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 صلُل   الخىصٍُ الىؿٌُى

ٔاصًميللجهاػ   وؤلاصاعي للٖلُت ألا



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 والخىصٍُ الىؿٌُى  للٖلُتهبظه كً الهُٖل الخىـُمي 

ؼي للخىـُم وؤلاصاعة   جظم ٔل وخضه هُٕال جىـُمُا لها ٌلخمض مً الؿلؼت اإلاسخصت بلض ازظ عؤي الجهاػ اإلآغ

ل اواػاعجخلاون ًُه الجهىص لخدُِّ ألاهضاي اإلاغؾىمت والخىـُم هى كباعة كً كملُت جغجِب ألاًغاص طمً هُٖ

خم جدضًض ألاؾالُب واإلاهام التى جدِّ هظه  وجىػق اإلاهام والىاحباث كلى وؿاثٍ فى قٖل  ألاهضاي،للىخضة، ٍو

 جىـُم هغمي ٌلغي بالهُٖل الخىـُمي للىخضة

ىضح  ىضح الهُٖل اليكاغ التي جماعؾه الىخضة والخبلُت ٍو غاعى  صازلها،والاجصا٘  لؼتؤًظا زؼىغ الؿٍو ٍو

 ًدىاؾب ووكاغ الىخضة وحجم اللمل اإلاىىغ بها  اجِؿُم الىخضة بلي ؤُؿام وبصاعاث بم

م  ٕىن لٖل مُى لها فى الهُٖل وكلحها مً  فى الهُٖل تؤو وؿٌٍُو الخىـُمي مهام وؿٌُُت وملاًير ؤصاء ػبِا إلاُى

ا إلاباقغة مهامها كلى ؤٓمل وحه ختى ًٕىن مغصوصة كلى جس٘ى له الؿلؼاث التىاإلاؿاولُاث والىاحباث ولها مً 

 اإلاىخج الجهاجي ػبِا للملاًير اإلاؼلىب

 الٖلُت ومجلـًِىم بمباقغة جىٌُظ ُغاعاث مجلـ  الٖلُت الظيكمُض  للٖلُت ًٕىن وكلى ُمت الهُٖل الخىـُمي 

ٍ ؤمىع  الجاملت واإلاجلـ لاوههألاكلى للجاملاث وجصٍغ الء والؿاصة  فى جىٌُظ هظه الٖلُت َو اإلاهام الؿاصة الٓى

 ؤلاصاعاث الخابلت مباقغة لؿُاصجه  الٖلُت وبلععئؾاء ألاُؿام الللمُت وؤمين 

ٔاصًمُت ؤو  ٔاهذ هظة الىؿاثٍ ا ٖاًت الىؿاثٍ ؾىاء  ٖامل ل خظمً هظا الضلُل الىصٍ ال تٍو  .اصاٍع

يزة الاؾاؾُت الصاعة اإلاىاعص البكغ  لخبر الىصٍ الىؿٌُى بمثابت الٓغ لخبر اإلاغحم الاؾاس ى فى َو ٍت فى اي مىـمت َو

ُت  ب وجُُِم الاصاء و الىِل والتُر  .الخ ..... الازخُاع والخلُين لكول اي وؿٌُت بالهُٖل الخىـميى واًظا فى الخضٍع
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ٔاصًمى الىؿٌُيالخىصٍُ  :ؤوال  للجهاػ الا

 ػبِا

م  1  الخىٌُظًت ث والثدخهالجاملابكإن جىـُم  27لؿىت  94ـ ُاهىن جىـُم الجاملاث ُع

م .  7 قغوغ واحغاءاث بهخساب الُِاصاث بكإن  7117لؿىت  525ُغاع اإلاجلـ الاكلى للجاملاث بجلؿخت ُع

 الجاملُت
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 الٖلُتكمُض / الؾخاط الضٓخىع ل بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى

 ازخُاع اللمُض 

م ًخم ازخُاع اللمُض ػبِا لِغاع  ش  7112لؿىت  5791وػاعة الخللُم اللالى ُع اإلايكىع  71/11/7112بخاٍع

ت اللضص   ، 7112ًىاًغ  4فى  2بالىُاجم اإلاصٍغ

ُما ًلى صىعة طىثُت مً  الِغاع اإلاكاع الُه  ًو
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 02/02/0202بتاريخ 

