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خايعح أعيٕط –كهيح انُٓذعح   

 يقذيح:
رىٝ ٚذغعٝ وٍيح إٌٙذعح اٌٝ اٌرطٛيش اٌّغرّش ٚاالسذماء تؤدائٙا ٌرؽميك سعاٌرٙا اٌ 1301ِٕز ٔؾؤذٙا ـٝ عاَ 

أٔؾىىىمد ِىىىٓ أظٍٙىىىات ٚلىىىذ تىىىذأخ أٔؾىىىطح مىىىّاْ اٌعىىىٛدج سعىىىّياا تاٌىٍيىىىح ِىىىٓ  ىىى ي اٌرمييّىىىاخ اٌط تيىىىح ٌٍّمىىىشساخ 

 .1331ٚاٌرعٙيضاخت ٚاٌرٝ وأد ذرُ ِٓ   ي ٚؼذج ذمٛيُ األداء اٌعاِعٝ تعاِعح أعيٛه ِٕز عاَ 

أٚي دساعح ذمٛيُ راذٝ ؼقٍد ٚتاٌرعاْٚ ِع اذؽاد اٌعاِعاخ األـشيميحت لاِد اٌىٍيح تبعذاد  2001ٚـٝ عاَ 

ت ـمىذ ؼقىٍد 2003ٚؼرىٝ يٛٔيىٛ 2002ت ٚـٝ اٌفرشج ِٓ ديغّثش 2002  ٌٙا اٌىٍيح عٍٝ ذمييُ ايعاتٝ ـٝ عثرّثش 

 اٌىٍيح عٍٝ ذّٛيً ِٓ   ي ِؾشٚع ِّٛي ِٓ ِئعغح ـٛسد إلظشاء دساعح راذيح اعرط عيح.

ش شىح ظاِعىاخ اٌرىٝ ذثىذأ ـىٝ اد ىاي إٌدىاَ اٌىذا ٍٝ ٚلذ ذُ ا ريىاس اٌىٍيىح وؤؼىذ اٌىٍيىاخ اٌشياديىح اٌغىرح ِىٓ 

 ذؽد اؽشاؾ ِٚراتعح اٌٍعٕح اٌمِٛيح ٌنّاْ ظٛدج اٌرعٍيُ ٚاالعرّاد. QAAPٌنّاْ اٌعٛدج مّٓ ِؾشٚع 

ٚلذ ذُ أؾاء إٌداَ اٌذا ٍٝ ٌٍعٛدج تاٌىٍيحت ٚيئدٜ دٚسٖ ـٝ مّاْ ظٛدج اٌرعٍىيُ تاٌىٍيىح ِٕىز أؾىائٗ ٚؼرىٝ 

 اآلْ.

ٌىٍيىىح مىىّٓ ِعّٛعىىح ِىىٓ دٚي اٌثؽىىش األتىيل اٌّرٛعىىو تاٌرعىىاْٚ ِىىع اإلذؽىىاد األٚستىىٝ ـىىٝ وّىا اؽىىرشود ا

 دساعح عٓ ذمٛيُ اٌرعٍيُ إٌٙذعٝ.

ٍِيىْٛ ظٕيٙىاا ٌرطىٛيش  1.2ؼقىٍد اٌىٍيىح عٍىٝ ذّٛيىً ِىٓ فىٕذٚق ذطىٛيش اٌرعٍىيُ لىذسٖ  2002ٚـٝ يٕايش 

ٚيرُ ذٕفيز اٌّؾشٚع هثماا ٌٍعذٚي اٌضِٕٝ ٌخطىح ذطىٛيش اٌىٍيح ٚذؽذيس ِعاٍِٙا ٚآٌياخ اٌعٛدج تٙا ٌرؤ٘يٍٙا ٌ عرّادت 

 اٌىٍيح.

ـٝ اعذاد اٌذساعح اٌزاذيح ٌٙا ٚـك ِعاييش اٌٙيمىح اٌمِٛيىح ٌنىّاْ ظىٛدج اٌرعٍىيُ  2003ٚلذ تذأخ اٌىٍيح   ي 

نىّاْ ظىٛدج ٚتٕاء عٍٝ ٘زٖ اٌذساعح ذُ اعرّاد اٌىٍيىح ِىٓ اٌٙيمىح اٌمِٛيىح ٌ ٚاالعرّاد وؤؼذ ِرطٍثاخ اٌرمذَ ٌ عرّادت

 .العرّادٌرعذيذ ا ٚذغعٝ اٌىٍيح ٌٍرمذَ 2011اٌرعٍيُ ـٝ يٛٔيٛ 

 

 :. سؤيح انٕحذج1يادج

 ذطّػ اٌٛؼذج أْ ذىْٛ اؼذٜ ٚؼذاخ مّاْ اٌعٛدج اٌشائذج عٍٝ اٌّغرٜٛ اٌمِٛٝ.
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 :. سعانح انٕحذج2يادج 

داء ـٝ واـىح األٔؾىطح اٌرىٝ ظاِعح أعيٛه تّراتعح ٚاداسج ظٛدج األ –ذمَٛ ٚؼذج مّاْ اٌعٛدج تىٍيح إٌٙذعح 

ذمَٛ تٙا اٌىٍيح ِٓ ذعٍيُ ٚتؽس عٍّٝ ٚ ذِح ِعرّع ٚاٌٛفٛي تٙىا ألعٍىٝ دسظىاخ اٌعىٛدج ِىع اٌرؤويىذ عٍىٝ اٌٙٛيىح 

 ٚاٌّعطياخ اٌّؽٍيح ٚاٌخقٛفيح ـٝ اهاس عياعح اٌرطٛيش اٌّغرّش ٌٍىٍيح.
 

 :. قيى انٕحذج3يادج 

 
  ش ٚال ذغرصٕٝ أؼذاا دا ً ِٕدِٛح اٌعٛدج.ِّاسعاخ عادٌح ال ذفشق تيٓ هشؾ أٚ آ انعذانح

 ِّاسعاخ ؽفاـح ذرغُ تاٌٛمٛغ ٚعذَ اٌؽّٛك. انشفافيح

 اٌرؾاٚس ٚاٌرٛاـك ٚعذَ االٔفشاد تاٌشأٜ. انشٕسٖ

 اٌؽشيح األواديّيح ٚاٌثؽصيح اٌّغمٌٛح. انحشيح
 

 

 .يشخعيح عًم انٕحذج:4يادج 

ح ٌنّاْ ظٛدج اٌرعٍيُ ٚاالعرّاد تّقش اٌّشظعيح األٌٚٝ ذّصً ِعاييش االعرّاد اٌقادسج عٓ اٌٙيمح اٌمِٛي

ٌّؽاٚس عًّ اٌٛؼذجت ٚيرخز ِعٍظ اداسج اٌٛؼذج اٌرذاتيش اٌ صِح ٌنّاْ عًّ اٌٛؼذج ِّٚاسعح واـح أٔؾطح مّاْ 

 اٌعٛدج ِٓ   ي ٘زٖ اٌّشظعيح.
 

 :. أْذاف انٕحذج5يادج 

اخ اٌعىٛدج اٌّّىٕىح ـىٝ واـىح أٔؾىطح اٌىٍيىح ِىٓ يرّصً اٌٙذؾ اٌشئيغٝ ٌٍٛؼذج ـٝ اٌغعٝ ٌرؽميىك أعٍىٝ دسظى

   ي ِعّٛعح األ٘ذاؾ اٌفشعيح اٌراٌيح4

 االعرّاد اٌّئعغٝ ٌٍىٍيح ٚاٌؽفاظ عٍٝ اعرّشاسيح االعرّاد ِٓ اٌٙيماخ اٌمِٛيح ٚاٌعاٌّيح. .أ 

 اٌرٛعيح اٌّغرّشج تصماـح ِّٚاسعاخ مّاْ اٌعٛدج ٌىاـح األهشاؾ تاٌىٍيح ِٓ ه ب ٚأعناء ٘يمىح ذىذسيظ .ب 

 ٚاداسييٓ تىاـح األلغاَ ٚاٌٛؼذاخ.

