٖ١ـْ

هتؿة (:)1

 ّ ٠ّٕ حٌف٘ق ؽٚت إًَت ًٞتم ؿلؽلٔ لٖوتى للضْؿة بتلوِ٢ـ ّ حق٘٘ن ليؿل .
 للوَددتكنت فددٔ إ١ددـلؿ لللىددتلت ّللل ٗددت ّليُددـلف لاىددخللح٘ض٘ت للوِ٢ددـ فددٔ ٕددْ
ٕوتى للضْؿة.
ًَ ل رقتفت للضْؿة ١لٔ نتفت للويخْٗتث لينتؿٗو٘ت ّللٚالب٘ت ّلمؿلكٗت بتلوِ٢ـ.
 هختب٢ت حٌف٘ق للؾٚت لاىخللح٘ض٘ت ّللؾ ٘ٚللخٌف٘قٗت لٖوتى للضْؿة بتلوِ٢ـ.
 هللص٢ت للخقتكٗل للوقـهت هدي للْعدـلث للفل٘١دت لألقيدتم لل٢لو٘دت لدـٓ ّعدـة ٕدوتى
للضْؿة م١ـلؿ حقلٗل للوختب٢ت للَِلٓ يًَٚت ٕوتى للضْؿة بتلوِ٢ـ.
 إ١ـلؿل للخقلٗل لليٌْٓ يًَٚت حق٘٘ن ليؿل ّٕوتى للضْؿة بتلوِ٢ـ ّ١لِٕت ١لدٔ
هضلو لمؿلكة.
 حغـٗـ لاعخ٘تصتث للخـكٗب٘ت ّحٌف٘ق للبللهش للالمهت بتلوِ٢ـ.
 هختب٢ت حٌف٘ق قللكلث هضلو لمؿلكة.
 للوَددتكنت فددٔ لللقددت لث لل٢لو٘ددت ّ للوددنحوللث للوخ٢لقددت بددتلضْؿة للخددٔ ً٢قددـ بتلضِددتث
للؾتكص٘ت.
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لٕاعذ انُظبو انكٕدٖ نهًمرراد انذراضيخ
و

انمطى انمبئى ثبنزذريص

انكـــٕد

1

انريبضيبد ٔانفيسيبء انُٓذضيخ
ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد
انُٓذضــخ انًذَيـــخ
انُٓذضخ انسيٕيخ انطجيخ ٔانًُظٕيبد

PHM
ECE-CCE
CVE
BIS

5

ُْذضخ انمٕٖ انكٓرثيخ
انُٓذضخ انكيًيبئيخ
انُٓذضخ انًعًبريخ

EPM
CHE
ARC

2
3
4

6
7

انطبدح أعضبء ْيئخ انزذريص (انًعيُيٍ)
انٕظيفخ

انزخظض

االضـــــــــــى
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أ -يعهٕيبد اضبضيخ-:
ئضى انجرَبيح:
ُْ -1ذضخ اإلنكزرَٔيبد ٔاالرظبالد
ُْ -2ذضخ انسبضجبد ٔانزسكى
طجيعخ انجرَبيح :يسدٔج
انمطى (األضبضٗ) انًطئٕل عٍ انجرَبيديٍُْ :ذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد
ة -يعهٕيبد يزخظظخ-:
يمذيخ-:
ٝؼخبر قضٌ ْٕدصةت ال٥حاةت٥ث ٗالىغتصةبتث ٍةِ ػةرس ال٥قضةتً ة ٚميٞةتث الىْٖدصةت
ػي ٚالىَضخ٘ ِٞٝالىَغيٗ ٚالىدٗى ٚىَت ىٖذال الىخخاص ٍِ حأرٞر ق٘ ٗ ٙؼته ػي ٚمت ت ٍْةتعٚ
الىغٞتة ٗمذال حدالخئ ٍغ الىنزٞر ٍِ الىفرٗع الىْٖدصةٞت ال١خةرٍ ٙزةو ْٕدصةت الىفوةتط ٗالى ٞةرالُ
ٗالىَ٦عت الىض٘ٝت ْٕٗدصت الىقة٘ ٙالىنٖريٞةت ٗالى تقةت ٗالىةخغنٌ ٗالىْٖدصةت الى بٞةت ٗمٞرٕةت ٍةِ
الىَضةةةت٥ث الىْٖدصةةةٞتو ٕةةةذال ٗقةةةد عةةةدد ح ةةة٘ٝر مبٞةةةر صةةةدال ةةةٍ ٚضةةةته ْٕدصةةةت ال٥حاةةةت٥ث
ٗالىغتصةةبتث ةة ٚالّٗ٥ةةت ال٥خٞةةرة ٗيةةتث ال٥ػخَةةتج ػيةة ٚحنْ٘ى٘صٞةةت ال٥حاةةت٥ث ٗالىغتصةةبتث
ٗالىَؼيٍ٘ةةتث وةةرٗاٗ ٙالصتصةة ٚصةة٘الط ػيةةٍ ٚضةةخ٘ ٙالىةةدٗه ٗالىغنٍ٘ةةتث ٗالىَؤصضةةتث ٗ
ػيٍ ٚضخ٘ ٙال ٥رالجو
أالً :ثرَبيح ُْذضخ اإلنكزرَٔيبد ٔاالرظبالد
رؤيخ انجرَبيح-:
ٖٝدف يرّتٍش ْٕدصت ال٣ىنخرّٗٞتث ٗال٣حات٥ث ىٞنُ٘ ٍخَٞزالً حؼيَٞٞتً ٗيغزٞتً ٗ ٜ
خدٍت الىَضخَغ ٍغيٞتً ٗإقيَٞٞتً ٍ ٜضت٥ث ْٕدصت ال٣ىنخرّٗٞتث ٗال٥حات٥ثو
رضبنخ انجرَبيح-:
-

حيبٞت إعخٞتصتث الىَضخَغ ٍِ ٍْٖدصة ٜال٣ىنخرّٗٞةتث ٗال٥حاةت٥ث ٍةِ خة٦ه
حخةةرٝش ٍْٖدصةةٍ ِٞةةزٗج ِٝيأصةةش الىؼيةةً٘ ال١صتصةةٞت ٗالىخ بٞقٞةةت ٗالىَٖةةتاالث
الىؼيَٞت طبقتً ىيَؼتٞٝر الىَغيٞت ٗال٣قيَٞٞتو

-

-

حقةةد ٌٝيةةرالٍش حؼيَٞٞةةت وةةتٍيت ٍٗخَٞةةزة االث صةة٘جة ػتىٞةةت ةةٍ ٜضةةته ْٕدصةةت
ال٣ىنخرّٗٞتث ٗال٥حات٥ثو
حٖٞئت متجا ْٕدص ٜىٔ الىقتييٞةت ٗالىقةداة ػية ٜالىخ ة٘ٝر ٗالىخْةت ش ٗالىرٝةتجة ةٜ
صةة٘س الىؼَةةو ٗالىةةخَنِ ٍةةِ إحخةةتا الىقةةرالا الىَْتصةةا ىغةةو الىَ ةةن٦ث الىْٖدصةةٞت
ٗص٘ ً٥إى ٜالىدٗا الىفؼته حؼيَٞٞتً ٗيغزٞتً  ٜخدٍت الىَضخَغ ٗح ٘ا الىدٗىتو
الىقٞةةةتً يخزٗٝةةةد الىَضخَةةةغ يَخ يبتحةةةٔ ٍةةةِ خةةة٦ه الىخبةةةرالث الىؼيَٞةةةت ٗالىؼَيٞةةةت
١ػوةةةتط ٕٞئةةةت الىخةةةداٝش ٗالىخضٖٞةةةزالث الىغدٝزةةةت ٗحةةة٘ ٞر الىبٞئةةةت الىَضةةةتػدة
ٗالىدالػَت ىَْ٘ ٕذال الىدٗاو

األْذاف انعبيخ نهجرَبيح -:
حخةةةرٝش ٍْٖدصةةة ِٞمفةةةتط عةةةتهز ِٝػيةةة ٚالىَٖةةةتاالث ال١صتصةةةٞت ٗالىَؼر ةةةت
يخغدٝتث ٍٗضت٥ث ْٕدصت ال٣ىنخرّٗٞتث ٗ ال٥حات٥ث الىغدٝزةت ٗالىَؼتصةرة
و
حخةةرٝش ٍْٖدصةة ِٞىةةد ٌٖٝالىقةةداة ػيةة ٚح بٞةةح الى ةةرس الىغدٝزةةت ةة ٚالىخخ ةةٞ
ٗالىخاةةَٗ ٌٞالىخْفٞةةذ ٗال٣جالاة ٗال ّ٣ةةتط ةة ٍ ٜةةتاٝغ ْٕدصةةت ال٣ىنخرّٗٞةةتث
ٗال٥حات٥ث الىَخخيفتو
حخرٝش ٍْٖدص ِٞىد ٌٖٝالىقةداة ػية ٚالمخضةته ٍٖةتاالث ال٥حاةته يَةت ٝوةَِ
اٗط الىخؼتُٗ ٗالىؼَو الىضَتػ ٜ ٜالىَ تاٝغ ٍخؼدجة الىخخااتثو
حخةةرٝش ٍْٖدصةة ِٞىةةد ٌٖٝالىقةةداة ػيةةٍ٘ ٚالصةةيت الىةةخؼيٌ ٗالمخضةةته الىَٖةةتاالث
ىخ ٘ٝر ال١جالط الىَْٖٗ ٜالىخفنٞر ال٣يدالػٗ ٜالىخخ  ٞىيؼَو الصةخْتجال ػية ٚقةٌٞ
الىَضخَغ ٗ خ٦قٞتث الىَْٖتو
حخرٝش ٍْٖدص ِٞقتجا ِٝػي ٜالىخفنٞر ٗالىخغيٞو الىَْ قةٗ ٜال٣يةدالػ ٜىخغدٝةد
الىَ ةةةنيت الىْٖدصةةةةٞت َّٗةةةذصخٖت ٗحغدٝةةةةد الىؼ٘الٍةةةو الىَةةةةؤررة ػيةةة ٚصةةةةي٘ه
حاََٖٞتو
ٍ٘المبةت عةةدد الىخ ةة٘االث ةةٍ ٜضةت٥ث ْٕدصةةت ال٣ىنخرّٗٞةةتث ٗال٥حاةةت٥ث
ٗاىل ٍِ خ٦ه إػتجة حقٗ ٌٞٞح ٘ٝر الىَْتٕش الىداالصٞت ي نو جٗاٛو
إّ ةةتط ػ٦قةةتث ٍخَٞةةزة ٍةةغ وةةرمتث ٍٗؤصضةةتث ٍخخااةةت ةةٍ ٜضةةت٥ث
ْٕدصت ال٣ىنخرّٗٞتث ٗال٥حات٥ث الىَغيٞت ٗال٣قيَٞٞةت ىخؼزٝةز ٗجػةٌ ٍضةٞرة
الىْ تط الىخؼيٗ َٜٞالىبغزٜو

ثبَيبً :ثرَبيح ُْذضخ انسبضجبد ٔانزسكى
رؤيخ انجرَبيح-:
ٖٝدف يرّتٍش ْٕدصت الىغتصبتث ٗالىخغنٌ ىٞنُ٘ ٍخَٞةزالً حؼيَٞٞةتً ٗيغزٞةتً ٗ ة ٜخدٍةت الىَضخَةغ
ٍغيٞتً ٗإقيَٞٞتً ٍ ٜضت٥ث ْٕدصت الىغتصبتث ٗالىخغنٌ
رضبنخ انجرَبيح-:
حيبٞت إعخٞتصتث الىَضخَغ ٍِ ٍْٖدصة ٜالىغتصةبتث ٗالىةخغنٌ ٍةِ خة٦ه حخةرٝش
ٍْٖدصةةٍ ِٞةةزٗج ِٝيأصةةش الىؼيةةً٘ ال١صتصةةٞت ٗالىخ بٞقٞةةت ٗالىَٖةةتاالث الىؼيَٞةةت
طبقتً ىيَؼتٞٝر الىَغيٞت ٗال٣قيَٞٞتو
حقةةد ٌٝيةةرالٍش حؼيَٞٞةةت وةةتٍيت ٍٗخَٞةةزة االث صةة٘جة ػتىٞةةت ةةٍ ٜضةةته ْٕدصةةت
الىغتصبتث ٗالىخغنٌو
حٖٞئت متجا ْٕدص ٜىٔ الىقتييٞةت ٗالىقةداة ػية ٜالىخ ة٘ٝر ٗالىخْةت ش ٗالىرٝةتجة ةٜ
صةة٘س الىؼَةةو ٗالىةةخَنِ ٍةةِ الحخةةتا الىقةةرالا الىَْتصةةا ىغةةو الىَ ةةن٦ث الىْٖدصةةٞت
ٗص٘ ً٥إى ٜالىدٗا الىفؼته حؼيَٞٞتً ٗيغزٞتً  ٜخدٍت الىَضخَغ ٗح ٘ا الىدٗىتو
الىقٞةةةتً يخزٗٝةةةد الىَضخَةةةغ يَخ يبتحةةةٔ ٍةةةِ خةةة٦ه الىخبةةةرالث الىؼيَٞةةةت ٗالىؼَيٞةةةت
١ػوةةةتط ٕٞئةةةت الىخةةةداٝش ٗالىخضٖٞةةةزالث الىغدٝزةةةت ٗحةةة٘ ٞر الىبٞئةةةت الىَضةةةتػدة
ٗالىدالػَت ىَْ٘ ٕذال الىدٗاو
األْذاف انعبيخ نهجرَبيح -:
حخةةةرٝش ٍْٖدصةةة ِٞمفةةةتط عةةةتهز ِٝػيةةة ٚالىَٖةةةتاالث ال١صتصةةةٞت ٗالىَؼر ةةةت
يخغدٝتث ٍٗضت٥ث ْٕدصت الىغتصبتث ٗالىخغنٌ الىغدٝزت ٗالىَؼتصرة و
حخةةرٝش ٍْٖدص ة ِٞىةةد ٌٖٝالىقةةداة ػيةة ٚح بٞةةح الى ةةرس الىغدٝزةةت ةة ٚالىخخ ةةٞ
ٗالىخاَٗ ٌٞالىخْفٞذ ٗال٣جالاة ٗال ّ٣تط  ٍ ٜتاٝغ ْٕدصت الىغتصبتث ٗالىةخغنٌ
الىَخخيفتو
حخرٝش ٍْٖدص ِٞىد ٌٖٝالىقداة ػي ٚالمخضةته ٍٖةتاالث ال٥حاةته يَةت ٝوةَِ
اٗط الىخؼتُٗ ٗالىؼَو الىضَتػ ٜ ٜالىَ تاٝغ ٍخؼدجة الىخخااتثو
حخةةرٝش ٍْٖدصةة ِٞىةةد ٌٖٝالىقةةداة ػيةةٍ٘ ٚالصةةيت الىةةخؼيٌ ٗالمخضةةته الىَٖةةتاالث
ىخ ٘ٝر ال١جالط الىَْٖٗ ٜالىخفنٞر ال٣يدالػٗ ٜالىخخ  ٞىيؼَو الصةخْتجال ػية ٚقةٌٞ
الىَضخَغ ٗ خ٦قٞتث الىَْٖتو