مضاء الٖلُاث واإلالاهض وجىـُم كملها وبحغاءاث اللجىت اإلاسخصت بترقُذ عئؾاء الجاملاث وكبكإن حكُٕل

 وقغوغ الترشح وملاًير اإلاٌاطلت

 وػٍغ الخللُم اللالى والبدث الللمي وعثِـ اإلاجلـ الاكلى للجاملاث

م  وكلى ُغاع عثِـ ، فى قإن جىـُم الجاملاث والثدخه الخىٌُظًت  1427لؿىت  94بلض الاػالق كلى الِاهىن ُع

ٖام ُاهىن جىـُم الجاملاث ؛ 7119لؿىت  57م الجمهىعٍت بالِاهىن ُع  بكإن حلضًل بلع اخ

ت الِاهىهُت باإلاجلـ الاكلى للجاملاث ؛ وبلض مىاًِت اإلاجلـ الاكلى  غ اإلاِضم مً اللجىت الاؾدكاٍع وكلى الخٍِغ

م   7112/ 17/11بخار ( 259) للجاملاث بجلؿخه ُع

 :ــــــــــغع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـــ                                                                

 (الاولىاإلااصة )

 
 
كٖل اللجىت اإلاسخصت بترقُذ اإلاخِضمين لكول وؿٌُت عثِـ الجاملت بِغاع مً وػٍغ الخللُم اللالى بلض ح

مً ؾبلت اكظاء ًخىلى اإلاجلـ الاكلى للجاملاث وجخٕىن هظه اللجىت ،مىاًِت اإلاجلـ الاكلى للجاملاث 

كلى ان ، جغقُذ اعبلت مجهم اؾاؾين باالطاًت للظى ازغ اخخُاػى مً طوي الخبرة فى مجا٘ الخللُم الجامعى 

 .ًٕىن مً بُجهم اخض عئؾاء الجاملاث والظي حؿىض الُه عثاؾت اللجىت 

خىلى مجلـ الجاملت اإلالىُت ازخُاع ألاكظاء الثالزت ا لباُُين ألاؾاؾُين باإلطاًت إلاغشح آزغ اخخُاػى مً ٍو

ت ؤوكامت ولهم زبرة ، هير اإلاغشحين لكول الىؿٌُت  كلى ان ًٕىهىا مً عمىػ الجاملت ممً جِلضوا مىاصب بصاٍع

وفى خالت الجاملاث اإلايكإة خضًثا ًجىػ إلاجلـ الجاملت ازخُاعهم مً ،فى مجا٘ الخللُم الجامعى وؤلاصاعة 

 .زغي الجاملاث الا 

 (اإلااصة الثاهُت)
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، كٖل اللجىت اإلاسخصت بترقُذ اإلاخِضمين لكول وؿٌُت كمُض الٖلُتؤواإلالهض بِغاع مً وػٍغ الخللُم اللالى ح

وجخٕىن هظه اللجىت مً زمؿت اكظاء ًخىلى عثِـ الجاملت ازخُاع زالزت  مجهم ؤؾاؾين باإلطاًت  للظى ؤزغ 

الزت ألاؾاؾُين عثِـ الجاملت ؤو ؤخض هىابه وفى هظه الحالت حؿىض كلى ؤن ًٕىن مً بين ألاكظاء الثاخخُاػى 

خىلى مجلـ الٖلُت  بلُه عثاؾت اللجىت وفى خالت ُُام ماوم لضحهم حؿىض عثاؾت اللجىت ألُضم اللمضاء ًاألخضر ٍو

ً ألاؾاؾين باإلطاًت بلى كظى ازغ اخخُاػى   وطلٗ مً بين قاهلى وؿاثٍ ألاؾاجظةازخُاع اللظىًٍ الازٍغ

ؾىاء فى الٖلُت ؤوفى ٔلُاث الجاملاث الازغي فى خالت كضم وحىص اؾاجظة فى الٖلُت ، كلى ان ًٕىن طلٗ 

 .باإلُتراق الؿغي 

غاعى كىض ازخُاع ممثلى الٖلُت ان ًٕىهىا مً عمىػها ؾىاء مً بين ؤكظاء مجلـ الٖلُت ؤومً زاعحه مً  ٍو

مًٕ إلاجلـ الٖل ُت ازخُاع ؤخض عمىػاللمل الجامعى ؾىاء مً ٔلُاث ازغي طوي الخبرة فى الخللُم الجامعى ، ٍو