 اٌغعٝ ٌضيادج ٚاعرّشاس اٌصمح ـٝ أٔؾطح اٌىٍيح تّغرٛياذٙا اٌّخرٍفح. .ض 

 اٌرطٛيش اٌّغرّش ٌّّاسعاخ مّاْ اٌعٛدج. .د 

 اعذاد وٛادس  ٌّٕدِٛح اٌعٛدج تاٌىٍيح. .ٖ 

 ذٛـيش ِقادس ٌرّٛيً أٔؾطح اٌٛؼذج. .ٚ 

 عٍٝ اٌمياَ تٛاظثاذٙا تؤعٍٝ دسظاخ اٌعٛدج. ذمذيُ اٌذعُ اٌفٕٝ أللغاَ ٚاداساخ اٌىٍيح ٌّغاعذذٙا .ص 

 اٌّغاعذج عٍٝ ستو اٌىٍيح تاٌّعرّع اٌّذٔٝ. .غ 

 ذطٛيش ٔدُ اٌرمييُ ٚاٌّراتعح ٚاٌفؽـ ألٔؾطح اٌىٍيح ٚألغاِٙا. .ه 
 

 :. يُٓديح عًم انٕحذج6يادج 

 )PIRI" mprove) I ––eview R –mplement I –lan P" ذعرّذ اٌٛؼذج ـٝ هشيمح عٍّٙا عٍٝ ِٕٙط

اٌرؽغيٓ" ِٕٙعيح اٌعًّ ـٝ واـح األٔؾطح اٌرٝ ذمَٛ تٙىا  –اٌّشاظعح  –اٌرٕفيز  –ّصً اٌخطٛاخ األستعح "اٌرخطيو ٚذ

 اٌٛؼذج ـٝ مٛء أ٘ذاـٙا ِٚشظعيرٙا ٚليّٙا ٚسعاٌرٙا ٚسإيرٙا.
 

 :.أَشطح انٕحذج7يادج 

 اٌرؤوذ ِٓ ذطثيك اٌّعاييش اٌمِٛيح ٌنّاْ ظٛدج اٌرعٍيُ ٚاالعرّاد. .أ 

 ح اٌرمٛيُ اٌزاذٝ اٌؾاًِ ٌٍىٍيحت ٚاعرخ ؿ ِعاالخ اٌمٛج ٚاٌنعؿ ـٝ األداء اٌىٍٝ.اظشاء عٍّي .ب 

 ِٕالؾح ٔرائط اٌرمٛيُ ِع واـح أهشاؾ اٌعٍّيح اٌرعٍيّيح اٌذا ٍيح ٚاألهشاؾ اٌّعرّعيح. .ض 
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 ِراتعح االعرفادج ِٓ ٔرائط اٌرمٛيُ اٌزاذٝ اٌؾاًِ ٌٍىٍيح. .د 

 ٚاعرخ ؿ ِعاالخ اٌمٛج ٚاٌنعؿ ـٝ األداء اٌىٍٝ. اٌرعٍيّيحت ِشالثح ذطثيك  طح اٌرمٛيُ اٌؾاًِ ٌٍفاعٍيح .ٖ 

 ذٛشيك اٌّّاسعاخ اٌّخرٍفح ٌٍىٍيح. .ٚ 

 اٌّؾاسوح ـٝ ٚمع اٌخطح اإلعرشاذيعيح ٌٍىٍيح ِٚشالثح ِعذالخ اإلٔعاص ٚظٛدذٗ. .ص 

 ٚمع  طو ِعاٌعح ٚذقؽيػ اٌعٛأة اٌغٍثيح ـٝ ِعاي اٌرعٍيُ ٚاٌرعٍُ. .غ 

 ساخ ٚذماسيش اٌثشاِط ٚاٌّمشساخ تعذ اعرّاد ِعاٌظ األلغاَ.ِراتعح ذٛفيفاخ اٌثشاِط ٚاٌّمش .ه 

 ؿ. ِراتعح اعذاد ٍِفاخ اٌّمشساخ.

 اعذاد ِمرشؼاخ اٌرؽغيٓ ٚاٌرطٛيش ٌىاـح األٔؾطح ٚاٌّّاسعاخ تاٌىٍيح. .ٞ 

 ٚمع اٌخطو اٌرٕفيزيح ألٔؾطح اٌٛؼذج. .ن 

 اعذاد إٌّارض اإلسؽاديح ٌّرطٍثاخ مّاْ اٌعٛدج. .ي 

 مييُ تىاـح فٛس٘ا ٚذؽٍيٍٙا ٚاعرخشاض إٌرائط ٚاٌّئؽشاخ.اعذاد ٚذقّيُ ّٔارض اٌر .َ 

 اٌّشاظعح اٌذٚسيح أل٘ذاؾ اٌٛؼذج ِٚذٜ ذؽمك ٘زٖ األ٘ذاؾ عٍٝ أسك اٌٛالع. .ْ 

ٔؾش األدٌح ٚإٌّارض ٚاٌّعٍِٛاخ اٌّشذثطح تّٕدِٛح اٌعٛدج تاٌىٍيح عٍٝ ِغرٜٛ واـح األٔؾطح ٚاٌّّاسعاخ  .ط 

 ٙا.اٌرٝ ذمَٛ تٙا اٌىٍيح ٚأظٙضذٙا ٚألغاِ

 أؾاء لٛاعذ اٌثيأاخ األعاعيح ٌىاـح أٔؾطح إٌداَ اٌذا ٍٝ ٌٍعٛدج تقفح عاِح. .ع 

عمذ ٔذٚاخ اٌرٛعيح ٚاعذاد إٌؾشاخ اٌذٚسيح ٚاٌّطثٛعىاخ اٌّخرٍفىح ٌٕؾىش شماـىح اٌعىٛدج عٍىٝ ِغىرٜٛ واـىح  .ؾ 

 األهشاؾ تاٌىٍيح.

 ذٕديُ ٌماءاخ ٚصياساخ ٌٍّغرفيذيٓ ِٓ اٌىٍيح. .ؿ 

اد اٌّؽٍيىىح ٚاٌعاٌّيىىح ٌٍؽقىىٛي عٍىىٝ إٌّىىارض اٌّطٍٛتىىح ـىىٝ عٍّيىىح االعرّىىاد اٌرٛافىىً ِىىع ٘يمىىاخ االعرّىى .ق 

 اٌّئعغٝ أٚ األواديّٝ تاٌرٕغيك ِع ِشوض مّاْ اٌعٛدج تاٌعاِعح.

 

 :. انٓياكم انتُظيًيح ٔانٕظيفيح نهٕحذج8يادج 
 

 ٍىظ اٌفٕىٝٚ٘يىىً وىً ِىٓ اٌّعٍىظ اٌرٕفيىزٞ ٚاٌّعٚيؾرًّ عٍٝ اٌٙيىً اٌرٕديّٝ ٚاٌٙيىً اٌىٛظيفٝ ٌٍٛؼىذج 

 ٌعاْ اٌعٛدج تاٌثشاِط ٚاأللغاَ واٌرا4ٌٝٚ٘ياوً اٌٍعاْ اٌفٕيح تاٌٛؼذج ٚ

 

 .)ِعٍظ اداسج اٌٛؼذجت ٚيرشأعٗ سئيظ ِعٍظ اداسج اٌٛؼذج )عّيذ اٌىٍيح 

 .اٌّعٍظ اٌرٕفيزٜ ٌٍٛؼذجت ٚيرشأعٗ ِذيش اٌٛؼذج 

  ٌٍٛؼذجت ٚيرشأعٗ ِذيش اٌٛؼذج. اٌفٕٝاٌّعٍظ 

  يرشأط وً ٌعٕح ِمشس اٌٍعٕح.ِٓ اٌٍعاْ اٌفٕيح ٚ 10عذد 

 .ٌُعٕح مّاْ اٌعٛدج تىً لغُ عٍّٝ ذرفشع اٌٝ ٌعاْ ٌىً تشٔاِط ِٓ تشاِط اٌمغُ ٚيرشأعٙا سئيظ اٌمغ 

 .ٌعٕح مّاْ اٌعٛدج ٌىً تشٔاِط ِٓ اٌثشاِط اٌعذيذج تٕداَ اٌغاعاخ اٌّعرّذج تاٌىٍيح 
 

 

 

 4ٔتكٌٕ انعالقاخ انتُظيًيح ٔانٕظيفيح ٔفقاً نًا يهٗ
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 يكل التيظينى للوحدةاهل
 

 

 

 

 

 

 

جلية ضناٌ اجلودة 

 بربىامج

وادازة  التشييد ٍيدسة

 املشسوعات

 