حخرٝش ٍْٖدص ِٞقتجا ِٝػي ٜالىخفنٞر ٗالىخغيٞو الىَْ قةٗ ٜال٣يةدالػ ٜىخغدٝةد
الىَ ةةةنيت الىْٖدصةةةةٞت َّٗةةةذصخٖت ٗحغدٝةةةةد الىؼ٘الٍةةةو الىَةةةةؤررة ػيةةة ٚصةةةةي٘ه
حاََٖٞتو
ٍ٘المبت عدد الىخ ٘االث ٍ ٜضت٥ث ْٕدصت الىغتصةبتث ٗالىةخغنٌ ٗاىةل ٍةِ
خ٦ه إػتجة حقٗ ٌٞٞح ٘ٝر الىَْتٕش الىداالصٞت ي نو جٗاٛو
إّ ةةتط ػ٦قةةتث ٍخَٞةةزة ٍةةغ وةةرمتث ٍٗؤصضةةتث ٍخخااةةت ةةٍ ٜضةةت٥ث
ْٕدصت الىغتصبتث ٗالىخغنٌ الىَغيٞت ٗال٣قيَٞٞةت ىخؼزٝةز ٗجػةٌ ٍضةٞرة الىْ ةتط
الىخؼيٗ َٜٞالىبغزٜو
انفرص انٕظيفيخ-:
ٝؼَو خرٝش قضةٌ ْٕدصةت ال٥حاةت٥ث ٗالىغتصةبتث ة ٜصَٞةغ ال٥ػَةته الىخة٥ ٜحخية٘ ٍةِ
عد الىَغتٗا الىز٦د الىَ٘وةغت ال٥ىنخرّٗٞةتث – ال٥حاةت٥ث – الىغتصةبتث ٗالىةخغنٌ
مأػَته الىخاَ – ٌٞالىخغيٞو – الىبغذ الىؼيَ – ٜالىخاْٞغ  -الىاٞتّت و
 ٍِ ٛ ٜالىْظٌ الىرهٞضٞت الٟحٞت - :
 الىْظٌ ال٥ىنخرّٗٞت الىَخقدٍت صٖزة الىنخرّٗٞت – ّظةٌ حةأٍ – ِٞصٖةزة
ّظٌ حأٍ – ِٞصٖزة ػيَٞت ٗطبٞت وووو
ّ ظٌ ال٥حاةت٥ث يخْ٘ػٖةت الىضةْخرال٥ث – الىخيٞفةُ٘ الىَغَة٘ه  -الصٖةزة
الى٠صين – ٜال١قَتا الىاْتػٞتووو
ّ ظٌ الىغتصبتث  :الى خاٞت – الىغتصبتث الىختصت ووووو
 وبنتث ّقو الىَؼيٍ٘تث ٗالىبٞتّتث و
 حاَ ٌٞالىبرالٍش ٗيت١خص الىؼيَٞت ٗيرالٍش ال١صٖزة يتىيغتث الىَخقدٍت و
ّ ظٌ ال٥جالاة ٗالىض ٞرة ال١ىٞت يتىَؤصضتث ٗالىَاتّغ و
مَت ٝضخ ٞغ الىخرٝش يَت حؼئَ رْتط الىداالصةت الػةتجة حإٔٞةو ّفضةٔ ىٞخ٘ال ةح ٍةغ العخٞتصةتث
الىضةة٘س الىَغيةةٗ ٜالى ةةرمتث الىؼتىَٞةةتمَت ُ الىخ ةة٘ا الىضةةرٝغ ةةٍ ٜضةةت٥ث الىخخاةةص
ٍغيٞت ٗػتىَٞت ٝزٝد الى يا ػي ٜخرٝض ٜقضٌ ْٕدصت ال٥حات٥ث ٗالىغتصبتثو

انطبدح أعضبء ْيئخ انزذريص (انًعيُيٍ)
انمطـــى

انٕظيفخ

االضـــــــــــى
طالذ ضيذ اثراْيى انعدٕز

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

أضزبر ٔرئيص انمطى

يسًذ عجذ انسًيذ عجذ انسًيذ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش

انسْراء عجذ انسًيذ عجذ انًعطٗ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش

فبطًخ زُفٗ انفٕنٗ يٕضف

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش

زبيذ عجذ انفزبذ عجذ انعسيس

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يزفرغ

فزسٗ انطيذ انطيذ َٕر

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يزفرغ

َجيم عجذ رثخ عجذ انعسيس عجذ رثّ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يزفرغ

يسطٍ عجذ انسٗ عهٗ طبنر

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يزفرغ

إَر يسًذ ْالنٗ ْالنٗ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يزفرغ

ازًذ يسًٕد يسًٕد انمظبص

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يزفرغ

انطبدح يعبَٔٗ أعضبء ْيئخ انزذريص (انًعيُيٍ)
انمطــى

انٕظيفخ

االضـــــــــــى
ايًبٌ ضًير يسًذ طجرٖ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

يسًذ ادريص عجذ انطًيع يسًذ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

عًبد عجذ انعبطٗ يسًذ كريى

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

ٔنيذ عجذ انشبفٗ عهٗ انشبرنٗ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

ضبير ازًذ فزسٗ يطعٕد

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

يسًٕد ازًذ ازًذ انغراة

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

َبَطٗ ٔديع ريبع طبرٔفيى

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

ضسر كًبل زطيٍ يظطفٗ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

ثطبو ٔطفٗ خًيص يسًذ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

خهيم يسًٕد خهيم انخًيطٗ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

خبنذ ريضبٌ يسًذ عهٗ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يذرش يطبعذ

ايير خيرد زُب زُيٍ

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يعيذ

اييرح انطيذ اثراْيى عُت

ُْذضخ االرظبالد ٔانسبضجبد

يعيذ

انًعبيم ٔانزدٓيساد

أ-

يعهٕيبد اضبضيخ-:

ئضى انجرَبيح :انُٓذضخ انًذَيخ
طجيعخ انجرَبيح :فرد٘
انمطى (األضبضٗ) انًطئٕل عٍ انجرَبيح :انُٓذضخ انًذَيخ

ة -يعهٕيبد يزخظظخ-:
يمذيخ-:
الىْٖدصت الىَدّٞت ٕ ٜعد ٌٕ رٗع الىْٖدصت ٗ مزرٕت وةٖتجة ػية ٜح ة٘ا الّ٣ضةتُ ػبةر
الىضْٗ ِٞالىؼا٘او ٗحؼد الىْٖدصت الىَدّٞت عد رٗع الىْٖدصةت الىَؼْٞةت يداالصةت ٗحاةَٗ ٌٞحغيٞةو
الىَْ آث الىَدّٞت الىَخخيفت مت١يْٞت الىضنْٞت ٗالىخدٍٞت ٗالى رس ٗالىنبةتاٗ ٛالّ١فةتس ٗالىَ ةتاالث
ٗالىَ٘الّئ ٗوبنتث الىَٞتٓ ٗالىارف الىاةغٍٗ ٜغ ةتث الىخْقٞةت ٗمةذىل ٍ ةتاٝغ الىةرٛو ّ ٙةٔ
الىؼيٌ الىَؼْ ٚيخاَٗ ٌٞإّ تط الىبْٞت الىف٘قٞت ٗالىخغخٞت .مَت ُ الىَْٖدس الىَدّٝ ٜنُ٘ ٍضةؤه ػةِ
ال٣ورالف ػي ٚػَو ٕذٓ الىَْ آث رْةتط خةرة الصةخَرالإتع ٗػَةو الىخق٘ٝةتث الىْٖدصةٞت الىَ٦هَةت
ىيَْ آث الىقتهَت ٗالىخ ٜحنُ٘ يغتصت ىذىلو
ٗمةةةذىل ةةةئُ ىيَْٖةةةدس الىَةةةدّ ٜجٗاالً يةةةتا الً ؼةةةت ً٥ةةة ٜحاةةةَٗ ٌٞإجالاة ّظَةةةت الىْقةةةو
الىَخخيفةةتع ٗالىضةةٍ٦ت الىَرٗاٝةةت ٗمةةذىل الىؼْتٝةةت يَ ة٘الاج الىَٞةةتٓ الىَخخيفةةت ٍةةِ الىْتعٞةةت الىْٖدصةةٞتع
ٗمذىل إٝضةتج الىغية٘ه ىَ ةتمو الىخريةت ٍةِ الىْتعٞةت ال ّ٣ةتهٞتع ٗ ٝوةت إجالاة الىَ ةتاٝغ الىْٖدصةٞت
ٗحغدٝةةد الىخنةةتىٞو ٗعاةةر الىنَٞةةتث ٗ صةةتىٞا الىخ ةةٞٞد الىَخخيفةةتو مَةةت ُ الىَْٖدصةة ِٞالىَةةدِّٞٞ
ٍؼْ ِٞٞيتىخغنٌ ٞ ٜوتّتث الّٖ١تا ٗالّٖٞتا الىخريةت ٗحية٘د الىَةتط ٗالىٖة٘الط ٗحاةَ ٌٞالىَْ ةأث
ٗالىَرال ح الىَخخيفت يَت ٝقتًٗ الىز ٥ه ٗالىَختطر الىبٞئٞت الىَخخيفتو
ٍِ اىل ٝخوظ ُ طتىةا الىْٖدصةت الىَدّٞةت ٝضةا ُ حخة٘ال ر ىدٝةٔ خيفٞةت ػيَٞةت ٗػَيٞةت
ٗالىخةة ٜحرمةةز ي ةةنو صتصةة ٜػيةةٍ٘ ٚوةة٘ػتث :الىرٝتوةةٞتث ٗالىفٞزٝةةتط ٗالىنَٞٞةةتط إوةةت ت ىؼيةةٌ
ال١اض الىض٘ٞى٘صٞةةةت ٗالىغتصةةةا الٟىةةةٗ ٚالىؼيةةةً٘ الىْٖدصةةةٞت ال١صتصةةةٞت ٗالىخ بٞقٞةةةت ةةةٍ ٚضةةةته
الىْٖدصت الىَدّٞت يت٣وت ت إى ٚال١صش ال٣قخاتجٝت ٗإجالاة الىَ تاٝغو
ّٗظة ةرالً ى ةةةَ٘ىٞت ٗلٞفةةةت الىَْٖةةةدس الىَةةةدّ ٚقةةةد صةةةََج الىخ ةةةت الىداالصةةةٞت ىَرعيةةةت
الىبنتى٘ا٘ٝس ىخغقح ٕذٓ الى َ٘ىٞت ٗ٣ػ تط الى تىا الىقةدا الىنةت ٗ ٚالىَخة٘ال ُ ٍةِ مةو ةِ ٍةِ
ْةةُ٘ الىْٖدصةةت الىَدّٞةةت مةةٝ ٚخخةةرس الى تىةةا ٍْٖدص ةًت ٍةةدًّٞت ٍيَ ةًت يَؼظةةٌ ْةةُ٘ ٗحخااةةتث
الىْٖدصةت الىَدّٞةةت ٕٗةةْٕ ٜدصةةت ال ّ٣ةتطالث ْٕٗدصةةت الىْقةةو ٗالى ةةرس ْٕٗدصةةت الىَضةةتعت ْٕٗدصةةت
الىَ٘الهةةةغ الىٖٞةةةداٗىٞنت ْٕٗدصةةةت الىخريةةةت ٗال١صتصةةةتث ٗالىْٖدصةةةت الىاةةةغٞت ٗالىْٖدصةةةت الىبٞئٞةةةت
ٗالىْٖدصت الىض٘ٞحقْٞت ْٕٗدصت الىرٍٗ ٙاتجا الىَٞتٓ ْٕٗدصت الىخ ٞٞد ٗال٣جالاةو

رؤيخ انمطى-:
قضٌ الىْٖدصةت الىَدّٞةت ٖٝةدف ىٞنةُ٘ ٍخَٞةزالً حؼيَٞٞةًت ٗيغزٞةًت ٗ ة ٚخدٍةت الىَضخَةغ ٍغيٞةًت
ٗإقيَٞٞةًت ٍةِ خة٦ه ح ة٘ٝر الىَْةتٕش ٗٗوةغ يرّةتٍش يغزة٘ٝ ٜالمةا الىخ ة٘ا الىؼيَة ٜة ٜالىَضةت٥ث
الىْٖدصٞت ٗح ٘ٝر الىنتجا الىؼيَٗ ٜال٣جالا ٛىخغقٞةح ٕةدالف الىقضةٌ ٗخيةح جٗا ؼةته ٍٗخَٞةز ىيقضةٌ
ي ِٞقضتً الىَؼٖد ٗال١قضتً الىَْتلرة ىٔ يتىنيٞةتث ٗالىَؼتٕةد ال١خةر ٙػيةٍ ٚضةخ٘ ٙالىدٗىةت ٗصةً٘٥
إىٍ ٚخ يبتث الىض٘جة ػي ٚالىَضخ٘ ٙالىؼتىَ ٜيت٣وت ت إى ٚحغضٗ ِٞح ٘ٝر ٍنتّت الىقضةٌ ة ٜخدٍةت
الىَضخَغ ٍِ خ٦ه ٝتجة الىخدٍتث الىَقدٍت ىيَضخَغو