 .صازل الجاملت ؤومً زاعحها 

 :مم مغاكاة 

ذ الازخُاع  ت بالجاملت ؤوؤخض ٔلُاتها وملاهضها ُو ُل –كمُض )ؤال ًٕىن ؤخضهم ممً ًخىلى مىاصب بصاٍع  (.ٓو

ختى الضعحت الغابلت ؤوقغآت  ؤال ًٕىن بين ؤخضهم وبين ؤخض اإلاخِضمين لكول اإلاىصب صلت ُغابت ؤومصاهغة

 .مً اي هىق ؤوزصىمت ُظاثُت 

 .وجٕىن مضة اللماصة زالر ؾىىاث ُابلت للخجضًض 

 (اإلااصة الثالثت)

فى خالت زلى الٖلُت ؤواإلالهض مً ألاؾاجظة اللاملين، لغثِـ الجاملت ان ًىضب إلاضة الججاوػ ؾىت ؤخض ألاؾاجظة 

واإلالاهض ألازغي الخابلت للجاملت ؤوؤخض ألاؾاجظة اإلاؿاكضًً مً طاث اإلاخٌغهين ؤوؤخض ألاؾاجظة مً الٖلُاث ؤ

 .الٖلُت ؤو اإلالهض للُِام بلمل اللمُض

 

 (اإلااصة الغابلت) 

 :ٌكترغ للترشح لىؿٌُتى عثِـ الجاملت ؤوكمُض الٖلُت ؤواإلالهض ماًلى 

كلى ؤن ًٕىن ُض ؤمض ى زمـ ؤن ًٕىن اإلاخِضم للترقُذ مً ألاؾاجظة اللاملين باخضي الجاملاث الحٕىمُت ، 

 .ؾىىاث فى صعحت ألاؾخاطًت إلاً ًغهب فى الترشح لىؿٌُت عثِـ الجاملت 
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وؤن ًٕىن ؤؾخاطا كامال بالٖلُت ؤواإلالهض خا٘ الترشح للماصة ؤي مجهما وال ًِبل جغقُذ اإلالاعؤواإلاىخضب هضبا ٔلُا 

 .بال بلض اؾخالم كمله بالٖلُت ؤواإلالهض

ُاهىن اللِىباث ؤوماًمازلها فى كلُه بلِىبت حىاثُت فى بخضي الجغاثم اإلاىصىص كلحها ؤال ًٕىن ُض ؾبّ الحٕم 

مت مسلت بالكغي ؤوالاماهت مالم ًًٕ ُض عص الُه  ت فى حٍغ مً حغاثم فى الِىاهين الخاصت ؤوبلِىبت مُِضة للحٍغ

 .اكخباعه

بي بال بطا جم الوائه ؤو بطا جم مدى ال م كلُه حؼاء جضٍع  . جؼاء ؤوسحبه مً ُبل الؿلؼت اإلاسخصتؤال ًٕىن ُض ُو

ذ الترشح وػُلت مضة جىلُه اإلاىصب  .ؤال ًٕىن اإلاغشح مخىلُا ؤي مىصب خؼبي ُو

 (اإلااصة الخامؿت)
 :جسخص اللجىت بما ًلى 

 .ؤلاكالن كً زلى الىؿٌُت ُبل جهاًت اإلاضة بإعبلت اقهغ كلى الاُل وبكضاص الجض٘و الؼمنى للملها  .1

 

كلى ؤن ًخِضم اإلاغشحىن بإوعاَ جغشحهم بلى ، ِى الاوعاَ إلاضة اؾبىق كلى الاُل ًخذ باب الخِضم وجل .7

 
 
  اللجىت مخظمىت ػلب الترقُذ وبُان خالت عؾمُا

 
بالؿيرة الظاجُت  مً الجاملت اإلاسخصت مكٌىكا

 
 
ضها وزؼت اللمل الخاصت به مبِىا غ وػَغ ؤلاصالح ومِترخاث الخىمُت  للمغشح وماًٍا به ؤوحه الخؼٍى

 والخ
 
غ ػبِا ٓما ًلتزم بخِضًم ٔل ماجؼلبه اللجىت مً مؿدىضاث الػمت ، للىؿٌُت اإلاخِضم لها  ؼٍى

ش الخِضًم  اقغ كلى ملٍ الخِضم مً اإلاىؿٍ اإلاسخص بما ًٌُض ؾاكت وجاٍع حؿلم ؤوعاَ ) للترقُذ ٍو