 جملص اإلدازة

جلية ضناٌ اجلودة 

اهليدسة  قشهب

 الكَسبائية

باألقشاواللجاٌ التيفيرية   

املكتب اإلدازى 

 للوحدة

 اجمللص التيفيرى

خرباء   – مشتشازوٌ

مشتفيدوٌ -  

جلية ضناٌ اجلودة 

اهليدسة املعنازية قشهب  

جلية ضناٌ اجلودة 

اهليدسة املدىية قشهب  

جلية ضناٌ اجلودة 

اهليدسة  قشهب

 امليكاىيكية

جلية ضناٌ اجلودة 

ٍيدسة التعديً  قشهب

 والفلزات

جلية ضناٌ اجلودة 

بربىامج  ٍيدسة 

 امليكاتسوىيات والسوبوتات

جلية ضناٌ اجلودة 

ربىامج ٍيدسة ب

ازة الداخليةالعن  

جلية اإلحصاء 

 واملعلومات

جلية الوحدات واملساكز 

 اليوعية

جلية  املعامل ووسائل 

 التعله

جلية امليشآت والبيية 

 األساسية

 جلية املساجعة واملتابعة

 جلية اإلتصال اخلازجى

جلية القيه 

 واألخالقيات

جلية  اليناذج 

 والدزاسات

اإلعالوجلية التوعية و  

جلية الشياسات 

 واليظه

بالوحدةاللجاٌ الفيية   

 اجمللص الفيى
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 كل الوظيفى للوحدةاهلي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

زئيص جملص اإلدازة 

 )عنيد الكلية(

ميشق جلية ضناٌ 

اهليدسة  قشهاجلودة ب

 الكَسبائية

باألقشاو جلاٌ ضناٌ اجلودة  

 سكستازية تيفيرية

 مديس الوحدة

 ىائب مديس الوحدة

خرباء   – مشتشازوٌ

مشتفيدوٌ -  

ميشق جلية ضناٌ 

اهليدسة  قشهاجلودة ب

 املعنازية

ميشق جلية ضناٌ 

اهليدسة  قشهاجلودة ب

 املدىية

ميشق جلية ضناٌ 

اهليدسة  قشهاجلودة ب

 امليكاىيكية

ميشق جلية ضناٌ 

ٍيدسة  قشهاجلودة ب

ديً والفلزاتالتع  

ميشق جلية ضناٌ 

اجلودة بربىامج  

بربىامج  ٍيدسة 

 امليكاتسوىيات والسوبوتات

 

ميشق جلية ضناٌ 

ٍيدسة  اجلودة بربىامج

العنازة الداخلية   

مقسز  جلية اإلحصاء 

 واملعلومات

مقسز  جلية الوحدات 

 واملساكز اليوعية

مقسز جلية  املعامل 

 ووسائل التعله

مليشآت مقسز  جلية ا

 والبيية األساسية

مقسز  جلية املساجعة 

 واملتابعة

مقسز  جلية اإلتصال 

 اخلازجى

مقسز  جلية القيه 

 واألخالقيات

مقسز جلية  اليناذج 

 والدزاسات

مقسز  جلية التوعية 

 واإلعالو

مقسز  جلية الشياسات 

 واليظه

بالوحدةاللجاٌ الفيية   

ميشق جلية ضناٌ 

 اجلودة بربىامج

وادازة  التشييد دسةٍي

 املشسوعات
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 يكل الوظيفى للجاٌ الفيية للوحدةاهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظينى للجاٌ ضناٌ اجلودة باألقشاواهليكل التي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديس وحدة ضناٌ 

 اجلودة

 مقسز جلية فيية

 إدازى معاوٌ ٍيئة تدزيص

 مشاعد/معيد

 طالبة طالب

 مشاعد/معيد

عطو أو أكثس مً أعطاء 

 ٍيئة التدزيص 

 اجمللص التيفيرى للوحدة

بسامج الدزاسات جلية  جلية بسىامج جلية بسىامج جلية بسىامج

 العليا

 جملص القشه

 جلية اجلودة بالقشه
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 ظيفى للجاٌ ضناٌ اجلودة باألقشاويكل الواهل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليكل الوظيفى للجاٌ اجلودة بالربامج اخلاصة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زئيص القشه

 طالب

 طالبة

مشاعد/مع

 يد

ميشق جلية ضناٌ 

 اجلودة بالقشه

ٍيئة تدزيص معاوٌ  

 ميشق جلية بسىامج

 طالب

 طالبة

مشاعد/مع

 يد

ٍيئة تدزيص معاوٌ  

 ميشق جلية بسىامج

 طالب

 طالبة

مشاعد/مع

 يد

ٍيئة تدزيص معاوٌ  

 ميشق جلية بسىامج

لبطا  

 طالبة

مشاعد/مع

 يد

ٍيئة تدزيص معاوٌ  

 امجسميشق جلية ب

 الدزاسات العليا

ميشق الربىامج 

 اخلاص

ميشق جلية ضناٌ 

اجلودة بالربىامج 

 اخلاص

 طالبة طالب معاوٌ ٍيئة تدزيص

 مشاعد/معيد
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 :. تشكيم انًدانظ ٔانهدا9ٌيادج 

 أ. يتشكم يدهظ إداسج ٔحذج ضًاٌ اندٕدج يٍ:

                ٌٛؼذج.سئيغاا ٌّعٍظ اداسج ا  أ.د. عّيذ اٌىٍيح 

      ِذيشاا ٌٍٛؼذج.  أؼذ أعناء ٘يمح اٌرذسيظ 

 .أؼذ اٌغادج ٚو ء اٌىٍيح 

 .َأؼذ اٌغادج سإعاء األلغا 

 .أؼذ اٌغادج أعناء ٘يمح اٌرذسيظ تاٌىٍيح 

 2 .عنٛ وّّصً ٌٍّغرفيذيٓ ٚاٌّئعغاخ إٌٙذعيح 

 .ِّٓصً عٓ اٌخشيعي 

 .ِّصً عٓ ِعاٚٔٝ ٘يمح اٌرذسيظ 

 ِّصً عٓ اإلداسييٓ تاٌىٍيح. 

 .)ِّصً عٓ اٌط ب )ِٓ أعناء اذؽاد اٌط ب 

ٔيختاس انًدهظ انتُفيزٖ يٍ تيٍ أعضائّ ينٍ يتنٕنٗ أياَنح انًدهنظص ٔيقنذس قنشاس تشنكيم يدهنظ إداسج 

 انٕحذج يٍ عًيذ انكهيح.
 

 ب. يتشكم انًدهظ انتُفيزٖ نٕحذج ضًاٌ اندٕدج يٍ:

 .ِذيش اٌٛؼذج 

 .ٔائة ِذيش اٌٛؼذج 

 اَ.ِٕغمٝ ٌعاْ اٌعٛدج تاأللغ 

 .ِّصً عٓ اإلداسييٓ تاٌىٍيح 

 .َهاٌة ٚهاٌثح عٓ اٌط ب ٚاٌطاٌثاخ أعناء ٌعٕح اٌعٛدج تاأللغا 

ٔيختنناس انًدهننظ انتُفيننزٖ يننٍ تننيٍ أعضننائّ يننٍ يتننٕنٗ أياَننح انًدهننظص ٔيقتننشذ يننذيش انٕحننذج تشننكيم 

 انًدهظ انتُفيزٖ ٔيعتًذ يٍ أ.د. عًيذ انكهيح.

 ٕدج يٍ:نٕحذج ضًاٌ اند انفُٗب. يتشكم انًدهظ 

 .ِذيش اٌٛؼذج 

 .ٔائة ِذيش اٌٛؼذج 

 .ِمشسٜ اٌٍعاْ اٌفٕيح 

  اٌفٕيح ٌٍٛؼذج اٌٍعاْؤعناء ِٕأؼذ ِعاٚٔٝ ٘يمح اٌرذسيظ. 

  اٌفٕيح ٌٍٛؼذج اٌٍعاْهاٌة ٚهاٌثح عٓ اٌط ب ٚاٌطاٌثاخ أعناء. 