رضبنخ انمطى-:
ٖٝةدف الىقضةٌ إىة ٚالىَضةتَٕت ة ٜحيبٞةت إعخٞتصةةتث الىَضخَةغ ٍةِ الىَْٖدصة ِٞالىَةةدِّٞٞ
ٗاىةةل ػةةِ طرٝةةح حخةةرٝش ٍْٖدصةةٍ ِٞةةزٗج ِٝيأصةةش الىؼيةةً٘ ال١صتصةةٞت ٗالىخ بٞقٞةةت
ٗالىَٖتاالث الىؼَيٞت طبقت ىيَؼتٞٝر الىدٗىٞت ٍٗخ يبتث الىَ ةرٗػتث الىَدّٞةت ٍةِ خة٦ه
حقد ٌٝيرالٍش حؼيَٞٞت ٍخَٞزة االث ص٘جة ػتىٞت.
الىؼَو ػي ٚإػدالج يرّتٍش ٍخ ٘ا ٝؤج ٛإى ٚحٖٞئةت مةتجا ْٕدصة ٜىةٔ الىقتييٞةت ىيخ ة٘ا
ٗخيح وخاٞت الىَْٖدس الىقتجا ػي ٚالىخْت ش ٗ الىرٝتجة  ٚص٘س الىؼَةو الىةذَٝ ٙنْةت
ٍةةِ الحخةةتا الىقةرالا الىاةةتها ىغةةو الىَ ةةتمو الىْٖدصةةٞت ٗصةة٘ ً٥إىةة ٚالىةةدٗا الىفؼةةته ةةٜ
خدٍت الىَضخَغ ٗح ٘ا الىدٗىتو
الىقٞتً يدٗا تػو ق٘ ٛيخزٗٝد الىَضخَغ يغتصتحةٔ ٍةِ خة٦ه الىخبةرالث الىؼيَٞةت ٗالىؼَيٞةت
١ػوتط ٕٞئت الىخةداٝش ٗالىخضٖٞةزالث الىغدٝزةت ٗحة٘ ٞر الىبٞئةت الىَضةتػدة ٗالىدالػَةت ىَْة٘
ٕذال الىدٗاو

األْذاف انعبيخ نهجرَبيح-:
ٖٗٝةةدف يرّةةتٍش الىْٖدصةةت الىَدّٞةةت إىةة ٚحزٗٝةةد الىَْٖدصةة ِٞيتىَؼر ةةت الىْظرٝةةت ٗالىخ بٞقٞةةت
الىَْتصةةبت ٗالىَٖةةتاالث الىخقْٞةةت ى٤صةةخضتيت ي ةةنو ؼةةته ىَخ يبةةتث الىضةة٘س الىَْٖٞةةت ةةٍ ٜضةةته
الىْٖدصت الىَدّٞت ٗال٣جالاة.
يغٞذ ٝنُ٘ خرٝش الىبرّتٍش قتجا ػي:ٚ
 ح بٞح الىَؼر ت ةٍ ٜضةته الىرٝتوةٞتث ٍٗفةتٕ ٌٞالىؼيةً٘ ٗالىْٖدصةت ىغةو الىَ ةتموالىخاََٞٞت ٗالىخْفٞذٝت.
ه -حاةةَ ٌٞالىةةْظٌ ال ّ٥ةةتهٞت الىَخخيفةةت ٍٗنّ٘تحٖةةتع ٗمةةذىل الىقٞةةتً يتىؼَيٞةةتث الىٍ ٦ةةت
ىخيبٞت ال٥عخٞتصتث الىَ ي٘يت حغج لرٗف الىخ غٞو الىاؼبتو
س -حاَٗ ٌٞإصرالط الىخضتاه ٗمذىل حغيٞو ٗحفضٞر الىبٞتّتث.
ج -حغدٝد الىَ تمو الىْٖدصٞت ال١صتصٞت ٗالىؼَو ػي ٜصٞتمت الىغي٘ه الىَْتصا ىٖت.
ٓ -إصخخدالً الىخقْٞتث ٗالىَٖتاالث ٗال١جٗالث الىْٖدصةٞت الىَْتصةبتع الىٍ ٦ةت ىيََتاصةتث
الىْٖدصٞت ٗإجالاة الىَ تاٝغ.
ٗ -الىؼَو يفؼتىٞت وَِ رٝح ٍخؼدج الىخخااتث.
 الىخ٘الصو ي نو ؼته.ط -جاالصت آرتا الىغي٘ه الىْٖدصٞت ػي ٚالىَضخَغ ٗالىبٞئت.

ط -الىَؼر ت يتىقوتٝت الىْٖدصٞت الىَؼتصرة.
 -ٛحغدٝد الىَضؤىٞتث الىَْٖٞت ٗال١خ٦قٞت ىيَْٖدس الىَدّٜو
ك -الّ٥خرالط  ٜالىخؼيٌ الىذالحٗ ٜالىغٞتة.
ه -الىخاَٗ ٌٞال٣ورالف ػي ٚالىخخااتث الىْٖدصت الىَدّٞت يَْٖٞتو
ً -الىََتاصت ٗالىخداٝا ػي ٜصَٞغ حخااتث الىْٖدصت الىَدّٞت ي نو ؼته ٍْٖٜٗو
ُ -حاَٗ ٌٞيْتط ٗعَتٝت صَٞغ ّ٘الع ٗ ّظَت الّ١فتس ١مرالض ٍخخيفتو
س -إجالاة ٍ٘القغ الىبْتط يتعخرالفو
ع -الخخٞتا ٍ٘الج الىبْتط الىَْتصبت ٍِ عٞذ الىق٘ة ٗالىَختّت ٍٗ٦طٍةت ال٥صةخخدالً إىة ٚالىَ٘قةغ
ٗجاصت الىغرالاة ٗالىظرٗف الىض٘ٝت ٗآرتا ٍٞتٓ الىبغر ٗالىبٞئت.
ف -حغدٝةةةد ٗحاةةةَ ٌٞالىٖٞتمةةةوع ٗوةةةبنتث الىةةةرٗ ٛالىَٞةةةتٓع ٗ ّظَةةةت الىاةةةرف الىاةةةغٜ
ٍٗغ تث الىوخو
ص -الىَغت ظةةةةةت ػيةةةةة ٚالىََخينةةةةةتث ال١االوةةةةةٗ ٜالىؼقةةةةةتاالث ى ٢ةةة ةرالج ٗالىَضخَؼةةةةةتث
ٗالىَؤصضتثع ٍِ خة٦ه ٍخخيةو طةرس الىَضةظ الىضغرال ة ٗ ٜجٗالث ّظةٌ الىَؼيٍ٘ةتث
الىضغرال ٞتو
س -حاةةَٗ ٌٞيْةةتط الىضةةدٗج ىيغَتٝةةت ٍةةِ ٍخةةتطر ال١عةدالد الى بٞؼٞةةت مٞةةر الىَخ٘قؼةةت ٍزةةو
الىفٞوتّتث ٗالىؼ٘الصو ٗالىز ٥هو
ا -ال٣ورالف ينفتطة ػي ٚالىَضَ٘ػتث ص٘الط ٍِ الىَاََ ْٜ ٗ ِٞالىَ٘قغ ٗ الىَؼتٍوو
انفرص انٕظيفيخ-:
ٝخَخغ خرٝش قضٌ الىْٖدصت الىَدّٞت يفرص ٍخْ٘ػت ىيؼَو ٗاىل ىخْة٘ع الىَضةت٥ث الىخةَٝ ٜنةِ ُ
ٝقدً ٖٞت خرٝش الىقضٌ الىخدٍت الىْٖدصٞت الىَ ي٘يت ٗػي ٚصبٞو الىَزته  ٥الىغار ّذمر ٍْٖت:
-1
-2
-3
-4

ٍضةةته الىبْةةتط ٗالىخ ةةٞٞد :حاةةَٗ ٌٞح ةةٞٞد الىَْ ةةآث الىَخخيفةةت الىضةةنْٞت ٍْٖةةت ٗالىاةةْتػٞت ٗ
الىخضتاٝت ووو ٗمٞرٕتو
ٍضةةته إّ ةةتط الى ةةرس ٗالىَ ةةتاالث ٗالىَةة٘الّئ ٗالىضةةنل الىغدٝدٝةةت :عٞةةذ ٝؼَةةو خةةرٝش
الىْٖدصةت الىَدّٞةت ػية ٚالىخاةَٗ ٌٞالىخْفٞةذ الىْٖدصةة ٜىٖةذٓ الىَضةت٥ث عخة ٚحةؤج ٙالىغةةرض
ٍْٖت يا٘اة آٍْتو
حاةةةَٗ ٌٞيْةةةتط الىضضةة ٘اٗ :اىةةةل ٍزةةةو الىضضةةة٘ا الىخرصةةةتّٞت ٗالىَؼدّٞةةةت ٕٗةةةٍ ٜخْ٘ػةةةت
ال١ونته ٗالّ٘١العو
حاَٗ ٌٞحْفٞذ وبنتث الىخغذٝت يَٞتٓ الى ره ٗحاَ ٌٞالىخزالّتث ال١اوٞت ٗالىؼتىٞتو

 -5حاةةةَٗ ٌٞحْفٞةةةذ وةةةبنتث الىاةةةرف الىاةةةغٗ ٜالىزاالػةةة ٗ ٚالىاةةةْتػٍْٗ ٚظٍ٘ةةةتث
الىَغت ظت ػي ٚالىبٞئت الىاغٞتو
 -6حاَٗ ٌٞحْفٞذ ٍْظٍ٘تث وبنتث الىر ٗ ٛصتىٞا الىر ٛالىَخخيفتو
عٞذ َٝنِ ىيَْٖدس الىَدّ ٜالىؼَو يؼد الىخخرس  ٜإعد ٙالىضٖتث الىختىٞةت ٗػية ٚصةبٞو الىَزةته
 ٥الىغار ّذمر ٍْٖت:صَٞةغ ال٣جالاالث الىْٖدصةٞت ة ٜالىَرال ةح الىغنٍ٘ٞةت الىَخخيفةت -الىَؤصضةتث
ٗالىَاةةتىظ الىخدٍٞةةت الىَخخيفةةت –الىَ ةةتاالث ٗالىَ ة٘الّ - ٜإجالاة ال١وةةغته الىؼضةةنرٝت  -الىَنتحةةا
ال٥صخ ةةةتاٝت  -الىَنتحةةةا الىْٖدصةةةٞت  -وةةةرمتث ال ّ٣ةةةتطالث ٗالىَقةةةتٗ٥ث  -وةةةرمتث الىخ ةةةغٞو
ٗالىاةةٞتّت ٍ -اةةتّغ ٍ ة٘الج الىبْةةتط ٍ -رالمةةز الىبغةة٘د الىْٖدصةةٞت الىَخخيفةةت  -عَتٝةةت الى ة٘الطئ -
ورمتث الىَغَ٘ه  -ورمتث الىبخرٗهو

انطبدح أعضبء ْيئخ انزذريص (انًعيُيٍ)
االضـــــــــــى
خٕدح يسًذ يسًذ غبَى
يبضر يسًذ طبدق عجذ انعسيس انطبعٗ
خبنذ زطبٌ خهيم اثٕ ضرارٖ
شريف كًبل انذيٍ انظبدق عهٕاٌ
ايًٍ ضهيًبٌ زطٍ عديت
يبضر رخبئٗ يسًذ عجذ انًُعى زغهٕل
انفذ زًذٖ اثراْيى عهٗ
يسًذ ضهيى اثراْيى يسًذ
َبخٗ عجذ انسًيذ انطيذ انًسالٖٔ
اييٍ عجذ انًُعى لطت عجذ انًطهت
ايٓبة طالذ انذيٍ عجذ انطالو
يسًٕد اضبيخ يزٕنٗ ثبز
يسًذ زهًٗ ازًذ عجبش
يُٗ يسًٕد فٕزٖ عجذ انجذيع
ازًذ ايٓبة عجذ انسًيذ يظطفٗ
ازًذ ضًير راشذ فبرش
اثراْيى ضيذ زطيٍ ضيذ
يسًذ لذرٖ ضعذ عجذ انسًيذ
يخزبر فًٓٗ اثراْيى زطٍ
ضًير يسًذ ازًذ يظطفٗ
يبخذ َشأد رٕفيك زُب
يبخذ عجذ انغفبر يسًذ عهٗ يٕضٗ
يسًذ ازًذ عجذ انظبدق عميم
كريطزيُب فرَطيص خبد عجذ انًالن
خبنذ عهٗ يسًذ ظبظب
يسًذ يسًٕد ثذٖٔ عفيفٗ انهفبف

انمطـــى

انٕظيفخ

انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ

َبئت رئيص األكبديًيخ
أضزبر يطبعذ ٔرئيص لطى

اضزبر يطبعذ
اضزبر يطبعذ
اضزبر يطبعذ
اضزبر يطبعذ
اضزبر يطبعذ
اضزبر يطبعذ
اضزبر يطبعذ يزفرغ
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش

االضـــــــــــى
ٔالء يسًٕد شعجبٌ يسًذ
يسًذ زًذٖ عهٗ اضًبعيم
انطعيذ يسًذ ضعيذ ازًذ
عًرٔ يسًذ يسًذ انطيذ
ازًذ عجذ اهلل يسًذ ازًذ فرج
يُبر يسًذ عجذ انًُعى اثراْيى ضهيًبٌ
ضبرِ ضعيذ ريبع ازًذ يزٕنٗ
ضٓبو ازًذ انطعيذ يسًذ يسًٕد
يدذٖ يٕضف ريبع ريبع
عبدل عجذ انًسطٍ عجذ انسهيى اثراْيى
عًرٔ يسًذ يسًذ عهٗ انعٕفٗ
عًبد انذيٍ َجيم عهٗ ثيٕيٗ

انمطـــى

انٕظيفخ

انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش

انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ
انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش
يذرش
يذرش
يذرش
يذرش

انطبدح يعبَٔٗ أعضبء ْيئخ انزذريص (انًعيُيٍ)
انمطـــى

انٕظيفخ

االضـــــــــــى
اضبيّ يسًذ زطبٌ عجذ انكريى

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

ازًذ يسًذ يزٕنٗ اثراْيى طٕاٌ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

اضًبعيم لطت عًبرح لطت

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

يسًذ انطيذ انذيذايَٕٗ انطيذ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

يسًذ فٕزٖ خبثر يزٕنٗ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

كبيم ربير كبيم ْٕاظ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

يسًذ ازًذ ضاليخ يظطفٗ انجظرٖ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