 (.الترشح ألماهت اإلاجلـ الاكلى للجاملاث فى خالت الخِضم إلاىصب عثِـ الجاملت

اإلاخِضمين واؾدبلاص هير اإلاؿخىفى للكغوغ الِاهىهُت للترقُذ بِغاع مؿبب مجها ًثبذ ًدص ؤوعاَ  .3

للً للمؿدبلض زال٘  ؾاكت  وكلى اللجىت البذ ًُما ًِضم  94مظمىهه فى مداطغ ؤكما٘ اللجىت  َو

ش جِضًم الخـلم  الحها مً ػلىن كلى اإلاغشحين ؤوجـلماث مً اإلاؿدبلضًً زال٘ ؤؾبىق مً جاٍع

 .ؤوالؼلً 

 ؤجسخاع اللجىت الثالزت الحاصلين كلى  .9
 
ِا م  كلى الضعحاث ًو ِت بالِغاع وجًغ إلالاًير اإلاٌاطلت اإلاًغ

جىصُاتها الى وػٍغ الخللُم اللالى باليؿبت لغثِـ الجاملت والى عثِـ الجاملت باليؿبت لللمُض جىػئت 

واإلاِىماث لكول للغطها كلى الؿلؼت اإلاسخصت ، ًةطا جبين للىػٍغ كضم جىاًغ ؤي مً الكغوغ ؤ

 .الىؿٌُت فى اإلاغشحين ًخم بكاصة الاحغاءاث مغة ازغي 
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 (اإلااصة الؿاصؾت)

ًٕىن كمل لجان ازخُاع الُِاصاث الجاملُت واإلالاهض اإلاىصىص كلحها فى اإلااصجين الاولى والثاهُت مً هظا الِغاع 

ٔاصًمى فى  ٔاصًمُت واخضة جيخهى فى جهاًت اللام ألا  2\31ؾىت ا

 (ابلتاإلااصة الؿ)

 
 
ت ُاهىهُت باإلاجلـ ألاكلى للجاملاث بغثاؾت ؤمين اإلاجلـ ألاكلى للجاملاث ح كٖل لجىت بؾدكاٍع

مًٕ للجىت  تاإلاؿدكاع الِاهىوى للمجلـ ألاكلى للجاملاث  واإلاؿدكاع الِاهىوى لىػٍغ الخللُم اللالى ٍو وكظٍى

 .اللجىت  ؤن حؿخلين باإلاؿدكاع الِاهىوى للجاملت اإلالىُت باألمغ اإلالغوض كلى

وجسخص هظه اللجىت بٌدص ؤًت جـلماث حلغض كلحها وجبضي فى قإجها عؤًا ُاهىهُا وجخلِى ؤًت اؾخٌؿاعاث مً 

م  ٖام الِغاع بِاهىن ُع ، ٓما جسخص بىـغ ماًدُله الحها  7119لؿىت  57ؤي الجاملاث ًُما ًخللّ بخؼبُّ ؤخ

خللِت بمجا٘ كملها وحلغض جىصُاتها كلى وػٍغ الخللُم اللالى عثِـ اإلاجلـ للجاملاث مً مىطىكاث م

 .اإلاجلـ ألاكلى للجاملاث

 (اإلااصة الثامىت)

ت ً    وَ  ، يكغ هظا الِغاع بالىُاجم اإلاصٍغ
 
ش وكغه ، وٍ   لمل به اكخباعا م مً الُىم الخالى لخاٍع لغى الِغاع الىػاعي ُع

ً   7115لؿىت  7225 ل ُغاع  ٖامه ٔو  .ٌُظ ٔل ًُما ًسصهوكلى حمُم الجهاث اإلاسخصت جى، سالٍ ؤخ

 

 وزير التعليم العالى والبحث العلمى 
 ورئيس المجلس االعلى للجامعات 

  محمد الشيحىاشرف / د .أ                                                                      
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 اللمُض / لألؾخاط الضٓخىع اإلاهام واإلاؿئىلُاث 

  

  ت واإلاالُت فى خضوص الؿُاؾت  ُت وبصاعةالٖلًِىم اللمُض بخصٍغٍ ؤمىع قئىجها الللمُت وؤلاصاٍع

ِاالتى ًغؾمها مجلـ الجاملت ومجلـ  ٖام الِىاهين واللىاثذ والِغاعاث اإلالم٘ى  الٖلُت ًو ألخ

خىلى كلى ألازص بها،  :ٍو

  جىٌُظها الٖلُت ومخابلتؤلاقغاي كلى بكضاص الخؼت الخللُمُت والللمُت فى. 