انًدهنظ يٍ تيٍ أعضائّ يٍ يتٕنٗ أياَح انًدهنظص ٔيقتنشذ ينذيش انٕحنذج تشنكيم  انفُٗٔيختاس انًدهظ 

 ٔيعتًذ يٍ أ.د. عًيذ انكهيح. انفُٗ
 

 ج. تشكيم كم ندُح يٍ انهداٌ انفُيح نٕحذج ضًاٌ اندٕدج يٍ:

 .)عنٛ ٘يمح ذذسيظ )ِمشساا ٌٍعٕح 

 .عذد ِٓ األعناء يمرشؼٗ ِمشس اٌٍعٕح ٚـماا الؼرياظاخ اٌٍعٕح ٚاٌّٙاَ إٌّٛهح تٙا 

 .أؼذ ِعاٚٔٝ ٘يمح اٌرذسيظ تاٌىٍيح 

 .ٓأؼذ اإلداسيي 

 اٌة.ه 

 .هاٌثح 

 ٔيقذس تتشكيم انهدُح قشاس يٍ يذيش انٕحذج.
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 د. تتشكم ندُح ضًاٌ اندٕدج نهقغى يٍ:

  ُسئيغاا. –سئيظ ِعٍظ اٌمغ 

 .ٌُعاْ مّاْ اٌعٛدج تثشاِط اٌمغ 

 .ٌعٕح مّاْ اٌعٛدج ٌثشاِط اٌذساعاخ اٌعٍيا 

 .يعٛص اماـح أهشاؾ أ شٜ ٌٍعٕح 

انذاخهيح نثشايح انقغى كًُغق عناو نشننٌٕ ضنًاٌ اندنٕدج ٔيختاس انقغى أحذ يُغقٗ نداٌ ضًاٌ اندٕدج 

 تانقغىص ٔيكٌٕ يًثالً نهقغى فٗ انًدهظ انتُفيزٖ نٕحذج ضًاٌ اندٕدج تانكهيح.
 

 

 . تتشكم نداٌ ضًاٌ اندٕدج نثشايح يشحهح انثكانٕسيٕط يٍ:ـْ

  ُسئيغاا. –سئيظ ِعٍظ اٌمغ 

 ٔاِط ِٓ تشاِط ِشؼٍح اٌثىاٌٛسيٛط.أؼذ أعناء ٘يمح اٌرذسيظ وّٕغك ٌؾمْٛ اٌعٛدج ٌىً تش 

 .عنٛ ِٓ ِعاٚٔٝ أعناء ٘يمح ذذسيظ تىً تشٔاِط 

 .هاٌة ٚهاٌثح عٓ وً تشٔاِط 

 .يعٛص اماـح أهشاؾ أ شٜ ٌٍعٕح 
 

 

 ٔ. تتشكم نداٌ ضًاٌ اندٕدج نثشايح يشحهح انذساعاخ انعهيا تاألقغاو يٍ:

  ُسئيغاا. –سئيظ ِعٍظ اٌمغ 

 ٌ ؾمْٛ اٌعٛدج ٌثشاِط اٌذساعاخ اٌعٍيا تاٌمغُ.أؼذ أعناء ٘يمح اٌرذسيظ وّٕغك 

 .عنٛ ِٓ ِعاٚٔٝ أعناء ٘يمح ذذسيظ تىً تشٔاِط 

 .هاٌة ٚهاٌثح عٓ وً تشٔاِط 

 .يعٛص اماـح أهشاؾ أ شٜ ٌٍعٕح 
 

 

 ص. تتشكم نداٌ إداسج اندٕدج نهثشايح انخاصح يٍ:

  سئيغاا. –ِٕغك اٌثشٔاِط 

 ٌ ٍثشٔىاِطت ٚيىىْٛ ِّىص ا ٌٍثشٔىاِط ـىٝ اٌّعٍىظ اٌرٕفيىزٜ أؼذ أعناء ٘يمح اٌرىذسيظ وّٕغىك ٌؾىمْٛ اٌعىٛدج

 ٌٛؼذج مّاْ اٌعٛدج تاٌىٍيح.

 .عنٛ ِٓ ِعاٚٔٝ أعناء ٘يمح ذذسيظ 

 .هاٌة ٚهاٌثح عٓ وً تشٔاِط 

 .يعٛص اماـح أهشاؾ أ شٜ ٌٍعٕح 
 

 ذ. يتشكم انًكتة اإلداسٖ ٔانفُٗ نٕحذج ضًاٌ اندٕدج يٍ:

 .عىشذاسيح ذٕفيزيح 

 2 ٍ تيأاخ(.ِٓ اإلداسييٓ )ِذ ٝ 

 .يعٛص اماـح أهشاؾ أ شٜ ٌٍّىرة 

 

 :. انًغتشاسيٍ ٔانخثشاء ٔانفُيي11ٍيادج 

ذغرعيٓ اٌٛؼذج ـٝ أداء أعّاٌٙا ٚذؽميك أ٘ذاـٙا تّٓ ذشٜ ِٓ اٌّغرؾاسيٓ ٚاٌخثشاء ٚاٌّرخققيٓ ٚاٌفٕييٓ 

إٌمىاػ ٚٚسػ اٌعّىىً ـىٝ ؽىمْٛ اٌعىٛدج أٚ ـىٝ اٌذساعىاخ اٌّخرٍفىح ٚأعّىىاي اٌرؽٍيىً اإلؼقىائٝ ٚإٌىذٚاخ ٚؼٍمىاخ 

 ٚؼيش٘ا.



 

 

  10 

 :. يعاييش اختياس أعضاء انًدهظ انتُفيزٖ نهٕحذج11يادج 

 أْ يىْٛ ِٓ أعناء ٘يمح اٌرذسيظ تاٌىٍيح اٌّؾٙٛد ٌُٙ تاالٌرضاَ ٚاٌىفاءج ٚاٌرعاْٚ. .أ 

 يفنً أْ يىْٛ لذ ؼقً عٍٝ دٚساخ ذذسيثيح ِخرٍفح عٓ اٌعٛدج. .ب 

 مّاْ اٌعٛدج تاٌىٍيح. ـٝ أٔؾطح تفاعٍيحيفنً أْ يىْٛ ِٓ اٌّؾاسويٓ  .ض 

 

 :. اختقاصاخ يدهظ إداسج انٕحذج12يادج 

اعرّىىاد اٌغياعىىاخ اٌعاِىىح ٌٍٛؼىىذج ٚذؽذيىىذ األٌٚٛيىىاخ ٚٚمىىع  طىىو اٌعّىىً ٚاعرّاد٘ىىا ٚـمىىاا ٌشإيىىح اٌٛؼىىذج  .أ 

 ٚسعاٌرٙا ٚأ٘ذاـٙا. 

 ذعذيً اٌ ئؽح اٌرٕديّيح ٌٍٛؼذج. .ب 

 ٙا.اعرّاد اٌخطح اٌغٕٛيح ألٔؾطح اٌٛؼذج ٚاٌّٛاصٔح اٌخافح ت .ض 

 ٚمع ِئؽشاخ ٌمياط ِعذالخ أداء اٌٛؼذج ٚدسظح ذؽميمٙا أل٘ذاـٙا. .د 

 ِراتعح أداء اٌٛؼذج ٌّخرٍؿ األٔؾطح ٚاٌّٙاَ ٚدسظح ذؽميمٙا أل٘ذاـٙا ـٝ مٛء ِئؽشاخ األداء اٌّعرّذج. .ٖ 

 اعرّاد اٌرمشيش اٌغٕٜٛ عٓ ٔؾاه اٌٛؼذج ٚاٌرماسيش اٌذٚسيح اٌرٝ يرُ ذمذيّٙا عٓ عيش اٌعًّ. .ٚ 

 ذطٛيشيح ٚآٌياخ لياط ظذيذج ِّٚاسعاخ ؼذيصح ٌنّاْ اٌعٛدج. الرشاغ  طو .ص 

ِٕالؾىىح ٔرىىائط االعىىرثيأاخ اٌّخرٍفىىح ٚٔرىىائط أعّىىاي ليىىاط ٚذميىىيُ األداء تّغىىرٛياذٗ اٌّخرٍفىىح ٚالرىىشاغ آٌيىىاخ  .غ 

 اٌرعاًِ ِعٙا.

 

 :. اختقاصاخ يذيش انٕحذج13يادج 

ٌٍٛؼىذج ـىٝ اهىاس لىشاساخ ٚعياعىاخ ِعٍىظ  يرٌٛٝ اٌّىذيش اٌرٕفيىزٜ ٌٍٛؼىذج ذقىشيؿ ٚاداسج اٌؾىمْٛ اٌفٕيىح

 اإلداسجت ٚأ٘ذاؾ اٌٛؼذج ٚأٔؾطرٙات ٌٚٗ عٍٝ ٚظٗ اٌخقٛؿ ِا ي4ٍٝ

 اٌذعٛج اٌٝ االظرّاعاخ اٌعاديح ٚؼيش اٌعاديح ٌٍّعٍظ اٌرٕفيزٜ. .أ 

 ذغييش اٌعًّ اٌيِٛٝ تاٌٛؼذج ِٚراتعح ذٕفيز لشاساخ ِعٍظ اإلداسج. .ب 

 ٛاصٔح اٌخافح تٙا.اعذاد اٌخطح اٌغٕٛيح ألٔؾطح اٌٛؼذج ٚاٌّ .ض 

اعذاد ذمشيش ـقٍٝ ٚعٕٜٛ عٓ ٔؾاه اٌٛؼذج ٚاٌرمىاسيش اٌذٚسيىح اٌرىٝ يىرُ ذمىذيّٙا عىٓ عىيش اٌعّىً تاٌٛؼىذج  .د 

 ٚعشمٙا عٍٝ ِعٍظ اإلداسج.