ضًر يسًذ فزسٗ عهٗ زطٍ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

يسًذ انطيذ اثراْيى زطُيٍ انًظرٖ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

يبرا ازًذ زكٗ ضهيًبٌ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

اييرح ثٓبء عجذ انسطيت عجذ انًديذ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

انطيذ اثراْيى انطيذ يٕضف

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

ازًذ يسًذ زطٍ انذيت

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

يسًذ ضعيذ عجذ انسبفظ يسًذ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

عبنيخ يدذٖ عجذ انعسيس عيبظ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

ٔائم َجيم زُب كيرنص

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

ايخ عًر عًر عطيخ انذأٖ

انُٓذضخ انًذَيخ

يذرش يطبعذ

ايّ يسًذ عهيٕح عجبش يشعم

انُٓذضخ انًذَيخ

يعيذ

ازًذ َجيم انطيذ عجذ انطًيع

انُٓذضخ انًذَيخ

يعيذ

دعبء نطيف ضعذ يٕضف انطكرٖ

انُٓذضخ انًذَيخ

يعيذ

شرٔق رضب يسًذ اثٕ انعال انًزٕنٗ

انُٓذضخ انًذَيخ

يعيذ

ْيثى ايٓبة يظطفٗ فزٕذ

انُٓذضخ انًذَيخ

يعيذ

يبريٓبٌ رفعذ انطيذ انطيذ

انُٓذضخ انًذَيخ

يعيذ

عجذ اهلل ازًذ انطيذ ثيٕيٗ

انُٓذضخ انًذَيخ

يعيذ

يسًذ اشرف يسًذ خيرٖ طبنر

انُٓذضخ انًذَيخ

يعيذ

املعامل والتجهيزات

أِ -عٍِٛبداضبضيخ-:
إضُاٌجرٔبِح:إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد
طجيعخاٌجرٔبِح:فردٞ

اٌمطُ(األضبض)ٝاٌّطئٛيعٓاٌجرٔبِح:إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد
ةِ -عٍِٛبدِزخصصخ-:

ِمذِخ-:
٠ؼزجس ػٍُ إٌٙدظخ اٌغج١خ اٌؾ٠ٛ١خ ِٓ أؽدس اٌؼٍ َٛإٌٙدظ١خ اٌز ٔ ٝش ؤد ِ غ رغ ٛز
اٌغ ت اٌؾ د٠شع جؼ د أْ و بْ اٌغج ١ت ٚؽ دٖ ٠م  َٛثى ً ِ ٙبَ اٌزش ١ض ٚاٌؼ ط ٚؽز ٝ
رظ ٕ١غ اٌ دٚاصع أط جؼ اٌغ ٙبش اٌغج  ٝزد٠ف بأ أظبظ ١بأ ٌٍغج ١ت  ٝاٌزش ١ض ٚاٌّؼبٌغ خ
ِٚسالجخ اٌّسضٝع ٔٚظساأ ٌٛعٛد ؽبعخ ِبظخ ٌزغ٠ٛس األعٙصح ٚاٌّؼ داد اٌغج ١خ ثّ ب  ٠دَ
طؾخ اٌّسضٚ ٝظسػخ اظزش فبهُٙع ى بْ دث د ِ ٓ ر دمً اٌّ زظ ِ ٓ ِ ٓ١غ بدد أم سٜ
غ ١س اٌغ ت ٌزظ ّ ٘ ُ١رٖ األع ٙصح ِض ً إٌّٙدظ  ٓ١اٌىٙسث بهٚ ٓ١١اٌّ١ى بٔ١ىِٕٙٚ ٓ١١دظ ٝ
اٌىّجٛ١رس ٚغ ١سُ٘ .وّب وبْ ػٍ٘ ٝئدص إٌّٙدظ ٓ١اإلٌّبَ أ٠ضبأ ثبٌؼٍ َٛاٌغج١خ ِٓ رش س٠ؼ
١ ٚعٌٛٛ١ع١ب اٌغعُ اٌجشسٌٚ ٜف ُٙآٌ١خ ػًّ وً ٔظبَ ٚ ٗ ١رع ١س ِؼ س زٚ ُٙامزظبط ُٙ
ثّ ب ٠غ ٛز ٘ رٖ األع ٙصحع ٚثبٌز بٌ ٝظ ٙسد اٌؾبع خ اٌ ٚ ٝع ٛد ِ ٕٙدض  ُ ٍ٠ثى ً ٘ رٖ
ادمزظبطبد ِٓ عٙخ ٠ٚعزغ١غ أْ ٠زؼبًِ ِغ األعجبص ِ ٓ ع ٙخ أم س ِ ٜغ ادٔزج بٖ ػٍ ٝ
أٔٗ ٌ١ط ثد ٠أ ػٓ أ.ُِٕٙ ٜ
إٌٙدظ خ اٌغج ١خ د رمزظ س ػٍ  ٝاألع ٙصح اٌغج ١خ ٚط ١بٔزٙب ٌٚى ٓ ٕ٘ بن ِغ بدد
أم سٌٍٕٙ ٜدظ خ اٌغج ١خ ِض ً ادازح اٌّعزش ف١بدع أع ساف اط غٕبػ١خع أػض بص اط غٕبػ١خ
ٚغ١س٘ب .إٌٙدظخ اٌغج١خ رع س اٌف١ص٠بص ٚاٌى١ّ١بص ٚاٌس٠بض١بد ٚأظبظ١بد إٌٙدظ خ ٌدزاظ خ
ادؽ١بص أ ٜاٌغعُ اٌجشس ٝ ٜاألغٍت ٌٍٛطٛي اٌِ ٝساؽ ً ِزمدِ خ  ٝدزاظ خ ٘ را اٌغع ُ
ٚدزاظخ األِ ساع اٌز ٛ٠ ٝاع ٙٙب ٌٍؼّ ً ػٍ  ٝر ١ ٛس ظ جً أ ض ً ٌظ ؾٗ ع ١دٖ ٚاٌّع بػدح
ػٍِ ٝؼبٌغخ ٘رٖ ادِساع.

أٔشٝص لعُ إٌٙدظخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌغج١خ ٚإٌّظِٛبد  ٝعّٛٙز ٠خ ِظ س اٌؼسث ١خ ػ بَ
; 679ثمساز ٚشاز ٜزلُ  6797ثزبز٠خ ٚ 679;/66/66ذٌه ثدػٛح طس٠ؾخ ِ ٓ ٚش ٠س
اٌظؾخ  ٝذٌه اٌٛلذ ٔظساأ ٌّب زأ ِٓ ٜؽبعخ اٌج د اٌفؼٍ١خ ٌّضً ٘را اٌز ظضع أد ٛ ٘ٚ
رغ٠ٛغ اٌؼٍ َٛاٌف١ص٠به١خ ٚإٌٙدظ١خ ٌ دِخ اٌغت ِ ٝظس ٚاظ زؾداس أط ٍؼ اٌزىٌٕٛٛع ١بد
ٌزؾم ١ك ٘ را اٌ سع .ص ُ ر ٛاٌ ٝأش بص ِض ً ٘ را اٌمع ُ  ٝاٌؼد ٠د ِ ٓ اٌّؼب٘ د ٚاٌغبِؼ بد
م ي اٌؼمٛد اٌض صخ اٌّبض١خ.
رؤيخاٌمطُ-:
٠عؼ ٝلعُ إٌٙدظخ اٌغج١خ ثبٌّؼٙد اٌؼبٌٌٍٕٙ ٝدظخ ػٍ ٝاظ زّساز صم خ اٌّغزّ غ ٝ
مس٠غٚ ٗ١رجٛص ِىبٔٗ ث ٓ١ادلعبَ إٌّبظسح  ٝاٌىٍ ١بد ٚاٌّؼب٘ د اٌز  ٝرم دَ ث ساِظ ِش بثٙخ
ٚذٌه ِٓ م ي ر١ ٛس ث١ئخ ِزّ١صح ٌٍزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚمدِخ اٌّغزّغ.
رضبٌخاٌمطُ-:
اػداد (مس٠غِٕٙ )ٓ١دظ ٓ١لبدز ٓ٠ػٍ ٝرٍج١خ اؽز١بط ظٛق اٌؼًّ ِ ٝغبي إٌٙدظ خ
اٌغج١خ ػٍ ٝارعبػٗ ِٓ م ي إٌّب٘ظ ادوبد ١ّ٠خ اٌّزٕٛػ خ اٌز ٠ ٝم دِٙب اٌمع ُ ٚز غ ٚدػ ُ
لدزاد اٌ١ٙئ خ األوبد ١ّ٠خ ِٚؼ ب ٓ ِ ُٙ١ٔٚم ي اٌجؾ ٛس ٚاألٔش غخ اٌؼٍّ ١خ ٚاٌّ ١ٕٙخ دام ً
اٌّؼٙد ٚمبزعٗع وّب ٠م َٛثز١ ٛس اٌ دِبد ادظزش بز٠خ ٚاٌزدز٠ج ١خ ٚو را اٌص ٠بزاد اٌؾمٍ ١خ
ٚرٕٛع ِشسٚػبد اٌز سط إلوعبة اٌ س٠ظ اٌّٙبزاد اٌ شِخ ِعزسشدا ثٕظُ اٌغٛدح.
األ٘ذافاٌعبِخٌٍجرٔبِح-:
 -1رؾعِ ٓ١عز ٜٛإٌّب٘ظ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌؼٕبطس ادمس ٜاٌز ٝرئصس ػٍٙ١ب ِٓ م ي:
 رؾعِ ٓ١عز ٜٛاٌغٛدح .
 إٌزبهظ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّعزٙد خ ِٓ إٌّب٘ظ اٌزؼٍ١ّ١خ.
 رظ ّٚ ُ١رغج ١ك ِساعؼ خ ادٚاد ض ّبْ اٌغ ٛدح ِ ٓ ّٔ بذط ٚاع ساصاد ٚرغ ٠ٛس
لٛاػ د اٌج١بٔ بد اٌّ هّ خ ٘ .را اٌ  ٝعبٔ ت ٚظ بهً عّ غ ِٚؼبٌغ ٗ اٌج١بٔ بد ثغس٠م خ
ؼبٌخ.
 -2اعساص ِساعؼبد اظزسار١غ١خ دٚز٠خ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝزإ٠خ ػس٠ضخ  ٚاظزسار١غ١خ ؼبٌ خ
وً مّط ظٕٛاد ٌ رغبٖ اٌعبهد.
 -3رؾع ٓ١اٌّىبٔخ ادوبد١ّ٠خ ٌ س٠غ ٝاٌمعُ .

 -4اٌّؾب ظخ ػٍ ٝرؾعِ ٓ١عز ٜٛإٌّب٘ظ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌؼٕبطس ادمس ٜاٌز ٝرئصس ػٍٙ١ب.
 -5رّٕ١خ لدزاد اػضبص ٘١ئخ اٌزدز٠ط ِٚؼبٚ ُٙ١ٔٚز غ وفبصرٚ ُٙلدزار. ُٙ
اٌفرصاٌٛظيفيخ-:
٠زّزغ مس٠غ٘ ٛرا اٌمعُ ثفسص ِزٕٛػخ ٌٍؼًّ ٚذٌه ٌزٕٛع اٌّغبدد اٌزّ٠ ٝىٓ اْ ٠مدَ
ٙ١ب مس٠ظ اٌمعُ اٌ دِٗ إٌٙدظ١خ اٌّغٍٛثخ ٚػٍ ٝظج ً١اٌّضبي د اٌؾظس ٔروس ِٕٙب:
ِ غبي اٌزٛط١ف إٌٙدظٚ ٝلساصح اٌّؼب١٠س اٌزع٠ٛم١خ ( ِٕٙدض ِج١ؼبد ٌألعٙصح
اٌغج١خ )
 اؽزساف أظّٗ اٌغٛدح ٚاٌّزبثؼخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ( ِٕٙدض ط١بٔخ ٌألعٙصح اٌغج١خ )
ِٕٙ دض ٌٍدػُ اٌفٕ ٌ ٝعٙصح اٌغج١خ
 ادؽزساف ِ ٝغبي عٛدح اٌّظبٔغ اٌ بطخ ثبألعٙصح اٌغج١خ ٚاٌّعزشف١بد (ِٕٙدض
عٛدح)
 اٌزغٍغ ٌ ثزىبز ٚاٌزغ٠ٛس (ِٕٙدض رظٌّ ُ١ألعٙصح اٌغج١خ ٚإٌّظِٛبد)
 رظّٚ ُ١رؾعٚ ٓ١رغ٠ٛس أٔظّخ اٌزظ٠ٛس اٌغج. ٝ

اٌطبدحأعضبء٘يئخاٌزذريص(اٌّعيٕيٓ)
االضـــــُ
أزّذِسّذرختاٌجيٍٝ

اٌمطُ
إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

اٌٛظيفخ
أضزبر-رئيصاٌمطُ

ِصطفٝضعيذصبٌرإٌّٙذش

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِذرش

٘بٌخضعذاثٛاٌّىبرَعجذاٌعسيس

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِذرش

عجذاٌرزّٓشعجبْضيذزطٓ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِذرش

ٔيفيٓصبٌرخٍيًصبٌر

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِذرش

شريفازّذضبِٝزبفظعٍٝ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِذرش

ِصطفِٝسّذازّذفرغٍٝ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِذرشِزفرغ

اٌطبدحِعبٝٔٚأعضبء٘يئخاٌزذريص(اٌّعيٕيٓ)
االضـــــــــــُ

اٌمطـــُ

اٌٛظيفـــخ

ازّذضيذاٌسطيٕٝعذٜٚ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِذرشِطبعذ

ِصطفٝاٌسطيٓاثرا٘يُعجذاٌفزبذ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِذرشِطبعذ

شيّبءِسّذخضرعجذاٌّخزبر

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِذرشِطبعذ

اٌشيّبءصالذاٌذيٓعجذاٌغٕٝطعيّخ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِعيذ

عسحِسّذِسّٛداٌخٍيفخ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِعيذ

ويرٌصِّزبزيعمٛةِرلص

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِعيذ

اضراءعبصُشبورعثّبْ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِعيذ

ازّذِسّذصالذاٌذيِٓسّذصبدق

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِعيذ

ٌيٍِٝسّذعجبشرِضبْ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِعيذ

رزّخضيذضعذاٌطيذ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِعيذ

ِبرٜثرٚدِيالدخجرائيً

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِعيذ

االءِسّذعجذاٌفزبذاٌطيذرضٛاْ

إٌٙذضخاٌسيٛيخاٌطجيخٚإٌّظِٛبد

ِعيذ

املعامل والتجهيزات

أ-

ِعٍِٛبداضبضيخ-:

إضُاٌجرٔبِحٕ٘:ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
طجيعخاٌجرٔبِح:فردٞ

اٌمطُ(األضبض)ٝاٌّطئٛيعٓاٌجرٔبِحٕ٘:ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ 
ةِ -عٍِٛبدِزخصصخ-:
ِمذِخ-:
٠ؼزج س لع ُ ٕ٘دظ خ اٌم ٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث ١خ ِ ٓ أػ سق  ٚأ٘ ُ األلع بَ  ٝوٍ ١بد
إٌٙدظخ ػٍ  ٝاٌّع ز ٜٛاٌّؾٍ ٚ ٝاإللٍٚ ٝ ّ١ذٌ ه ٌّ ب ٌٕٙدظ خ اٌم ٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث ١خ ِ ٓ
شّ١ٌٛخ ٌّؼظُ األٔشغخ إٌٙدظ١خ اٌز ٝرّبزظٙب اٌغ ٙبد اٌؾى ١ِٛخ أ ٚاٌ١ٙئ بد اٌّز ظظ خ
ثبٌٕٙدظ خ ع ؼّ ً ِ ٕٙدض اٌم ٠ ٜٛش ًّ وض ١سا ِ ٓ اٌغٛأ ت إٌٙدظ ١خ ِض ً رظ ّٚ ُ١رٕف ١ر
ٚط١بٔخ اٌشجىبد اٌىٙسث ١خ اٌّ زٍف خ ٙ٠ٚ .زُ اٌمع ُ أ٠ض ب ثز س٠ظ ِ ٕٙدض ذ ِٙ ٚبزاد ٕ ١خ
ػبٌ ١خ  ٝرظ ّٚ ُ١اػ داد ٌٛؽ بد اٌزٛش ٠غ ٚاٌ زؾىُ ٔٚظ ُ اٌؾّب ٠خ ٌٍّؼ داد اٌىٙسث ١خ ٝ
عّ١غ إٌّشآد ادلزظبد٠خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚاٌّجبٔ ٝاٌع ىٕ١خ٠ٚ .ؼّ ً اٌمع ُ ا٠ض ب ػٍ  ٝاوع بة
اٌ س٠ظ ِٙبزاد مبطخ رئٍ٘ٗ ٌٍزؼبًِ ِغ إٌظُ اٌظ ٕبػ١خ اٌؾد٠ض خ ِٚؾغ بد ر ١ٌٛد اٌغبل خ
اٌىٙسث ١خ ثغّ ١غ أٔٛاػ ٙب ٚأٔظّ خ اٌ زؾىُ اٚ ٝ ٌ٢اٌّج سِظ ٌألٔظّ خ اٌظ ٕبػ١خ ٚاإلٔزبع ١خ
ٚاٌ دِ ١خ ِ غ ر ١ ٛس لٛاػ د األِ ٓ ٚاٌع ِخ ٔٚظ ُ اٌغ ٛدح .وّ ب اْ اٌ س٠ظ ٠ىزع ت مج سح
اٌزؼبِ ً ِ غ ا٢دد اٌىٙسث ٗ ١ثغّ ١غ أٛاػ ٙب  ٚثزغج١مبر ٙب اٌّ زٍف ٗ  ٝآٌ ١بد اإلٔز بط
ٚاٌظٕبػخ ٚاٌزؾىُ ٚاٌزظّ.ُ١
ِّ ب ظ جك ٠زض ؼ أْ عبٌ ت ٕ٘دظ خ اٌم ٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث ١خ ٠غ ت اْ رز ٛا س ٌدٗ ٠
مٍف ١خ ػٍّ ١خ ض سٚز٠خ  ٚاٌز  ٝرسو ص ثش ىً أظبظ  ٝػٍ ِٛ ٝض ٛػبد  :اٌس٠بض ١بد
ٚاٌف١ص٠بص ٚاٌى١ّ١بص ٚاٌؾبظت اٚ ٌٝ٢اٌؼٍ َٛإٌٙدظ١خ األظبظ١خ ٚاٌزغج١م ١خ ِ ٝغ بي ٕ٘ع خ
اٌمٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث١خ ثبإلضب خ اٌ ٝاألظط اإللزظبد٠خ ٚادازح اٌّشبز٠غ.
ٔٚظ ساأ ٌش ّ١ٌٛخ ٚظ١ف خ ِ ٕٙدض اٌم ٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث ١خ م د ط ّّذ اٌ غ خ
اٌدزاظ ١خ ٌّسؽٍ خ اٌجى بٌٛزٛ٠ض ٌّ ٕٙدض اٌم ٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث ١خ ٌزؾم ك ٘ رٖ اٌش ّ١ٌٛخ
ٚإلػغبص اٌغبٌت اٌمدز اٌىب ٚ ٝإٌّبظت ٚاٌّزٛاشْ  ٝاٌّغبدد ادر:ٗ١

 .6ر غ ١ظ ٚرظ ّ ُ١ش جىبد اٌم  ٜٛاٌىٙسث ١خ ذاد اٌغٛ ٙد اٌّ زٍف ٗ ٌٛٚؽ بد اٌزٛش ٠غ
ٚاٌ زؾىُ ٚأٔظّ خ اٌؾّب ٠خ ٌألع ٙصح ٚاٌّؼ داد اٌىٙسث ١خ  ٝإٌّش آد ادلزظ بد٠خ
ٚاٌّظبٔغ ٚاٌّجبٔ ٝاٌعىٕ١خ.
 .7اٌزظّٚ ُ١اٌزؾىُ اٌ بص ثب٢دد اٌىٙسث ٗ١اٌّ زٍف ٗ  ِٚد ِ ٜصِز ٙب ٌٍزش  ً١ادِض ً
 ٝاٌّؼداد اٌىٙسث.ٗ١
 .8رسو١ت ٚرش ٚ ً١ط١بٔخ ِؾغبد ر١ٌٛد اٌم ٜٛاٌىٙسث ١خ ثغّ ١غ ِىٔٛبر ٙب ِ ٚش زّ رٙب
 ٚػٕبطس٘ب.
 .9اٌز غ١ظ ٚادشساف ػٍ ٝثساِظ اٌظ١بٔخ ٚادط ػ .
 .:ل ساصح اٌسظ  َٛاٌفٕ ١خ  ِٚغغ بد اٌزٛط ٚ ً١اػ داد اٌغ داٚي اٌصِٕ ١خ اٌ شِ خ ٌزٕف ١ر
اٌّشسٚع.
; .ػًّ ؽعبثبد اٌزىبٌ١ف ٚدزاظبد اٌغد.ٞٚ
رؤيخاٌمطُ-:
 ٙ٠دف لع ُ ٕ٘دظ خ اٌم ٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث ١خ اٌ  ٝاٌزّ ١ص  ٝاٌّغ بي اٌزؼٍٝ ّ١
ٚاٌجؾض ٚ ٝذٌ ه ٌزٍج ١خ ؽبع خ اٌّغزّ غ اٌ  ٝاٌم  ٜٛاٌؼبٍِ خ اٌّئٍ٘ ٗ ػٍّ ١ب ٚػٍّ ١ب ِ ٝغ بي
اٌمٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث١خ ٚمدِزخ ِؾٍ١بأ ٚالٍ١ّ١بأ ِٓ م ي رغ ٠ٛس إٌّ ب٘ظ ٚٚض غ اٌج ساِظ
اٌجؾض ٗ ١اٌز  ٝرٛاو ت اٌزغ ٛز اٌؼٍّ  ٝ ٝأٔظّ خ ٕ٘دظ خ اٌم ٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث ١خ ٚرغ ٠ٛس
اٌى بدز اٌؼٍّ ٚ ٝاإلدازٌ ٜزؾم ١ك أ٘ داف اٌمع ُ ٚاظ ٙبز اٌ دٚز اٌفؼ بي ٚاٌّزّ ١ص ٌٍمع ُ ث ٓ١
ألعبَ اٌّؼٙد ٚاأللعبَ إٌّبظسح ٌٗ ثبٌىٍ١بد األمس ٜػٍ ٝاٌّعز ٜٛاٌّؾٍٚ ٝادلٍٚ ّٝ١ذٌه
ٌٍٛط ٛي اٌ  ٝرؾم ١ك ِزغٍج بد اٌغ ٛدح ثبٌّع ز ٜٛاٌؼ بٌّ ٝثبإلض ب خ اٌ  ٝرؾع ٚ ٓ١رغ ٠ٛس
ِىبٔخ اٌمعُ  ٝمدِخ اٌّغزّغ ٚاٌج١ئٗ ِٓ م ي رٛظ١غ اٌ دِبد اٌّمدِخ ٌٍّغزّغ ِٚؼبٌغ خ
ِشبوٍٗ.
رضبٌخاٌمطُ-:
-

 ٙ٠دف اٌمع ُ اٌ  ٝاٌّع بّ٘خ  ٝرٍج ١خ اؽز١بع بد اٌّغزّ غ ِ ٓ ِٕٙدظ  ٝاٌم ٜٛ
ٚا٢دد اٌىٙسث ١خ  ٚذٌ ه ػ ٓ عس ٠ك ر س٠ظ ِٕٙدظ  ِ ٓ١صٚد ٓ٠ثؤظ ط اٌؼٍ َٛ
األظبظ ١خ ٚاٌزغج١م ١خ ٚاٌّ ٙبزاد اٌؼٍّ ١خ عجم ب ٌٍّؼ ب١٠س اٌد ١ٌٚخ ِٚزغٍج بد
اٌّشسٚػبد ِٓ م ي رمد ُ٠ثساِظ رؼٍ١ّ١خ ِزّ١صح ذاد عٛدح ػبٌ١خ.

-

اػداد ٔٛػ١خ ِٓ اٌ س٠غ ٓ١ثّع زِ ٜٛزّ ١ص  ٝػٍ ٚ َٛرغج١م بد اٌزمٕ ١خ اٌىٙسث ١خ
ثؾ ١ش ٠ى  ْٛل بدزا ػٍ  ٝاٌزؼبِ ً ِ غ ر غ ١ظ ٚرظ ّ ُ١ش جىبد اٌم  ٜٛاٌىٙسث ١خ
ٚرٕف١ر٘ب ثبٌّٛاطفبد اٌّغٍٛثخ.

-

اوع بة اٌ س٠ظ ِ ٙبزاد مبط خ رئٍ٘ ٗ ٌٍزؼبِ ً ِ غ اٌ ٕظُ اٌظ ٕبػ١خ اٌؾد٠ض خ
ِٚؾغبد ر١ٌٛد اٌغبل خ اٌىٙسث ١خ ثغّ ١غ أٔٛاػ ٙب ٚأٔظّ خ اٌ زؾىُ اٚ ٝ ٌ٢اٌّج سِظ
ٌألٔظّخ اٌظٕبػ١خ ٚاإلٔزبع ١خ ٚاٌ دِ ١خ ِ غ ر ١ ٛس لٛاػ د األِ ٓ ٚاٌع ِخ ٔٚظ ُ
اٌغٛدح.

-

اٌؼّ ً ػٍ  ٝاػ داد ث ساِظ ِزغ ٛزح ر ئد ٜاٌ  ٝر١ٙئ خ و بدز ٕ٘دظ  ٗ ٌ ٝاٌمبثٍ ١خ
ٌٍزؾ د٠ش ٚاٌزغ ٠ٛس ٚمٍ ك ش ظ ١خ اٌّ ٕٙدض اٌم بدز ػٍ  ٝاٌزٕ ب ط  ٚاٌس ٠بدح ٝ
ظٛق اٌؼًّ  ٚاٌّزّىٓ ِٓ ار بذ اٌمساز اٌظ بهت ٌؾ ً اٌّش بوً إٌٙدظ ١خ ٚط ٛدأ
اٌ  ٝاٌ دٚز اٌفؼ بي  ٝمدِ خ اٌّغزّ غ ٚاٌج١ئ ٗ ٌ ٍ ك آٌ ١بد اٌزغ ٠ٛس اٌّؾٍ ٝ
ٚادلٍ.ّٝ١

-

اٌم ١بَ ث دٚز ؼ بي ل  ٜٛثزص ٠ٚد اٌّغزّ غ ثؾبعبر ٗ ِ ٓ م ي اٌ ج ساد اٌؼٍّ ١خ
ٚاٌجؾضٚ ٗ١اٌؼٍّ١خ ألػضبص اٌ١ٙئخ اٌزدز٠ع ١خ ٚاٌزغ ١ٙصاد اٌّؼٍّ ٗ ١اٌؾد٠ض خ ٌز ١ ٛس
اٌج١ئخ اٌّعبػدح ٚاٌداػّخ ٌّٕ٘ ٛرا اٌدٚز.

األ٘ذافاٌعبِخٌٍجرٔبِح-:
 .6ر س٠ظ ِٕٙدظِ ٓ١زّ١ص ٓ٠ؽ بهص ٓ٠ػٍ  ٝاٌّ ٙبزاد األظبظ ١خ ٚاٌّؼس خ  ٝعّ ١غ
ِغبدد ٕ٘دظخ اٌمٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسث١خ.
 .7ر س٠ظ ِٕٙدظ  ٌ ٓ١د ُٙ٠اٌم دزح ػٍ  ٝرغج ١ك اٌغ سق اٌؾد٠ض خ ٚاٌّزغ ٛزٖ ٝ
اٌزظّٚ ُ١اٌزٕف١ر ٚاإلدازح  ٝاٌّش بز٠غ اٌّ زٍف خ اٌّزؼٍم خ ثٕٙدظ خ اٌم ٚ ٜٛا٢دد
اٌىٙسث١خ.
 .8ر س٠ظ ِٕٙدظٌ ٓ١د ُٙ٠اٌم دزح ػٍ  ٝاوزع بة ِ ٙبزاد ادرظ بي ثّ ب ٠ض ّٓ زٚػ
اٌزؼبٚ ْٚاٌؼًّ اٌغّبػ ٝ ٝاٌّشبز٠غ ِزؼددح اٌز ظظبد.
 .9ر س٠ظ ِٕٙدظ  ٌ ٓ١د ُٙ٠اٌم دزح ػٍ ِٛ ٝاط ٍخ اٌ زؼٍُ ٚاوزع بة اٌّ ٙبزاد
ٚاٌ جساد ٌزغ ٠ٛس األداص اٌّٚ ٝ ٕٙاٌزفى ١س اٌّج دع ٚاٌز غ ١ظ ٌٍؼّ ً اظ زٕبدا ػٍ ٝ
ل ُ١اٌّغزّغ ٚأم ل١بد إٌّٙخ.