 ت واللاملين بالخيؿُّ بين ألاحه  .الٖلُتؼة الٌىُت وؤلاصاٍع

  هُئاث الخضَعـ والٌىُين  الٖلُت مًاللمل كلى جِضًم الاُتراخاث بكإن اؾخٕما٘ خاحت

 .والٌئاث اإلاؿاكضة ألازغي واإلايكإث والخجهيزاث وألاصواث وهيرها

  ٔل عثِـ الجاملت كً  الٖلُت وببالنمغاُبت ؾير الضعاؾت والامخداهاث وخٌف الىـام صازل

ـ بالٖلُت ؤو مامً قإهه اإلاؿاؽ بؿير اللمل   .ما ًيؿب بلي ؤخض ؤكظاء هُئت الخضَع

  ت  .ؤكمالهم بالٖلُت ومغاُبتؤلاقغاي كلى اللاملين باألحهؼة ؤلاصاٍع

  الٖلُتالجاملت واإلاجلـ ألاكلى للجاملاث ًُما ًسص  الٖلُت ومجلـجىٌُظ ُغاعاث مجلـ 

 غ فى جهاًت ٔل كام حامعى ك ت واإلاالُت  الٖلُت الللمُتً قئىن بكضاص جٍِغ والخللُمُت ؤلاصاٍع

غ كغطا ألوحه وكاغ  خظمً هظا الخٍِغ ؤصاء اللمل بها وقئىن الضعاؾت  الٖلُت ومؿخىي ٍو

والامخداهاث وهخاثجها وبُان اللِباث التى اكترطذ الخىٌُظ وكغض اإلاِترخاث بالحل٘ى 

غ كلى مجلـ  لغض هظا الخٍِغ بكإهه جىػئت للغطه كلى مجلـ  الغؤي الٖلُت إلبضاءاإلاالثمت َو

 .الجاملت

 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ُل الٖلُت الىؿٌُيبؼاُت الخىصٍُ   لٓى

ُل الٖلُت   حلُين ٓو

ُل الٖلُت ػبِا لىص اإلااصة  م ( 92)ٌلين ٓو "" :كلىوالتي جىص في الٌِغة ألازيرة مجها  27لؿىت  94مً الِاهىن ُع

ُل مً بين ؤؾاجظة الٖلُت بِغاع مً عثِ زالر وطلٗ إلاضة  اللمُض،ـ الجاملت بىاء كلى جغقُذ ًٕىن حلُين الٓى

 "."ؾىىاث ُابلت للخجضًض مغة واخضة 

 

 :اإلاهام واإلاؿئىلُاث

سخص ِىم ؤُضمهم مِامت كىض هُابت ٍو الء ٌلاوهىن اللمُض في بصاعة قئىن الٖلُت ٍو ٔل  ًٕىن لٖل ٔلُت زالر ٓو

 ـ  :ـ :ًلىمجهم باالزخصاصاث اإلاىضحت ًُما 

ُل الٖلـ  1  ُت لكئىن الخللُم والؼالبٓو

ُل الٖلُت لكئىن الخللُم والؼالب الازخصاصاث ألاجُت جدذ بقغاي اللمُض خىلى ٓو  :ٍو

 ب اللملي للؼالب ٍ امىع الؼلبت في الٖلُت وؤلاقغاي كلى الخضٍع  .جصٍغ

  صعاؾت مِترخاث ألاُؿام في قإن الىضب للخضَعـ والامخداهاث مً زاعج الٖلُت جىػئت

 .الٖلُتـ للغطها كلى مجل

 اطُت والاحخماكُت والثِاًُت والٌىُت للؼالب  .ؤلاقغاي كلى عكاًت الكئىن الٍغ

  ت فى  .الٖلُتؤلاقغاي كلى مخابلت جضَعـ اإلاِغعاث الِىمُت والتربُت اللؿٍٕغ

 ًًؤلاقغاي كلى قئىن الؼالب الىاًض. 