الرشاغ اٌؽٛاـض ٚاٌّىاـآخ ٌألٔؾطح اٌّرّيضج ٌٍعاٍِيٓ تاٌٛؼذج ٚاٌخثشاء ٚاٌفٕييٓ ٚؼيشُ٘ ٚاعرّاد٘ا ِٓ أ.د.  .ٖ 

 ٙا ٌّشوض مّاْ اٌعٛدج ٚاالعرّاد تاٌعاِعح.عّيذ اٌىٍيحت ٚسـع

 سـع ِؽامش ظٍغاخ اٌّعٍظ اٌرٕفيزٜ اٌٝ ِعٍظ اٌىٍيح ِٚعٍظ اداسج اٌٛؼذج. .ٚ 

 ات غ األلغاَ تٕرائط االعرثيأاخ ٚٔرائط أعّاي اٌرمييُ عٍٝ ِغرٛياخ اٌعًّ اٌّخرٍفح. .ص 

 دج تاٌعاِعح.االذقاي ٚاٌرٕغيك ِع ِشوض مّاْ اٌعٛدج تاٌعاِعح ـيّا يخـ أٔؾطح اٌعٛ .غ 

 اال رقافاخ األ شٜ اٌرٝ يفٛمٗ ـيٙا ِعٍظ اإلداسج. .ه 

 

 . اختقاصاخ َائة يذيش انٕحذج:14يادج 

يرىىٌٛٝ ٔائىىة ِىىذيش اٌٛؼىىذج ِىىا يٛوىىً اٌيىىٗ ِىىٓ ِٙىىاَ ِىىٓ  ىى ي ِعٍىىظ اداسج اٌٛؼىىذج ِٚىىذيش اٌٛؼىىذجت ٚذؽىىذد 

 تمشاساخ ِٓ ِذيش اٌٛؼذجت ٌٚٗ واـح ف ؼياخ ِذيش اٌٛؼذج ـٝ ؼاي ؼياتٗ.

 

 :. اختقاصاخ انًدهظ انتُفيزٖ نهٕحذج15يادج 

ذمذيُ اٌذعُ اٌفٕٝ ألعناء ٘يمح اٌرذسيظ ـيّا يخـ إٌّارض ٚاالعرّاساخ ٚاٌّٛمٛعاخ اٌّشذثطح تنّاْ  .أ 

 اٌعٛدج.
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 الرشاغ آٌياخ ذٕفيز األٔؾطح اٌّخرٍفح ٌٍٛؼذج ٚلشاساخ ِعٍظ اداسج اٌٛؼذج ٚذٛفياذٗ. .ب 

 ٚاأللغاَ.ِٕالؾح ِؽامش ٌعاْ اٌعٛدج تاٌثشاِط  .ض 

 ِٕالؾح لشاساخ ِعاٌظ األلغاَ اٌّشذثطح تؤٔؾطح مّاْ اٌعٛدج عٍٝ ِغرٜٛ األلغاَ. .د 

 ِراتعح عيش اٌعًّ تؤٔؾطح اٌعٛدج اٌّخرٍفح عٍٝ ِغرٜٛ اٌىٍيح. .ٖ 

ٚالرىىشاغ آٌيىىاخ تاأللغىىاَ ِٕالؾىىح اٌّعٛلىىاخ ٚاٌّؾىىى خ اٌرىىٝ ذعرىىشك عىىيش اٌعّىىً تؤٔؾىىطح مىىّاْ اٌعىىٛدج  .ٚ 

 ذزٌيٍٙا ٚاٌرؽٍة عٍيٙا.

 لرشاغ اٌخثشاء اٌّطٍٛب االعرعأح تُٙ الٔعاص أٔؾطح مّاْ اٌعٛدج تاٌىٍيح.ا .ص 
 

 :نهٕحذج انفُٗ. اختقاصاخ انًدهظ 16يادج 

 الرشاغ آٌياخ ذٕفيز األٔؾطح اٌّخرٍفح ٌٍٛؼذج ٚلشاساخ ِعٍظ اداسج اٌٛؼذج ٚذٛفياذٗ. .أ 

 .اٌٍعاْ اٌفٕيح ٌٍٛؼذجِٕالؾح ِؽامش  .ب 

 .ـٝ ِعاي ذخقـ اٌٍعٕح ٌّخرٍفح عٍٝ ِغرٜٛ اٌىٍيحِراتعح عيش اٌعًّ تؤٔؾطح اٌعٛدج ا .ض 

ِٕالؾىىح اٌّعٛلىىاخ ٚاٌّؾىىى خ اٌرىىٝ ذعرىىشك عىىيش اٌعّىىً تؤٔؾىىطح مىىّاْ اٌعىىٛدج ٚالرىىشاغ آٌيىىاخ ذىىزٌيٍٙا  .د 

 ٚاٌرؽٍة عٍيٙا.

 الرشاغ اٌخثشاء اٌّطٍٛب االعرعأح تُٙ الٔعاص أٔؾطح مّاْ اٌعٛدج تاٌىٍيح. .ٖ 
 

 :. اختقاصاخ نداٌ اندٕدج تانثشايح17يادج 

ذمذيُ اٌذعُ اٌفٕٝ ألعناء ٘يمح اٌرذسيظ ـيّا يخـ إٌّارض ٚاالعرّاساخ ٚاٌّٛمٛعاخ اٌّشذثطح تنّاْ  .أ 

 اٌعٛدج.

ِراتعح ذٛفيؿ اٌثشاِط ٚاٌّمشساخت ٚسـع ذمشيش اٌّشاظعح ٌّعٍظ اٌمغُ ٚرٌه لثً أعماد أٚي ِعٍىظ لغىُ  .ب 

 ـٝ تذايح وً ـقً دساعٝ.

 ؾ عٍٝ ذٛصيع االعرثيأاخ اٌط تيح ٚؼيش٘ا تاٌمغُ.اإلؽشا .ض 

ِراتعح ذمشيش اٌثشٔاِط ٚذماسيش اٌّمشساخت ٚسـع ذمشيش اٌّشاظعىح ٌّعٍىظ اٌمغىُ ٚاٌّعٍىظ اٌرٕفيىزٜ ٌٍٛؼىذج  .د 

 ٚرٌه لثً أعماد أٚي ِعٍظ لغُ تعذ اعرّاد ٔرائط اٌفقً اٌذساعٝ.

 ٌٍٛؼذج.ِا ذىٍؿ تٗ اٌٍعاْ ِٓ أعّاي ِٓ   ي اٌّعٍظ اٌرٕفيزٜ  .ٖ 
 

 :. اختقاصاخ يُغقٗ اندٕدج تاألقغاو18يادج 

 ِا يمشٖ اٌّعٍظ اٌرٕفيزٜ ٌٍٛؼذج ِٓ لشاساخ ٚأعّاي تاٌرٕغيك ِع أ.د. سئيظ اٌمغُ. يزِراتعح ذٕف .أ 

 اٌذعٛج اٌٝ اظرّاع ؽٙشٜ ٌٍعٕح اٌعٛدج عٍٝ ِغرٜٛ اٌمغُ. .ب 

 اٌذعٛج اٌٝ االظرّاعاخ ؼيش اٌعاديح ٌٍعٕح اٌعٛدج عٍٝ ِغرٜٛ اٌمغُ. .ض 

 سـع ِؽامش ظٍغاخ اٌٍعٕح اٌٝ ِعٍظ اٌمغُ. .د 

يمَٛ ِٕغك اٌمغُ تبعذاد ذمشيش ـقىٍٝ ٚعىٕٜٛ عىٓ ٔؾىاه اٌٍعٕىح تاٌمغىُت ٚيشـىع اٌرمشيىش اٌىٝ ِعٍىظ اٌمغىُ  .ٖ 

 ٚاٌّعٍظ اٌرٕفيزٜ ٌٍٛؼذج.