 .:رّٕ ١خ ل دزاد اٌغ ة ػٍ  ٝاٌزفى ١س ٚاٌزؾٍ ً ١إٌّغم ٚ ٝاإلث داػ ٚ ٝاوزع بة
اٌّ ٙبزاد اٌّغٍٛث خ ٌزؾد ٠د اٌّش ىٍخ إٌٙدظ ١خ  ّٔٚرعزٙب  ٓ ِٚص ُ رؾٍ ٍٙ١ب ٚا٠غ بد
اٌؼٛاًِ ٚاٌم ٜٛاٌّئصسح ػٍ ٝعس٠مخ رظّّٙ١ب.
; .رمد ُ٠ادظزشبزاد اٌفٕ١خ ٌؾً اٌّشى د اٌىٙسث ٗ١اٌز ٝرٛاعٗ اٌمغبػبد إٌٙدظ١خ
اٌّ زٍفخ ٚاٌّؾب ظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚؽّب٠زٙب.
 .9اٌّؾب ظ خ ػٍ ِٛ ٝاوج خ أؽ دس اٌزغ ٛزاد ِ ٝغ بدد ٕ٘دظ خ اٌم ٚ ٜٛا٢دد
اٌىٙسث١خ ٚذٌه ِٓ م ي اػبدح رم ُ١١اٌ غظ اٌدزاظ١خ ٚإٌّ ب٘ظ اٌّغسٚؽ خ ثش ىً
دٚزٌ ٜزؾد٠ضٙب ثّب ٠ز صَ ِغ اٌزغٛزاد اٌّعزؾدصٗ .
 .8أشبص ػ لبد ٚارظبدد ل٠ٛخ ِغ شسوبد ِٚظ بٔغ ِٚئظع بد ِؾٍ ١خ ٚالٍ ١ّ١خ
ٚد١ٌٚخ ٌزؼص٠ص ٚدػُ ِع١سح إٌشبط اٌزؼٍ ٝ ّٝ١اٌمعُ ِغ زثغٗ ثبٌظٕبػٗ.
اٌفرصاٌٛظيفيخ-:
ٔظسا ٌٍؾبعخ اٌداهّخ ٚاٌٍّؾخ  ٝعّ ١غ لغبػ بد اٌّغزّ غ اٌ  ٝاٌىٙسث بص ٠ص ٠د اٌغٍ ت ػٍ ٝ
ِٕٙدظ ٝاٌمٚ ٜٛا٢دد اٌىٙسثِ ٝ ٗ١غبدد اٌؾ١بح اٌّ زٍفٗ ٚذٌه  ٠ئد ٜاٌ  ٝمٍ ك سص
ػد٠دٖ ٌٍؼًّ ٚاٌز ٝرشًّ ادر: ٝ
-

شسوبد رٛش٠غ اٌىٙسثبص.

١٘ -ئبد إٌمً ٚاألٔفبق ٚاٌغسق.

-

اٌّغبزاد ٚاٌّٛأ.ٝ

١٘ -ئخ اٌغبلخ اٌغد٠دح ٚاٌّزغددح.

-

شسوبد ر١ٌٛد اٌىٙسثبص.

 -اٌّىبرت إٌٙدظ١خ ٚاإلظزشبز٠خ.

-

ِؾغبد ر١ٌٛد اٌم ٜٛاٌىٙسث١خ.

-

لغبػبد اٌجزسٚي ٚاٌجزسٚوّ١ب٠ٚبد.

-

ٚشازح اٌىٙسثبص ٚاٌغبلخ  ٚاٌ١ٙئبد اٌّؼبٔٚخ.

-

ِظبٔغ األعٙصح ٚاٌّىٔٛبد اٌىٙسث١خ.

-

اٌّعزشف١بد ٚاٌفٕبدق ٚإٌّزغؼبد اٌع١بؽ١خ.

اٌطبدحأعضبء٘يئخاٌزذريص(اٌّعيٕيٓ)
االضـــــــــــُ

اٌمطُ

اٌٛظيفخ

أثٛاٌفزٛذعجذاٌرزيُِسّذ
ِسّذخّبياٌذيٓزطٓعجذاهلل
عجذاٌ٘ٛبةزطٓعجذاٌ٘ٛبة
ِسّذثٝٙاٌذيٓثروبدِجرٚن
ِسّذعطيخضعذاٌذيٓاضّبعيً
ازّذِسّذعجذاٌجبضطازّذاٌسفٕٝ
ثبضُعجذاٌسّيذرشبدعجذاٌرازق
عالءِسّذعجذاٌسّيذاٌطيذ
ِسّذاٌعذٌِٝزٌٝٛازّذ
ازّذضيذعجذاٌسّيذعٛض
ٚائًعجذاٌفزبذِسّذازّذ
ازّذزطيٓاٌّزٌٝٛعجذاٌدٍيً
ثٙبءضعذِسّٛدثطيٝٔٛ
شبرٌٔٝبصرفّٝٙازّذ
ِسّذازّذرٛفيكثطيٝٔٛ
ازّذاثرا٘يُعّرعجذاٌسّيذ
عجذاٌٙبدٜرختضالِخضالِخ
عّراٌطيذِسّذيٛضف
زبرُِسّذعجذاٌرزّٓضعٛدٜ
ازّذِسّذزطٓزطبٔيٓ
ربِرعٍيبْعجذاٌعبيعٍيبْزّبِخ
ِسّذِسّذفزسٝعجذاٌطّيع
اثٛاٌعيْٛوبًِِسّذاٌٍيطٝ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ
ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

أضزبرِطبعذٚرئيصاٌمطُ
اضزبرِطبعذ
اضزبرِطبعذ
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرشِزفرغ



اٌطبدحِعبٝٔٚأعضبء٘يئخاٌزذريص(اٌّعيٕيٓ)
اٌمطُ

اٌٛظيفخ

االضـــــــــــُ
راِٝعبديِسّذئٛص

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِذرشِطبعذ

ِسّذعجذاٌسّيذروِٝسّٛد

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِذرشِطبعذ

خاليفزسٝعجذاٌعبيازّذ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِذرشِطبعذ

راِِٝسّذ٘بٔٝصالذاٌذيٓ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِذرشِطبعذ

ٔٙبدِخزبرأزّذاثرا٘يُخطبة

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِذرشِطبعذ

ٌؤِٜسّذعٍٝاٌطيذازّذ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِذرشِطبعذ

ديٕبخبٌذِسّٛدعجبش

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِذرشِطبعذ

ثطبَضبِٝعجذاٌّديذِسّذ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِذرشِطبعذ

ِسّذخبٌذِسّذِسّذزطبٔيٓ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِعيذ

ٔٛر٘بِْسّذِخزبرِسّذ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِعيذ

ِصطفِٝسّٛدعجذاٌعسيساٌطعذاٜٚ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِعيذ

شيّبءٔبصرازّذعٍٝ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِعيذ

ِسّذِسّٛدعجذاٌعسيسعجذاٌعسيس

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِعيذ

ِصطفِٝسطٓعجذاٌسّيذِسّذ

ٕ٘ذضخاٌمٜٚٛاآلالداٌىٙرثيخ

ِعيذ

املعامل والتجهيزات

أ-

ِعٍِٛبداضبضيخ-:

إضُاٌجرٔبِح:إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ
طجيعخاٌجرٔبِح:فردٞ

اٌمطُ(األضبض)ٝاٌّطئٛيعٓاٌجرٔبِح:إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ
ةِ -عٍِٛبدِزخصصخ-:
ِمذِخ-:
إٌٙدظ خ اٌى١ّ١به ١خ سع ِ ٓ سٚع إٌٙدظ خ رع زٕد اٌ  ٝػٍ  َٛاٌى ١ّ١بص ٚاٌف١ص ٠بص
ٚاٌس٠بض ١بد ٚاٌؾبظ ٛة ٚاٌؼٍ  َٛإٌٙدظ ١خ ادظبظ ١خ ٚاٌزغج١م ١خ اض ب خ اٌ  ٝاألظ ط
ادلزظ بد٠خ ٚذٌ ه ٌزظ ّٚ ُ١رش  ً١اٌّظ بٔغ ٚٚؽ دارٙب ادٔزبع ١خ اٌّ زٍف خ ث ٙدف رؾً ٠ٛ
اٌّ ٛاد اٌ بَ اٌغج١ؼ ١خ ا ٚاٌظ ٕبػ١خ اٌ ِٕ ٝزغ بد أوض س ٔفؼ ب ٚثفبػٍ ١خ ػبٌ ١خ ٚأزبع ١خ
الزظ بد٠خ عؽ ١ش  ٠زُ ٘ را اٌزؾ ٓ ِ ً ٠ٛم ي ػٍّ ١بد ِززبٌ ١خ ر ض غ  ٙ١ب اٌّ ٛاد اٌ بَ
اٌّعز دِخ ٌّساؽً ر ١س و١ّ١به١ ٚ ٝص ٠به ِ ٝزٍف خ ؽز  ٝرظ ً اٌ  ٝؽبٌز ٙب إٌٙبه ١خ وّٕ زظ
طٕبػ ٝذ ٜلّ١خ ِضب خ.
٠م َٛمس٠غ ٛإٌٙدظخ اٌى١ّ١به١خ ٕ٘ٚدظخ اٌجزسٚوّ١ب٠ٚبد ثبإلضب خ اٌ  ٝاٌّزغٍج بد
اٌؼبِ خ أل ِٕٙ ٜدض ع ثزغ ٠ٛس األظ بٌ١ت اٌفٕ ١خ ٌٍظ ٕبػبد اٌى١ّ١به ١خ اٌز  ٝرزغٍ ت ػٍّ ١بد
و١ّ١به١خ وّب ٠ظُّ ٠ٚشسف ػٍ ٝالبِخ ٚرسو١ت ٚرش  ً١اٌّؼ داد ٚاألع ٙصح  ٝاٌّظ بٔغ
اٌى١ّ١به ١خ .وّ ب أٔ ٗ ٠م  َٛثزغ ٠ٛس ػٍّ ١بد اإلٔز بط ٚأط جؼ ػٍ ٗ ١اٌؼ تص  ٝدزاظ خ أع ت
اٌغسق ادلزظبد٠خ ٌٍؾد ِٓ اٌزٍٛس اٌج١ئ ٝثؤش ىبٌٗ اٌّ زٍف خع ٚٚض غ اٌزظ ّّ١بد إٌٙدظ ١خ
ٌغ سق ِؼبٌغ خ اٌظ سف اٌظ ٕبػ ٝوّ ب ٠م  َٛثؼّ ً دزاظ بد اٌغ د ٜٚاٌفٕ ١خ ٚادلزظ بد٠خ
ٌؼٍّ ١بد أز بط اٌّ ٛاد اٌى١ّ١به ١خ ٚاٌجزسٚو١ّ١به ١خ ٚاٌ راه ١خ ٚاٌدٚاه ١خ ٚاألظ ّدح اٌى١ّ١به ١خ
ٚاٌّ ٛاد اٌع ١ساِ١ى١خ ٘ .را ثبدض ب خ اٌ  ٝاألػّ بي اإلظزش بز٠خ ٚاٌجؾض ١خ ع ا ٚػٍّ ١بد
اٌزع٠ٛك ٚاٌّج١ؼبد.

رؤيخاٌمطُ-:
اإلٌز صاَ ث بٌغٛدح اٌش بٍِخ  ٝاٌزؼٍ ٚ ُ١اٌجؾ ش اٌؼٍّ ٚ ٝاٌزغٍ غ اٌ  ٝاٌس ٠بدح ٝ
ردز٠ط ػٍ َٛإٌٙدظخ اٌى١ّ١به١خ ٚاٌظٕبػبد اٌجزسٚو١ّ١به١خ.
رضبٌخاٌمطُ-:
رع ١س اإلِىبٔ ١بد ٚث ري اٌغٛ ٙد ٌجٕ بص ٚر دز٠ت ٚرؤ٘ ً ١اٌىف بصاد إٌٙدظ ١خ
اٌى١ّ١به ١خ ثّ ١ٕٙخ ػبٌ ١خ ع ٚاع ساص األثؾ بس ٚرم د ُ٠اٌ دِبد اإلظزش بز٠خ اٌّز ظظ خ ٝ
ػٍ َٛإٌٙدظخ اٌى١ّ١به١خ ٕ٘ٚدظخ اٌجزسٚوّ١ب٠ٚبد ٚرغج١مبرٙب.
األ٘ذافاٌعبِخٌٍجرٔبِح-:
 ٙ٠دف ثسٔ بِظ إٌٙدظ خ اٌى١ّ١به ١خ ثش ؼجز ٗ١اٌؼبِ خ ٚاٌجزسٚوّ١ب ٠ٚبد اٌ  ٝرص ٠ٚد
إٌّٙدظ ٝ ٓ١اٌّعزمجً ثبٌّؼس خ إٌظس٠خ إٌّبظجخ ٚاٌّ ٙبزاد اٌزمٕ ١خ ٌ ظ زغبثخ ٌّزغٍج بد
اٌعٛق اٌّ١ٕٙخ ِ ٝغبدد إٌٙدظخ اٌى١ّ١به١خع ثؾ١ش ٠ى ْٛمس٠ظ اٌجسٔبِظ لبدزاأ ػٍ:ٝ
-

رغج١ك اٌّؼس خ  ٝاٌس٠بض١بد ِ ٚفب٘ ُ١اٌؼٍ َٛإٌٙدظ١خ ٌؾً اٌّشبوً إٌٙدظ١خ.

-

اإلظزفبدح  ٚادازح اٌّٛازد ِٓ م ي اٌزؾٍ ٚ ً١اٌزفع١س.