 ظلٗ ؤلاقغاي كلى الضوعاث ا إلاسخلٌت بين ؤلاقغاي كلى ألاوكؼت اإلاسخلٌت لؼلبت الٖلُت ٓو

 .ػالب الٖلُت وباقي ٔلُاث الجاملت

 الاقغاَ كلى قئىن الؼالب ختى ًخم جسغحهم واللغض كلى مجلـ الٖلُت باإلاىاٍُ الؼاعثت. 

 بكضاص ما ٌلغض كلى اإلااجمغ الللمي الؿىىي للٖلُت ًُما ًسصمه. 
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ُل الٖلُت لكئىن الضعاؾاث الللُا واللالُاث الثِاًُت والبدىرـ  7  ٓو

خىلى ُل الٖلُت لكئىن الضعاؾاث الللُا والبدىر الازخصاصاث ألاجُت جدذ بقغاي اللمُض ٍو  :ٓو

  بكضاص زؼت الضعاؾاث الللُا والبدىر الللمُت في الٖلُت بىاء كلى اُتراخاث مجالـ ألاُؿام

 .واللجان اإلاسخصت

 الٖلُتمخابلت جىٌُظ هظه الخؼت في ألاُؿام اإلاسخلٌت ب. 

 لللمُت في الٖلُت ومخابلت جىٌُظ الؿُاؾت اإلاغؾىمت فى هظا الكإن ؤلاقغاي كلى قئىن اليكغ ا 

  اُتراح جىـُم اإلااجمغاث والىضواث الللمُت في الٖلُت وجىلى قئىن اللالُاث الثِاًُت

 .الخاعحُت

 بكضاص ما ٌلغض كلى اإلااجمغ الؿىىي للٖلُت ًُما ًسصه. 

 واإلاغاحم والضوعٍاث ؤلاقغاي كلى قئىن اإلإخبت واُتراح الخؼت لتزوٍضها بالٕخب. 

 جىٌُظ اللىاثذ والِىاهين والِغاعاث الخاصت بالضعاؾاث الللُا والبدىر. 

 ؤلاقغاي كلى قئىن اليكغ الللمي في الٖلُت ومخابلت جىٌُظ الؿُاؾت اإلاغؾىمت في هظا الكإن. 

  واجساط ( صٓخىعاه-ماحؿخير -صبلىم )صعاؾت اإلاىطىكاث الخاصت بؼالب الضعاؾاث الللُا

 .اءاث بكإجهاؤلاحغ 

  اعاث بين ؤكظاء هُئت الخضَعـ بالٖلُت والجهاث الخاعحُت  .اجساط بحغاءاث جباص٘ الٍؼ

 ؤلاقغاي كلى قئىن اإلإخبت واُتراح الخؼت لتزوٍضها بالٕخب واإلاغاحم والضوعٍاث. 
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ُل الٖلُت لكئىن زضمت اإلاجخمم وجىمُت البِئتـ  3  ٓو

ُل الٖلُت لكئىن الضعاؾاث خىلى ٓو  :الللُا والبدىر الازخصاصاث ألاجُت جدذ بقغاي اللمُض ٍو

  زضمت  الٖلُت فيجٌٕل جدُِّ صوع  التيصعاؾت واُتراح الؿُاؾت اللامت والخؼؽ والبرامج

 اإلاجخمم 

  صعاؾت مكأل اإلاجخمم وجِضًم خل٘ى لها وؤلاؾهام فى ُظاًا الخىمُت الٖلُت فيجٌلُل صوع 

  الللمي البِئت وصوع البدث  فيالخضماث ومىاُم اللمل وصوع  ؤلاهخاجي مكأل اليكاغصعاؾت

 خلها  في الخؼبُِي

  ب اًغاص اإلاجخمم كلى اؾخسضام صعاؾت واُتراح الؿُاؾاث اللامت إلكضاص وجىٌُظ بغامج جضٍع

 قتى اإلاجاالث  في ؤلاهخاحُتألاؾالُب الللمُت والٌىُت الحضًثت وحللُمهم وعًم ٌٓاءتهم 

 قئىن زضمت اإلاجخمم  فيـ ألاكلى للجاملاث ومجلـ الجاملت مخابلت جىٌُظ ُغاعاث اإلاجل

 وجىمُت البِئت

  زضمت اإلاجخمم وجىمُت  الٖلُت فيجٌٕل جدُِّ صوع  التيؤلاقغاي كلى بكضاص الخؼؽ والبرامج