 ؼنٛس اظرّاعاخ اٌّعٍظ اٌرٕفيزٜ ٌٍٛؼذج. .ٚ 

 :. اختقاصاخ يُغقٗ اندٕدج تانثشايح19يادج 

اٌّعٍظ اٌرٕفيزٜ ٌٍٛؼذج ِٓ لىشاساخ ٚأعّىاي عٍىٝ ِغىرٜٛ اٌثشٔىاِط تاٌرٕغىيك ِىع أ.د.  ِراتعح ذٕفيز ِا يمشٖ . أ

 سئيظ اٌمغُ ِٕٚغك ٌعٕح مّاْ اٌعٛدج تاٌمغُ.

 ِراتعح ا رقافاخ ٌعاْ اٌعٛدج تاٌثشاِط. . ب
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 :. اختقاصاخ انهداٌ انفُيح نهٕحذج21يادج 

 ندُح انغياعياخ ٔانُظى: .أ 

o ٌٍ ىٍيح عٍٝ واـح اٌّؽاٚس ٚاٌّغرٛياخ.اٌرؤوذ ِٓ ذطثيك اٌغياعاخ اٌّشؽذج 

o  اٌرؤوىىذ ِىىٓ ذطثيىىك اٌخطىىو اٌّخرٍفىىح عٍىىٝ ِغىىرٜٛ اٌرعٍىىيُ ٚاٌثؽىىس اٌعٍّىىٝ ٚ ذِىىح اٌّعرّىىع ٚاٌخطىىو

 اإلعرشاذيعيح ٌٍىٍيح ٚ ططٙا اٌرٕفيزيح.

o .ذمييُ اٌخطو ٚٚمع ِئؽشاخ ٌٍٕعاغ 

o األٔؾىطح اٌّخرٍفىح تاٌىٍيىح  الرشاغ اٌغياعاخ اٌّخرٍفح أٚ ذطٛيش اٌغياعاخ اٌمائّح ـٝ اهىاس مىّاْ ظىٛدج

 ٚظٛدج اٌّخشظاخ.

 ندُح انتٕعيح ٔاإلعالو ٔانتذسية: .ب 

o  ٓٔؾش شماـح ِٚفىا٘يُ اٌعىٛدج تىيٓ أعنىاء ٘يمىح اٌرىذسيظ ِٚعىاٚٔيُٙ ٚأعنىاء اٌعٙىاص اإلداسٜ ٚاٌعىاٍِي

 ٚاٌط ب تاٌىٍيح.

o ٙا دا ً اٌىٍيح.ِراتعح اٌّغرعذاخ ـٝ ِعاي مّاْ اٌعٛدج ٚاالعرّاد ٚاٌعًّ عٍٝ ٔؾش٘ا ٚاٌرعشيؿ ت 

o  اٌٙيمىح اٌّعاٚٔىح  –اعذاد  طح ذذسيثيح ٌشـع وفاءج ٚذّٕيح اٌّٛاسد اٌثؾشيح تاٌىٍيح )أعناء ٘يمح اٌرذسيظ

 اٌعٙاص اإلداسٜ( تّا يغُٙ ـٝ ذؽميك  طح اٌىٍيح ٚاٌٛفٛي ٌٍعٛدج اٌؾاٍِح. –اٌفٕييٓ  –

o .افذاس إٌؾشاخ ٚاٌّطثٛعاخ 

o ٍؽثىح اٌّعٍِٛاخ.اإلؽشاؾ عٍٝ ففؽح ٚؼذج مّاْ اٌعٛدج ع ٝ 

 ندُح انًُارج ٔانذساعاخ: .ج 

o .اإلؽشاؾ عٍٝ اعذاد ٚذطٛيش ّٔارض االعرثيأاخ ٚاعرط عاخ اٌشأٜ اٌّخرٍفح 

o .اظشاء دساعاخ ـٝ اٌّٛمٛعاخ اٌرٝ يؽذد٘ا ِعٍظ اإلداسج 

o .ِراتعح اٌّغرعذاخ ـٝ ِعاي مّاْ اٌعٛدج ٚاالعرّاد 

 ندُح اإلحقاء ٔانًعهٕياخ: .د 

o رثياْ ٚاظشاء اٌعٍّياخ اإلؼقائيح.ذفشيػ اعرّاساخ االع 

o  دساعىىح اؼقىىائياخ ٔرىىائط االِرؽأىىاخ ٚاعىىرٕثاه اٌىىذالالخ اإلؼقىىائيح ٚستطٙىىا تّعىىاييش ظىىٛدج اٌعٍّيىىح

 اٌرعٍيّيح.

o .افذاس اٌرماسيش اإلؼقائيح اٌّشذثطح تٕؾاه اٌٛؼذج 

o .ذطٛيش أعاٌية اإلؼقاء تاٌٛؼذج 

o ٍِٛاخ.اٌرعاْٚ ِع ِشوض ِعٍِٛاخ اٌىٍيح ـٝ ذثادي اٌّع 

 ندُح انًعايم ٔٔعائم انتعهى: .ِ 

o .ًِدساعح ذطٛيش ٔدُ اٌعًّ تاٌّعا 

o .اٌّشاظعح اٌذٚسيح ٌٍّعاًِ ٚاٌّىرثاخ ٚاٌرؤوذ ِٓ ع ِح األظٙضج ٚاٌرعٙيضاخ ٚوفاءذٙا 

o .ٚمع إٌّارض ٚاألدٌح العرخذاَ األظٙضج ٚاألدٚاخ ٚؼيش٘ا 

o .ٚمع ِمرشؼاخ ظٛدج اعرخذاَ اٌّعاًِ ٚاٌّىرثاخ ٚؼيش٘ا 

 انًشاخعح انخاسخيح:ندُح  .ٔ 

o .ٚمع ٔدُ ٚآٌياخ إلظشاء اٌّشاظعح اٌخاسظيح ٌٍثشاِط اٌّخرٍفح تاٌىٍيح 

o .ِراتعح أعّاي اٌّشاظعح اٌخاسظيح ٌٍثشاِط اٌّخرٍفح تاٌىٍيح 

o .ِٓراتعح ِشدٚد اٌّشاظعح عٍٝ اٌثشٔاِط ٚدسظح االعرفادج ِٓ ِ ؼداخ اٌّشاظعي 

 ندُح االتقال انخاسخٗ: .ص 

o ٌعٙاخ اٌرٝ ذؽذد٘ا اداسج اٌٛؼذج.اظشاء اذقاالخ ِع ا 

o .سـع ٔرائط االذقاالخ ٚاٌّمات خ ٌّذيش اٌٛؼذج 

 ندُح انٕحذاخ ٔانًشاكض: .ذ 

o .ٚمع ٔدُ ٚآٌياخ ٌنّاْ اٌعٛدج تاٌٛؼذاخ ٚاٌّشاوض ٚاٌٛؼذاخ اٌخافح تاٌىٍيح 
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o .ِراتعح ذطثيك اآلٌياخ 

o أليضٚ.ؽٙادج ا عٍٝ دساعح اِىأياخ ؼقٛي اٌٛؼذاخ ٚاٌّشاوض إٌٛعيح تاٌىٍيح 

 ندُح انًُشآخ ٔانثُيح األعاعيح: .ط 

o .ٚمع ٔدُ ٚآٌياخ ٌنّاْ ظٛدج إٌّؾآخ ٚاٌثٕيح األعاعيح 

o .ِراتعح اعريفاء اٌثٕيح األعاعيح ٚإٌّؾآخ ٌٍّعاييش اٌمِٛيح 

o  اٌرٕغيك ِع ٌعٕح اداسج األصِاخ ٚاٌىٛاسز تاٌىٍيح ـٝ ِراتعح ذٛاـش اؽىرشاهاخ األِىٓ ٚاألِىاْ ٚاٌؽّايىح

 ٚاٌقؽح.