-

اإلظزغبثخ ٌٍز ١ساد  ٚاٌزغٛزاد  ٝاظ ز داَ  ٚرغج ١ك ع سق اٌزظ ّ ُ١ثؤظ ز داَ
اٌؾبظ ت اٚ ٝ ٌ٢اع بدح اظ ز داَ اٌٍ خ اإلٔغٍ١ص ٠خع ٚاظ ز داَ ش جىخ اٌّؼٍ ِٛبد
اٌد١ٌٚخ  ٝاٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد اٌّز ظظخ.

-

رٛظ١ف اٌّؼٍِٛبد األظبظ١خ  ٝاٌظٕبػبد اٌى١ّ١به١خ.

-

رظّ ٚ ُ١رٕف١ر األػّبي اٌجؾض١خ  ٚرم ُ١١إٌزبهظ ٚاٌٛطٛي اٌ ٝم طخ ِؾددح.

-

زثظ اٌزفبػ د اٌى١ّ١به١خ  ٚمظبهظٙب ثبٌؼٍّ١بد اٌظٕبػ١خ.

-

اوزعبة اٌؾعبظ١خ ٌٍؼًّ ثبٌّؼبًِ ثظٛزح ػٍّ١خ ٚإِٓخ.

-

رغج١ك اٌّؼٍِٛبد  ٚاٌّٙبزاد ٌإلظزغبثخ ٌٍز ١ساد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾد٠ضخ اٌّز ؽمخ.

-

اإلٌّ بَ ثبألصبزاٌزمٕ ١خ ٚاأللزظ بد٠خ ٚاألعزّبػ ١خ ٚاٌضمب  ١خ ٌٍٕٙدظ خ اٌى١ّ١به ١خ ػٍ ٝ
اٌّغزّغ ٚو١ف١خ اٌزؾىُ ٙ١ب.

-

رؾد ٠د اٌّع ئ١ٌٛبد اٌّ ١ٕٙخ ٚادم ل ١خ اٌز  ٝرم غ ػٍ  ٝاٌّ ٕٙدض اٌى ١ّ١بهٝ
ٚاٌزؾد٠بد اٌز ٝرٛاع ٚ ٗٙازرجبعٙب ثؤم ل١بد إٌّٙخ.

اٌفرصاٌٛظيفيخ-:
اْ اٌغٍت ػٍ ٝإٌّٙدظ  ٓ١اٌى ١ّ١به ٝ ٓ١١رصا ٠د ِع زّس ػٍ  ِ ٝداز اٌض ص  ٓ١ظ ٕخ
اٌّبض ١خ ٠ٚسع غ ذٌ ه اٌ  ٝإٌّ ٚ ٛادشد٘ بز اٌظ ٕبػ ٝمظٛط ب ِ ٝغ بي ط ٕبػبد
اٌصٛ٠دعاٌ بشاٌغج١ؼ ٝعرىس ٠س اٌجز سٚي ع اٌظ ٕبػبد اٌجزسٚو١ّ١به ١خ ع رؾٍ ١خ اٌّ ١بٖ ع
اٌظٕبػبد اٌع١ساِ١ى١خ ٚاٌظٕبػبد اٌ راه١خ ٚغ١س٘ب.
ٚل د ظ بُ٘ لع ُ إٌٙدظ خ اٌى١ّ١به ١خ ث دٚز وج ١س  ٝظ د اؽز١بع بد ظ ٛق اٌؼّ ً
ثّٕٙدظ ٓ١ػٍ ٝدزعخ ػبٌ١خ ِٓ اٌىفبصح ٚاٌزدز٠ت ٌّعب٠سح اٌزم دَ اٌؼٍّ  ٝ ٝوب خ ِغ بدد
اٌز ظض.
اْ إٌّٙظ اٌدزاظ ٝاٌّؼد ٌغ ة اٌمع ُ ٠سو ص ثظ فخ أظبظ ١خ ػٍ ٛ ِ ٝاد إٌٙدظ خ
اٌى١ّ١به ١خ ٕ٘ٚدظ خ اٌجزسٚوّ١ب ٠ٚبد اٌؾد٠ض خ ثّف ِٙٛٙب اٌش بًِ ِض ً رظ ّ ُ١اٌّظ بٔغ
ٚالزظ بد٠برٙب ٚاٌ زؾىُ  ٝاٌؼٍّ ١بد ٚأزم بي اٌّ بدح ٚػٍّ ١بد اٌفظ ً اٌّزمدِ خ ٚإٌّرع خ
ٚاٌّؾبو بح  ٝػٍّ ١بد إٌٙدظ خ اٌى١ّ١به ١خ ٚأزم بي اٌؾ سازح ٚوّ ١خ اٌؾسو خ ٚرظ ُّ١
اٌّفبػ د اٌى١ّ١به١خ ٚغ١س٘ب ِٓ ِٛاد إٌٙدظ خ اٌى١ّ١به ١خ اٌؾد٠ض خ اٌز  ٝر دزض ٚرغج ك ٝ
اٌغبِؼبد ٚاٌّؼب٘د اٌؼبٌّ١خ ا.ْ٢

اٌطبدحأعضبء٘يئخاٌزذريص(اٌّعيٕيٓ)
االضـــــــــــُ

اٌمطــــــُ

اٌٛظيفـــخ

زطبَإثرا٘يُاٌذضٛلِٝصيٍسٝ

إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ

أضزبر–ٚويًاٌّعٙذ

زطٓثروبدخٕيذٜغساي

إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ

أضزبرِطبعذٚرئيص
اٌمطُ

غبدحازّذلذرِٜسّذ

إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ

أضزبرِطبعذ

٘يثُازّذعجذاٌصّذعجذاٌسٍيُ

إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ

ِذرش

ِصطفٝزطٕيٓزطيِٓسّذ

إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ

ِذرش

٘جخعٍِٝسّذعجذاٌدٛاد

إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ

ِذرش

زبزَإثرا٘يُثٕذارٜإثرا٘يُ

إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ

ِذرش

عٍِٝسّذعٍٝزطٓ

إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ

ِذرش


اٌطبدحِعبٝٔٚأعضبء٘يئخاٌزذريص(اٌّعيٕيٓ)
االضـــــــــــُ
رزبةِزٌِٝٛسّذ

اٌمطُ

اٌٛظيفخ

إٌٙذضخاٌىيّيبئيخ

ِذرشِطبعذ



اٌّعبًِٚاٌزدٙيساد

أِ -عٍِٛبداضبضيخ-:
إضُاٌجرٔبِح:إٌٙذضخاٌّعّبريخ
طجيعخاٌجرٔبِح:فردٞ

اٌمطُ(األضبض)ٝاٌّطئٛيعٓاٌجرٔبِح:إٌٙذضخاٌّعّبريخ 
ةِ -عٍِٛبدِزخصصخ-:

ِمذِخ-:
ٙ٠دف اٌمعُ اٌ  ٝاػ داد ٚرؤ٘ ً ١اٌغبٌ ت ٌّّبزظ خ ِ ٕٙخ اٌّ ٕٙدض اٌّؼّ بز ٜثش ىً
ؼ بي  ٝظ ٛق اٌؼّ ً اٌّظ س٠خ ٚاٌؼبٌّ ١خٚ .ذٌ ه ثٛاظ غخ اِ دادٖ ثبٌّؼس خ ٚاٌّ ٙبزاد
اٌّزٕبظجخ اٌّئٍ٘خ ٌزفبػٍٗ ِ غ اٌّش ى د اٌّؼّبز ٠خ ٚاٌؼّسأ ١خ اٌ بط خ ث بٌّغزّغ اٌّز  ١س
 ٝظٍٛوٗ ٚأّبعخع ٚذٌه ض ػٓ ربٌٍ٘ ٍٗ١زؼبًِ ِغ ِشى د اٌج١ئخ اٌّ زٍف خ ِٛٚازد٘ ب
اٌّزبؽخ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌؼظسٚ .ذٌه ِٓ م ي ِ 97مسز دزاظِ 97 ( ٝمسز دزاظٔ ٝظ سٜ
 ٚػٍّ ٝع ثبدضب خ اٌِ ٝمسز ٓ٠ردز٠ت ِ ١دأ ٝط ١ف )ٟثّٛع ت اعّ بٌ )7:7( ٝظ بػخ
ِزظٍخ٠ .زفبػً م ٌٙب اٌغبٌت ِغ ػٍّ١بد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ اٌفؼبي .
وّب ٠ئً٘ اٌمعُ اٌغبٌت ٌٍّشبزوخ  ٝاٌّغ بدد اٌجؾض ١خ اٌز ظظ ١خ اٌّ زٍف خ اٌز ٝ
ر ر ٜاٌّغزّ غ ثى ً دػ بهُ اٌزغ ٛز ٚاٌزّٕ ١خ اٌّع زداِخٚ .ذٌ ه ض ػٍ  ٝرّٕ ١خ ش ظ ١خ
اٌغبٌت ٚرّٕ١خ لدزارٗ ١ظجؼ ِزؾًّ اٌّعئٌ١خ ٠ٚؼّ ً رؾ ذ ض ظ ٠ٚؼّ ً ثش ىً عّ بػٝ
رؾذ زٚػ اٌفس٠كع ٠ٚدا َٚػٍ ٝاٌجؾ ش ػٍ  ٝاٌّؼٍ ِٛخ  ٝاع بز اٌ زؼٍُ اٌ رارٟع ِّ ب  ٠ئدٜ
اٌٚ ٝط  ٌٗٛاٌ ِ ٝم ب١٠ط إٌغ بػ اٌّسع ٚ ٖٛرغؼٍ ٗ ثظ دد ِٛاع ٙخ ا ٜرؾ د٠بد ل د رٛاع ٗ
اؽز١بعبد ظٛق اٌؼًّ ا ٚاٌّشبزوبد اٌّغزّؼ١خ اٌفؼبٌخ.
ٚػٍ ٛ ٠ ٗ ١س اٌمع ُ اٌج١ئ خ إٌّبظ جخ ٌٍغبٌ ت ِ ٓ م ي اٌم دزح اٌّٛظع ١خ إٌّبظ خ
ٚاٌّٛازد اٌفؼبٌخ ٚلبػدح اٌج١بٔبد ادظبظ١خ اٌّزّضٍخ  ٝاٌّساع غ اٌّزبؽ خ ِ ٝىزج خ اٌّؼ ٙد
ِٚؾبضساد ادظبررح ٚذٌه ض ػٓ رٛاعد شجىخ ِؼٍِٛبد ظٍٙخ اٌزٛاطً ٌٙب .

رؤيخاٌمطُ-:
اػداد ع ِٓ ً١اٌّؼّبز ٓ١٠ل بدزػٍ ٝاٌزؼبِ ً ِ غ اؽز١بع بد ٚرمٕ ١بد ٔٚظ ُ ظ ٛق
اٌؼًّ ثظٛزح ِزغ ددح ِٚزف ّٙخ إلؽز١بع بد اٌؼظ س عِٛٚاوج خ اٌزغ ٛز اٌع س٠غ  ٝاٌّ ٕٙخ
ٚاٌؼًّ ثىفبصح ِ غ اٌ ٕظُ ٚاٌزمٕ ١بد اٌّٛع ٛدح ٚاٌز  ٝرع زؾدس  ٝاع بز اٌزغ ٠ٛس اٌّع زداَ
ٌٍؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ.
رضبٌخاٌمطُ-:
زث ظ اٌزؼٍ  ُ١اٌّؼّ بز ٜثبألظ ط اٌزؼٍ ١ّ١خ ٚإٌّٙغ ١خ ٚاإلعزّبػ ١خ ٚاٌضمب  ١خ
ٚاٌؾضبز٠خٚ .ثٕ بص اٌفى س اٌّؼّ بز ٜثش ىً ِزىبِ ً ػ ٓ عس ٠ك زث ظ إٌظس ٠خ ث بٌٛالغ
رٕفظ ً إٌظس ٠خ اٌّؼّبز ٠خ ػ ٓ اٌؼٍّ ١خ اٌزظ ّ١ّ١خع ٚد رٕفظ ً اٌؼٍّ ١خ اٌزظ ّ١ّ١خ ػ ٓ
اٌؼٍّ١خ اٌزٕف١ر٠خ عٚذٌه  ٝاع بز اٌف ُ ٙاٌ ٛالؼٌٍ ٝغٛأ ت اإلعزّبػ ١خ ٚاإللزظ بد٠خ ٚاٌج١ئ ١خ
ٚاٌؾضبز٠خ اٌز ٝرٕزظ اٌؼّبزح اٌفؼبٌخ اٌّعزداِخ.
األ٘ذافاٌعبِخٌٍجرٔبِح-:
-

رؤ٘ٚ ً ١اػ داد اٌغبٌ ت ٌّٛاوج خ ظ ٛق اٌؼّ ً اٌّؾٍ ٚ ٝاٌ د ٌٝٚع ٚذٌ ه ثزّٕ ١خ
ِٙبزاد اٌغبٌت ٚلدزارٗ ػٍ ٝاٌم١بَ ثّب ٠عٕد اٌِٙ ِٓ ٗ١بَ ثؼ د اٌز سط ٚذٌ ه ٝ
اعبز اٌزمدَ اٌزىٌٕٛٛع ٝاٌؾد٠ش ٚاٌّعزداَٚ .ذٌه ِٓ م ي رؤ٘ ٗ ٍ١ثىب خ اددٚاد
ٚادِىبٔ ١بد اٌز  ٝرع بػدٖ ػٍ  ٝذٌ ه ٚرؼس٠ف ٗ ع ١دا ثّج بدا ادظ زداِخ ٚأ٘ دا ٙب
ٚو١ف ١خ رغج١م ٙب ٚرؾم١م ٙب اصٕ بص اٌدزاظ خ ٚثؼ د اٌز سط  ٝاٌّش سٚػبد اٌّ زٍف خ
ثعٛق اٌؼًّ.

-

األ٘زّ بَ ثغ سػ اٌّٛض ٛػبد اٌزمٕ ١خ اٌّزغ ٛزح ٚاٌّسرجغ خ ث بٌّٕغك ٚاٌّؼس خ
إٌٙدظ١خ ع ِغ رّٕ١خ زٚػ األثداع ٚاألثزىبز ٌد ٜاٌغ ة .