 البِئت

  ٔان ب بإهىاكها اإلاسخلٌت لللاملين مً زاعج الجاملت ؾىاء  ؤلاقغاي كلى جىٌُظ بغامج الخضٍع

با مؿخمغا ؤ  و جدىٍلُاجضٍع

 جِضًم اؾدكاعاث ًىُه للجهاث والهُئاث وألاًغاص 

  ت م الىعي ووكغ الثِاًت بين ؤًغاص اإلاجخمم  فياإلاكآع  ًع

  بحغاء بدىر جؼبُُِه مُضاهُه 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 لغثِـ مجلـ الِؿم الىؿٌُيبؼاُت الخىصٍُ 

 حلُين عثِـ مجلـ الِؿم 

م مً ُاهىن جىـُم  52ٌلين عثِـ مجلـ الِؿم ػبِا لىص اإلااصة   التى جىص كلى  27لؿىت  94الجاملاث ُع

ٕىن حلُِىه بِغاع  مً عثِـ الجاملت بلض ٌلين ""  عثِـ مجلـ الِؿم مً بين ؤُضم زالزت ؤؾاجظة فى الِؿم ٍو

ؤزظ عؤي اللمُض ؤو اإلالهض إلاضة زالر ؾىىاث ُابلت للخجضًض مغة واخضة وال ٌؿغي هظا الحٕم فى خالت وحىص ؤُل 

 . ٕىن عثاؾت مجلـ الِؿم ألُضمهممً زالزت ؤؾاجظة بط ج

 للٖلُت ؤو اإلالهض، وطلٗ بطا وحض 
 
ُال  ؤو ٓو

 
 كً عثاؾت الِؿم بخلُِىه كمُضا

 
لخبر عثِـ مجلـ الِؿم مخىدُا َو

 . هيره مً ألاؾاجظة فى الِؿم

ٕىن له به ظا وفى خالت زلى الِؿم مً ألاؾاجظة، ًِىم بإكما٘ عثِـ مجلؿه ؤُضم ألاؾاجظة اإلاؿاكضًً ًُه، ٍو

ومم طلٗ بطا لم ًًٕ . الىصٍ خّ خظىع مجلـ الٖلُت ؤو اإلالهض بال كىض الىـغ فى قئىن جىؿٍُ ألاؾاجظة

ٕىن طلٗ بِغاع مً  بالِؿم مً ألاؾاجظة ؾىي ؤحىبي حاػ ؤن ٌلهض بلُه كىض ؤلاُخظاء بغثاؾت مجلـ الِؿم، ٍو

 "".عثِـ الجاملت بلض ؤزظ عؤي اللمُض

 ـ  :واإلاؿئىلُاثاإلاهام 

  ت واإلاالُت في الِؿم في خضوص الؿُاؾت التي ٌكغي عثِـ مجلـ الِؿم كلى الكئىن الللمُت وؤلاصاٍع

ٖام الِىاهين واللىاثذ والِغاعاث اإلالم٘ى  ِا ألخ  .بهاًغؾمها مجلـ الٖلُت ومجلـ الِؿم ًو

  اللمل كلى الخيؿُّ بين الِؿم وألاُؿام الازغي 

 غا الى اللمُض في جهاًت ٔل ًصل ًِضم عثِـ مجلـ الِؿم بلض اللغض كلى مجلـ الِؿ م جٍِغ

ت، واإلاالُت)صعاس ي وفى جهاًت ٔل كام كً قئىن الِؿم الللمي  وطلٗ جىػئت ( الللمُت، وؤلاصاٍع

 .لللغض كلى مجلـ الٖلُت

  في خا٘ حلضص الخسصصاث الللمُت صازل الِؿم الىاخض ًٕىن ؤُضم ألاؾاجظة في ٔل جسصص مخميزا

خىلى بصاعة  بُٕان طاحي صازل الِؿم هاثبا كً عثِـ مجلـ الِؿم في قئىن هظا الخسصص، ٍو

الكئىن جدذ بقغاي عثِـ مجلـ الِؿم وفى خضوص الؿُاؾت التي ًغؾمها مجلـ الٖلُت ومجلـ 

ِىم بالخضا٘و ًحها مم باقي ؤكظاء هُئت الخضَعـ في الخسصص، وفى خا٘ زلى الخسصص  الِؿم، ٍو