 انقيى ٔاألخالقياخ:ندُح  .٘ 

o .افذاس دٌيً ٌٍميُ ٚاأل  لياخ ٌٍىٍيح 

o .ِراتعح ذطثيك اٌّعاييش ٚاالعرثاساخ األ  ليح ـٝ واـح أٔؾطح اٌىٍيح 

o .ِراتعح ذطثيك اظشاءاخ ؼّايح اٌٍّىيح اٌفىشيح 

o .ٚمع ٚذطٛيش أدٚاخ ٚأعاٌية ذمييُ أداء اإلداسييٓ تاٌىٍيح 

 

 :. االختًاعاخ21يادج 

ذعرّىع ِىشج وىً ؽىٙش ـىٝ األعىثٛع األٚي ِىٓ وىً ؽىٙشت ٚلثىً أعمىاد ِعٍىظ اٌمغىُت  انقغنى:ندُح اندٕدج ت .أ 

ٚاٌّعٍىىظ اٌرٕفيىىزٜ ٌٍٛؼىىذجت ٚيىىرُ ـىىٝ االظرّىىاع ذٕىىاٚي ظىىذٚي األعّىىاي اإلعريىىادٜت تعأىىة اال رقافىىاخ 

اٌّخرٍفىىح اٌّؽىىذدج تاٌ ئؽىىح ِٚىىا يٛوىىً ٌٍعٕىىح ِىىٓ ِٙىىاَت ٚيؽىىشس ِؽنىىش ٌٍعٍغىىح ٚيشـىىع ٌٍّعٍىىظ اٌرٕفيىىزٜ 

 ٍٛؼذج.ٌ

ذعرّع ِشج ـٝ األعثٛع ِٓ وً ؽٙشت ٚلثً أعماد اٌّعٍىظ اٌرٕفيىزٜ ٌٍٛؼىذجت يىرُ ـىٝ  انهداٌ انفُيح نهٕحذج: .ب 

االظرّاع ذٕاٚي ظذٚي األعّاي االعريادٜت تعأة اال رقافاخ اٌّخرٍفح اٌّؽذدج تاٌ ئؽح ِٚا يٛوً ٌٍعٕح 

 .ِٓ ِٙاَت ٚيؽشس ِؽنش ٌٍعٍغح ٚيشـع ٌٍّعٍظ اٌرٕفيزٜ ٌٍٛؼذج

ّعٍىظ اٌت ٚلثىً أعمىاد ِىٓ اٌؾىٙش ـىٝ تذايىح األعىثٛع اٌصىأٝ ؽٙشيٓيعرّع ِشج وً  نهٕحذج: انفُٗانًدهظ  .ض 

 ت ٚيؽشس ِؽنش ٌٍعٍغح ٚيشـع ٌّعٍظ اٌىٍيح.اٌفٕيحٍعاْ اٌت يرُ ـيٗ ِٕالؾح ِؽامش اظرّاعاخ اٌرٕفيزٜ

وىً ؽىٙشت ٚلثىً أعمىاد ِعٍىظ يعرّع ِشج وً ؽٙش ـٝ تذايح األعثٛع اٌصأٝ ِٓ  انًدهظ انتُفيزٖ نهٕحذج: .د 

تعأىة اال رقافىاخ اٌّخرٍفىح ٌٍّعٍىظ ٚ اٌىٍيحت يرُ ـيٗ ِٕالؾح ِؽامش اظرّاعاخ ٌعىاْ اٌعىٛدج تاأللغىاَ

 ٚاٌّؽذدج تاٌ ئؽحت ٚيؽشس ِؽنش ٌٍعٍغح ٚيشـع ٌّعٍظ اٌىٍيح.

اخ ؼيىش يعرّع ِشج وً ؽٙشيٓ ـىٝ األعىثٛع اٌصاٌىس ِىٓ وىً ؽىٙشت تعأىة االظرّاعى يدهظ إداسج انٕحذج: .ٖ 

اٌعاديح اٌرٝ يذعٛ ٌٙا سئيظ ِعٍظ اإلداسجت ٚيرُ ـيٗ ِٕالؾح ِؽامش اظرّاعىاخ اٌّعٍىظ اٌرٕفيىزٜ ٌٍٛؼىذجت 

ٚلشاساخ ِعٍظ اٌىٍيح تخقٛؿ ؽمْٛ اٌعٛدجت تعأىة ظىذٚي األعّىاي اإلعريىادٜ تعأىة اال رقافىاخ 

 اٌّخرٍفح ٌٍّعٍظ ٚاٌّؽذدج تاٌ ئؽح.

ٌىٍيىح ٌؽنىٛس االظرّاعىاخ اٌّخرٍفىح ٌّعىاٌظ اإلداسج ٚاٌّعىاٌظ يعٛص دعٛج أهشاؾ ِىٓ دا ىً أٚ  ىاسض ا .ٚ 

 اٌرٕفيزيح ٚاٌٍعاْ اٌفٕيح ٌٚعاْ اٌعٛدج تاأللغاَ.

 

 :. انذٔسج انًغتُذيح22يادج 

 ذرُ أعّاي ٚأٔؾطح مّاْ اٌعٛدج ِٓ   ي دٚسج ِغرٕذيح ِٚؽذدج واٌرا4ٌٝ

أللغىاَ ٌىىً ِىٓ ِعٍىظ اٌمغىُ ٚاٌّعٍىظ يشـع سئيظ ٌعٕح اٌعٛدج تاٌمغُ ِؽامش اظرّاعاخ ٌعاْ اٌعىٛدج تا .أ 

 اٌرٕفيزٜ ٌٛؼذج مّاْ اٌعٛدج.

 ٌٛؼذج مّاْ اٌعٛدج. اٌفٕٝيشـع ِمشسٜ اٌٍعاْ اٌفٕيح اٌراتعح ٌٍٛؼذج ِؽامش اظرّاعاذٙا ٌٍّعٍظ  .ب 

ت يمىىَٛ تشـىىع ٔرىىائط اٌٍعىىاْ اٌفٕيىىحٌٛؼىىذج مىىّاْ اٌعىىٛدج تاٌىٍيىىح لىىشاساخ ٚذٛفىىياخ  اٌفٕىىٝيٕىىالؼ اٌّعٍىىظ  .ض 

 ت تاإلماـح اٌٝ ِؽامش اظرّاعاخ اٌّعٍظ اٌٝ ِعٍظ اٌىٍيح.اٌّعٍظخ إٌّالؾح ٚذٛفيا
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يشـع ِعٍظ اٌمغُ لشاساذٗ ٚذٛفياذٗ ـٝ اٌّٛمٛعاخ اٌّشذثطح ـٝ اٌّٛمٛعاخ اٌّشذثطح تؤٔؾطح مّاْ  .د 

اٌعىىٛدج تاٌمغىىُ ِٚؽامىىش ٌعىىاْ اٌعىىٛدج تاٌمغىىُ اٌىىٝ اٌّعٍىىظ اٌرٕفيىىزٜ ٌٛؼىىذج مىىّاْ اٌعىىٛدج تاٌىٍيىىح ٌشـعٙىىا 

 .ٌّعٍظ اٌىٍيح

يٕالؼ اٌّعٍظ اٌرٕفيزٜ ٌٛؼذج مّاْ اٌعٛدج تاٌىٍيح لشاساخ ٚذٛفياخ األلغاَت يمىَٛ تشـىع ٔرىائط إٌّالؾىح  .ٖ 

ٚذٛفىىياخ اٌّعٍىىظ اٌرٕفيىىزٜ ـيّىىا يخىىـ ٘ىىزٖ اٌمىىشاساخ ٚاٌرٛفىىياخت تاإلمىىاـح اٌىىٝ ِؽامىىش اظرّاعىىاخ 

 اٌّعٍظ اٌرٕفيزٜ ٌٛؼذج مّاْ اٌعٛدج اٌٝ ِعٍظ اٌىٍيح.

سـع تعل اٌمشاساخ ٚاٌرٛفياخ اٌّشذثطح تق ؼياخ اٌٍعاْ اٌراتعح ٌىٛو ء اٌىٍيىح يعٛص ٌٍّعٍظ اٌرٕفيزٜ  .ٚ 

 ٌٍعشك عٍيٙا ٚاتذاء اٌشأٜ لثً اٌعشك عٍٝ ِعٍظ اٌىٍيح.

 يمَٛ ِعٍظ اٌىٍيح تبسعاي لشاساذٗ ـٝ ِٛمٛعاخ ٚأٔؾطح مّاْ اٌعٛدج اٌٝ ِذيش ٚؼذج مّاْ اٌعٛدج. .ص 

 ذج مّاْ اٌعٛدج.ذعشك لشاساخ ِعٍظ اٌىٍيح عٍٝ ِعٍظ اداسج ٚؼ .غ 

يرُ سـع ِؽامىش اظرّاعىاخ ِعٍىظ اداسج ٚؼىذج مىّاْ اٌعىٛدج ِىٓ  ى ي ِىذيش اٌٛؼىذج اٌىٝ ِعٍىظ اٌىٍيىح  .ه 

 ِٚشوض مّاْ اٌعٛدج تاٌعاِعح.