-

رّٕ١خ زٚػ اٌّشبزوخ ثبٌغ ة ٚاٌؼًّ ِٓ م ي ِغّٛػ بد ث بٌّمسزاد اٌّ زٍف خ
اصٕ بص اٌدزاظ خ ٚاٌّش بزوخ  ٝادػّ بي اٌّغزّؼ ١خ ٚمدِ خ اٌج١ئ خ ٚاٌمض بص ػٍ ٝ
اٌفسد٠خ  ٝاٌؼًّ ٚذٌ ه ٌز س٠ظ عبٌ ت ذ ٚش ظ ١خ اعزّبػ ١خ ل١بد ٠خ ل بدزح ػٍ ٝ
اٌؼًّ اٌغّبػٚ ٝاٌّشبزوخ اٌّغزّؼ١خ.

-

رّٕ١خ اٌؾط األ ث داػٚ ٝاٌم دزح ػٍ  ٝاألمزج بز ٚاٌزغس ٠ت ٌ د ٜاٌغ ة ِ ٓ م ي
اٌزسو١ص ػٍ ٝاٌغٛأت اٌزغج١م١خ اٌز ٝرسرجظ ثؾ١بح اإلٔعبْ ثشىً ِجبشس.

-

-

رب٘ ً١اٌغبٌت إلظزىّبي اٌّع ١سح اٌزؼٍ ١ّ١خ ِٛٚاط ٍخ اٌجؾ ش اٌؼٍّ  ٝثؼ د اٌز سط
ِٓ م ي اػ دادٖ  ٝظ ٕٛاد اٌدزاظ خ ٌ ٌزؾ بق ثبٌدزاظ بد اٌؼٍ ١ب ٚػ دَ ادوزف بص
ثبٌشٙبدح اٌغبِؼ١خ دصساص اٌؾ١بح اٌجؾض١خ ِ ٝظس ٚاٌزمدَ اٌؼٍّ ٝاٌّعزٙدف ٚزث ظ
اٌدزاظبد اٌؼٍّ١خ ّ١ب ثؼد اٌز سط ثعٛق اٌؼًّٚ .ذٌه ِ ٓ م ي رؼس ٠ف اٌغبٌ ت
ثبط ٛي اٌجؾ ش اٌؼٍّ ٚ ٝو١ف ١خ اٌم ١بَ ثدزاظ بد رغج١م ١خ ر سثظ اٌغبٔ ت إٌظ سٜ
ثبٌغبٔت اٌؼٍّٚ ٝرفؼ ً١دٚز٘ب  ٝؽً ِشى د اٌّغزّغ اٌّؾ١ظ ٚرّٕ١خ ادلزظ بد
اٌٛعٕ.ٟ
اٌم دزح ػٍ ِٛ ٝاع ٙخ اٌّع زمجً ثى ً ِ ب ٠ؾٍّ ٗ ِ ٓ رؾ د٠بد ِ ١ٕٙخ ٔز١غ خ اٌزغ ٛز
اٌزىٌٕٛٛع ٝاٌعس٠غ  ٝعّ١غ عٛأت اٌؾ١بح .

اٌفرصاٌٛظيفيخ-:
.6
.7
.8
.9
.:
;.
.9
.8
.7

اػّ بي اٌّىبر ت ادظزش بز٠خ ( ِىبر ت اٌؼّ بزح – ِىبر ت اٌز غ ١ظ – اػّ بي
اٌزظّ ُ١اٌؾضس -ٜادػّبي اٌّزىبٍِخ).
اػّبي اٌزظّ ُ١اٌدامٍ.ٝ
اػّبي اٌزٕع١ك اٌؾداهم.ٝ
ِغبي ادظزضّبز اٌؼمبز.ٜ
اػّ بي ِساو ص ادثؾ بس ( اثؾ بس اٌجٕ بص -اٌؼّ بزح –اٌز غ ١ظ -اٌدزاظ بد اٌع ىٕ١خ
ٚاٌعىبٔ١خ -دزاظبد اٌج١ئخ – دزاظبد ادٔشبص اٌّغٛز).
ِىبرت اٌدزاظبد ادلزظبد٠خ ٚاٌغدٌٍّ ٜٚشسٚػبد ثىب خ أٔٛاػٙب.
٘١ئبد اٌغٛدح ٚاٌزؾد٠ش.
اػّبي اٌز غ١ظ ٚاددازح ٚاٌّزبثؼخ.
ثساِظ اٌزغ٠ٛس.

اٌطبدحأعضبء٘يئخاٌزذريص(اٌّعيٕيٓ)
االضـــــــــــُ

اٌمطـــُ

اٌٛظيفخ

ِعزسِسّٛدطٍجخِسّذ
ِٕبييسٝرٛفيكِسّذ
ايٙبةفبرٚقِسّذاٌطعيذراشذ
ِصطفِٝسّذعجذاٌسفيظ
ضبِٝثذراٌذيٓعجذاٌمبدر
ضراجاٌذيٓ
ٕ٘بءِٛضٝعيطِٛٝضٝ
رأذازطِٓسّذعجذاٌخبٌك
زطبَاٌذيٓثٙدذإٌجٜٛ
اٌرفبعٝ
دعبءٚفيكعّرعّرعجذاهلل
اٌذٌيً
ايّبِْزٌٝٛازّذِزٌٝٛ
ِِٝسّذعجذاٌعسيسِزبريه
رأيٗعجذاٌمٜٛازّذِخزبر
خٍيفٗ
ِٙبفٛزٜعٍٝعٕجر
عّرٚازّذرِضبْاٌد٘ٛرٜ
ِِٕٝسّذِسّذصبٌرزطٓ

ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ
ٕ٘ذضخِعّبريخ

أضزبر–عّيذاٌّعٙذ
أضزبرٚرئيصاٌمطُ
اضزبر
اضزبرِزفرغ
اضزبرِزفرغ
اضزبرِطبعذ
اضزبرِطبعذ
اضزبرِطبعذ
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش
ِذرش




اٌطبدحِعبٝٔٚأعضبء٘يئخاٌزذريص(اٌّعيٕيٓ)
اٌمطُ

اٌٛظيفخ

االضـــــــــــُ
شريٙبْعبديزدبزٜعٍٝاٌشبرٌٝ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

ٔٝٙعفيفِٝسّٛدعفيفٝ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

ازّذزّذٜفؤادعٍٝ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

وريطزيٓعسددأيبيثشبٜ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

ريٙبَرشيذاثرا٘يُِسّذفراج

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

يبرإِشبِٜٚصطفٝثيِٝٛ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

أدٝضيذِسّذازّذِزٌٝٛ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

ٕ٘ذاٌطيذزطيٓاٌطيذ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

إِيخفٛزٜعجذاٌطالَخبٌذ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

رغذحعبديعجذاٌّسطٓضبٌُ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

٘جخِسّٛدضيذفؤاد

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

ايٕبشضّيرِسّذزبفظ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

ِبيىًزوريباِيًشبرٚثيُ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

إِيخِسّذشٛلٝازّذصبٌر

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

٘جخِسّذٔطيُثطيٝٔٛاٌشٛيخ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

ضبرحازّذاٌطيذاٌطيذاٌد٘ٛرٜ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

ٔبديخعجذاٌعسيسعجذاٌسّيذِسّذ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

ِٕبرِسّذضعيذعجذاٌفزبذزطٓ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

رأيبزطٕٝيٛضفضٛريبي

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

إِٗعجذاٌسبفظعجذاٌسّيذٔصبر

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِذرشِطبعذ

اٌمطُ

اٌٛظيفخ

االضـــــــــــُ
٘جخاهللخّبيِسّذزٍّٝ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ايخِسّذخبثرعٍٝعجذاٌ٘ٛبة

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ضّر٘شبَزبِذعّبرح

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

رٔباضبِِٗسّذعجذاٌسٍيُ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

اضّبءعجبشِسّذخّعخ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ديٕبٔجيًاثرا٘يُرِضبْ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ِرٚحايّٓازّذِسٝاٌذيِٓمشط

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

شبٕ٘ذٖاضبِخِسّٛدِرضٝ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ٌّيبءٔجئًطيُِسّذرثيع

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ازّذِصطفٝوبًِعجذاٌرزّٓ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

االءعسدعجذاٌىبًِضبٌُ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ِيرٔبٚخيخٔديتعيبد

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ٔٛر٘بْوّبيضيذِسّذزبِذ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ٔبٔطٝازّذزطٓزطٕيٓ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ازّذفزسِٝسّذضٍيّبْاٌيّبٔٝ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ِصطفِٝدذِٜسّذعجذاٌعٍيُاٌطيذ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

عجذاهلل٘شبَفبرٚقازّذ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ

ازّذاٌطيذعجذاٌسّيذاٌطيذ

إٌٙذضخاٌّعّبريخ

ِعيذ



اٌزدٙيساد





 اٌز صاَ اٌغبٌ ت ثبٌؾض ٛز ٚاٌّش بزوخ اٌفؼبٌ خ ثبٌّؾبض ساد ٚاٌ دزٚضٚاٌّؼبِ ً ٠ض ّٓ ٌٍغبٌ ت رفٛل ٗع  ٝ ٚؽبٌ خ ػ دَ ادٌز صاَ ظ زغجك
لٛاػ د اٌؾسِ بْ ِ ٓ دم ٛي ادِزؾبٔ بد ٌٍغ ة اٌّزغ بٚشٔ ٓ٠ع جخ
اٌ ١بة اٌّمسزح .
 اٌّش بزوخ اٌفؼبٌ خ ٚادٌز صاَ ثؾض ٛز اٌعىش ٓ (اٌّم ١د ث ٗ اٌغبٌ ت)٠ض ّٓ ٌ ٗ اٌؾظ ٛي ػٍ  ٝدزع بد أػّ بي اٌع ٕخ ٚاٌؼٍّ ٟع ٚو رٌه
ِزبثؼ خ اٌم بهّ ٓ١ثز دز٠ط اٌّ ٛاد ِ ٓ م ي اٌع بػبد اٌّىزج ١خ
ٚاٌؾسص ػٍ ٝاٌزٛاطً اٌّجبشس ِؼ.ُٙ
 اٌؼٛاِ ً اٌّع بػدح ٌٍغبٌ ت ػٍ  ٝامز ١بز اٌز ظ ض (ادع ع اٌغ ١دػٍ  ٝدٌ ً ١اٌغبٌ ت -ؽض ٛز اٌّؾبض ساد اٌزؼس٠ف ١خ ٌى ً لع ُ-
اٌزٛاط ً ِ غ أظ بررح ِٚؼ ١د ٓ٠اٌمع ُ -اٌزٛاط ً ِ غ اٌغ ة اٌّزف ٛلٓ١
ثبأللعبَ اٌؼٍّ١خ).
 ِساػ بح أْ ِغّ ٛع اٌفسل خ اإلػداد ٠خ  ٠دمً ض ّٓ اٌّغّ ٛع اٌزساوّ ٌٍٝغبٌ ت م ي ظ ٕٛاد اٌدزاظ خ (مّ ط ظ ٕٛاد) ٠ٚش ىً ٛق %77
ِ ٓ اٌّغّ ٛع اٌزساوّ  ٛ ٘ٚ ٝاٌّؾ دد اٌٛؽ ١د ٌٍزم د٠س اٌؼ بَ ػٕ د
اٌز سط.
 اٌؾظ ٛي ػٍ  ٝاٌّؼٍ ِٛبد ِ ٓ ِظ بدز٘ب دام ً اٌّؼ ٙد ِ ٓ م يادازار ٗ ٚألع بِٗ اٌّ زٍف خ رغٕج ب ٌّؼس خ ِؼٍ ِٛخ ل د رى  ْٛمبعئ خ
ٌظ دٚز٘ب ِ ٓ ش ض غ ١س ِع ئٛي ٚغ ١س ِغٍ غ ػٍ  ٝاٌمٛاػ د ٛ ٌٚاهؼ
اٌّؼٙد.

 اد٘زّ بَ اٌج بٌ ثبظ زغ ػبد اٌ سأ ٜؽ ١ش أٔ ٙب رش ىً اٌؼبِ ً األظبظ ٝ ٝزظ ُ ظ١بظ بد اٌّؼ ٙد اٌؼٍّ ١خ ٚاٌزٕظ ١ّ١خ ٚرؾد ٠د مغ ظ اٌزغ ٠ٛس
ٚاٌزؾع ٓ١اٌّعزّس.
 اٌؾ سص اٌ داهُ ػٍ  ٝادع ع ػٍ  ٝاٌجس ٠د اإلٌىزسٚ ٝ ٔٚاٌّٛل غاإلٌىزسٌٍّ ٝ ٔٚؼ ٙد ؽ ١ش أٔ ّٙب ٚظ ٍ١خ اٌزٛاط ً اٌسظ ّ١خ ث  ٓ١اإلدازح
ٚاٌغبٌت ٚاٌز٠ ٝزُ ِٓ م ٌٙب اإلػ ْ ػٓ عّ١غ األؽداس
ٚاألٔش غخ اٌّ زٍف خ ٚو رٌه ِؼس خ و ً ِ ب  ٠ض اٌغبٌ ت (ٔع ت
اٌؾضٛز ٔٚزبهظ ادِزؾبٔبد ٚإٌشساد اٌدٚز٠خ).
 اٌؾ سص ػٍ  ٝاٌّش بزوخ ( ٝاألٔش غخ اٌضمب  ١خ -اٌس٠بض ١خ -اٌفٕ ١خ-اٌد ١ٕ٠خ ..اٌ خ )ػ ٓ عس ٠ك اٌزٛاط ً ِ غ ادازح زػب ٠خ اٌغ ة ثّجٕ ٝ
(د) ثبٌدٚز األزض. ٝ
 ٌٍّمزسؽ بد ٚاٌش ىب ٜٚاٌ بط خ ثغّ ١غ إٌ ٛاؽٚ ٝاٌ دِبد اٌز ٝ٠م دِٙب اٌّؼ ٙد ٠سع  ٝاث داص زأ ٠ه ِ ٓ م ي ط ٕبد٠ك اٌّمزسؽ بد
ٚاٌش ىب ٓ ِٚ ٜٚم ي اٌجس ٠د اإلٌىزسٚ .ٝ ٔٚاٌزٛاط ً اٌّجبش س ِ غ
ادازح اٌغٛدح ِجٕ( ٝأ) اٌدٚز اٌضبٔ.ٝ