 

 :. انتضاياخ انكهيح23يادج 

ذىىذعُ اٌىٍيىىح ٚواـىىح لياداذٙىىا ٚواـىىح األلغىىاَ ٚاٌّشاوىىض ٚاٌٛؼىىذاخ ٚاإلداساخ ٚأٔؾىىطح ٚؼىىذج مىىّاْ اٌعىىٛدج  .أ 

 يح تىاـح أؽىاي اٌذعُ ٚاٌّغأذج اٌّّىٕح ـٝ عثيً ٔعاغ ِّٙرٙا.تاٌىٍ

ذؽشؿ واـح األلغاَ ٚاٌّشاوض ٚاٌٛؼذاخ ٚاإلداساخ عٍٝ اذخار اإلظشاءاخ اٌرىٝ ذىفىً ظىٛدج ِىا ذمذِىٗ ِىٓ  .ب 

  ذِاخ عٛاء وأد ذعٍيّيح أٚ تؽصيح أٚ  ذِيح أٚ اداسيح ٌىاـح األهشاؾ اٌّغرفيذج ِٓ اٌىٍيح.

ٚعّيذ اٌىٍيح واـح ألغاَ ِٚشاوض ٚٚؼذاخ ٚاداساخ اٌىٍيح تنشٚسج ِٛاـىاج ٚؼىذج مىّاْ  يٍضَ ِعٍظ اٌىٍيح .ض 

 اٌعٛدج تاٌّغرٕذاخ اٌرٝ ذطٍثٙا اٌٛؼذج.

ذٍرضَ ألغاَ ِٚشاوض ٚٚؼذاخ ٚاداساخ اٌىٍيح تّٛاـاج ٚؼذج مّاْ اٌعٛدج تاٌّغىرٕذاخ اٌرىٝ ذطٍثٙىا اٌٛؼىذجت  .د 

 ّاْ ظٛدج اٌرعٍيُ تٙا.ٚوزٌه تؤيح ِغرٕذاخ ِشذثطح تّّاسعاخ ٚأٔؾطح م

 ذٍرضَ اٌىٍيح ترٛـيش اؼرياظاخ اٌٛؼذج ِٓ أظٙضج ٚذؤشيس ِٚرطٍثاخ اٌعًّ ِٓ أدٚاخ وراتيح ٚؼيش٘ا. .ٖ 

ذٍرضَ اٌىٍيح ترذتيش اٌّٛاسد اٌّاٌيح اٌ صِح ٌإليفاء تؤٔؾطح اٌٛؼذج اٌّخرٍفح ِٓ دٚساخ ٚٔذٚاخ ٚٚسػ عّىً  .ٚ 

 ح اٌّعرّذج ِٓ ِعٍظ اداسج اٌٛؼذج.ِٚطثٛعاخ ٚ  ـٗت ٚاٌٛاسدج تاٌّيضأيح اٌغٕٛي

ذٍرضَ اٌىٍيح ترذتيش اٌّٛاسد اٌّاٌيح اٌ صِح ٌإليفاء تؤيح أٔؾطح هاسئح ٌٍٛؼذج تعذ ِٛاـمىح سئىيظ ِعٍىظ اداسج  .ص 

 اٌٛؼذج.

 :. انًٕاسد انًانيح نهٕحذج24يادج 

يقىذس لىشاس عّيىذ ذؽذد اٌىٍيح ِقادس ذّٛيً ٚؼذج مّاْ اٌعٛدج عٕذ اعرّاد اٌّيضأيىح اٌغىٕٛيح ٌٍٛؼىذجت ٚ .أ 

 اٌىٍيح تزٌه.

 ظاِعح أعيٛه". –يٕؾؤ ؼغاب تاعُ "ٚؼذج مّاْ اٌعٛدج تىٍيح إٌٙذعح  .ب 

ذعًّ اٌٛؼىذج عٍىٝ ذّٕيىح ِٛاسد٘ىا اٌزاذيىح ِىٓ  ى ي ذٕدىيُ اٌّىئذّشاخ ٚإٌىذٚاخ ٚاٌىذٚساخ اٌرذسيثيىح راخ  .ض 

ٍيىىح إٌٙذعىىح ظاِعىىح اٌقىىٍح تٕؾىىاه اٌٛؼىىذج تشعىىَٛ اؽىىرشان يىىرُ ايىىذاعٙا ـىىٝ ؼغىىاب ٚؼىىذج مىىّاْ اٌعىىٛدج تى

 أعيٛه.

 ذمثً اٌٛؼذج إٌّػ ٚاٌٙثاخ ٚاٌرثشعاخ تعذ ِٛاـمح ِعٍظ اداسج اٌٛؼذج. .د 

 

 :. انُظاو انًانٗ نهٕحذج25يادج 

ِىٓ ٘ىزٖ  20يقذس ِعٍظ اداسج اٌٛؼذج إٌداَ اٌّاٌٝ ٌٍٛؼذج ـٝ مىٛء اٌرضاِىاخ اٌىٍيىح اٌّؽىذدج ـىٝ اٌّىادج 

 اٌ ئؽح.
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 :. انًغاءنح ٔانًحاعثح26يادج 

ـٝ ؼاٌح ؼذٚز ذمقيش ـٝ أداء ٚاظثاخ أٜ هىشؾ ِىٓ أهىشاؾ اٌعّىً تاٌٛؼىذجت يمىَٛ عّيىذ اٌىٍيىح ٚسئىيظ  .أ 

 .اٌطشؾ ٚاذخار اٌعضاءاخ إٌّاعثح ِعٍظ اداسج اٌٛؼذج تّغاءٌح ٘زا

 

 :. يشاقثح خٕدج عًم انٕحذج27يادج 

ـٝ مٛء اٌ ئؽح اٌرٕديّيح يراتع ِشوض مّاْ اٌعٛدج تاٌعاِعح أداء ٚؼذج مّاْ اٌعٛدج تاٌىٍيحت ٚأٔؾطرٙا  .أ 

 ٌٍٛؼذجت ٚـٝ مٛء لشاساخ اٌعاِعح ِٚشوض مّاْ اٌعٛدج تاٌعاِعح.

ينع ِعٍظ اٌىٍيح تاٌرعاْٚ ِع ِشوض مّاْ اٌعٛدج تاٌعاِعح ِئؽشاخ ألداء ٚؼذج مّاْ اٌعىٛدج تاٌىٍيىحت  .ب 

 ٚذغرخذَ اٌىٍيح ٘زٖ اٌّئؽشاخ ـٝ ذمييُ إٌداَ اٌذا ٍٝ ٌٍعٛدج تاٌىٍيح.

 

 :ٕاعذ ٔأحكاو عايح. ق28يادج 

 ذغشٜ أؼىاَ ٘زٖ اٌ ئؽح ِٓ ذاسيخ ِٛاـمح ِعٍظ اٌىٍيح عٍيٙا ٚذٍؽٝ أيح ٌٛائػ عاتمح عٍيٙا. .أ 

 ذىْٛ لشاساخ اٌعاِعح ِٚشوض مّاْ اٌعٛدج تاٌعاِعح ٍِضِح ٌىاـح األهشاؾ تاٌٛؼذج. .ب 

ؤٔٗ ٔـ  اؿ تٙزٖ يطثك اٌمٛاعذ اٌٛاسدج تمأْٛ ذٕديُ اٌعاِعاخ ٚالئؽرٗ اٌرٕفيزيح ـٝ ِا ٌُ يشد تؾ .ض 

 اٌ ئؽح.

يرُ ِشاظعح ٚذؽذيس اٌ ئؽح اٌرٕديّيح ٌٍٛؼذج ِشج وً عاِيٓ تؾىً اعريادٜت عٍٝ أْ يرُ ذعذيً أٜ ِادج  .د 

ِٓ ِٛاد اٌ ئؽح تٕاء عٍٝ الرشاغ ِىرٛب ِمذَ ِٓ أؼذ أعناء ِعٍظ اإلداسج ٚتعذ ِٛاـمح اٌّعٍظ عٍٝ 

 اٌرعذيً.

 ـٛس الشاس٘ا. ختاٌ ئؽح ِٚا يطشأ عٍيٙا ِٓ ذعذي  يرُ ات غ ِشوض مّاْ اٌعٛدج تاٌعاِعح .ٖ 

 اَتٓٗ_______________________________________________________

 