ً ًُت بإكما٘ هاثب عثِـ مجلـ الِؿم لكئىن هظا مً ألاؾاجظة ًِىم ؤُضم ألاؾاجظة اإلاؿاكضً

 . الخسصص
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  ت حمُم ؤكظاء هُئت الخضَعـ ٌكٖل اإلااجمغ الللمي للِؿم بغثاؾت عثِـ مجلـ الِؿم وكظٍى

وممثلين كً الؼالب كلى ؤن ًٕىها مً  واإلالُضًً،وممثلين كً اإلاضعؾين اإلاؿاكضًً  بالِؿم،

ين في الضعاؾت   ،اإلاخٌُى

ٖا)ألاُؿام  وكضصهم ؤعبله بلضص ٖاهُ ًِىمىا بغثاؾت  (ؤؾاؾُهكلىم – مضوي –ٓهغباء  – مُ

  وهياإلالىُت مجالـ ألاُؿام 

o  ٖاهُُٕت  الهىضؾتُؿم  اإلاُ

o  الهىضؾت الٕهغبُت   ُؿم 

o  الهىضؾت اإلاضهُت   ُؿم 

o  الاؾاؾُت  الهىضؾُتالللىم ُؿم 

o  ت  ُؿم الهىضؾت اإلالماٍع
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 هينبؼاُت الخىصٍُ الىؿٌُي لألؾاجظة اإلاخٌغ   

 

 :الىؿٌُتمخؼلباث 

 

 ًخم حلُين ألاؾاجظة اإلاخٌغهين ػبِا 

خُذ ٌكترغ ًُمً ٌلين ؤؾخاطا  (113)مم مغاكاة خٕم اإلااصة  1427مً الِاهىن لؿىت  (171)لىص اإلااصة 

 : مخٌغها ما ًاحي 

صبدىن ؤؾاجظةٌلين بصٌت شخصُت في طاث الٖلُت ؤو اإلالهض حمُم مً ًبلوىن ؾً اهتهاء الخضمت  خٌغهين م ٍو

ٖاًإة اإلالاف،هظه اإلاضة في  وال جدؿب اللمل،لم ًؼلبىا كضم الاؾخمغاع فى  وطلٗ ما خِاطىن م مالُت بحمالُت  ٍو

ٖاًإة  وبين اإلالافاإلاِغعة  والبضالث ألازغي مظاًا بلُه الغواجب  جىاػي الٌَغ بين اإلاغجب مم الجمم بين اإلا

 .واإلالاف

 (177)ماصة   

ٖام اإلااصة الؿابِت بإكباء عثاؾت مجلـ الِؿم ًجىػ اؾخثىاء ؤن ٌلهض بلى  ألاؾاجظة اإلاخٌغهين اإلالُىين ػبِا ألخ

ٕىن طلٗ .ؤؾاجظةبطا لم ًىحض بالِؿم  بِغاع مً عثِـ الجاملت بىاء كلى ػلب مجلـ الٖلُت بلض ؤزظ عؤي  ٍو

 .اإلاسخصمجلـ الِؿم 
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 بؼاُت الخىصٍُ الىؿٌُي لألؾخاط

 

 :الىؿٌُتمخؼلباث 

 

خُذ  (22)اصة مم مغاكاة خٕم اإلا 1427اهىن لؿىت مً الِ (21)ؾاجظة ػبِا لىص اإلااصة ًخم حلُين ألا 

  :ًاحيٌكترغ ًُمً ٌلين ؤؾخاطا ما 

  ؤن ًٕىن ُض قول وؿٌُت ؤؾخاط مؿاكض مضة زمـ ؾىىاث كلى ألاُل في بخضي الجاملاث

خصىله كلى صعحت الخاطلت لهظا الِاهىن ؤو في ملهض كلمي مً ػبِتها ؤو ان ًٕىن ُض مظذ كلى 

الضٓخىعاه مضة ككغ ؾىىاث كلى ألاُل بكغغ ؤن ًٕىن ُض مض ى زماوي ككغ ؾىت كلى ألاُل كلى 

ٖالىعٍىؽ ؤو اللِؿاوـ ؤو ما ٌلاصلها  جِغع ؤلاكالن كً جلٗ الىؿٌُت فى حاملت  وطلٗ بطاصعحت الب

 .بُلُمُتؤزغي 

  بةحغاء ؤكما٘  ووكغها ؤو ة مؿاكض بةحغاء بدىر مبخٕغ  وهى ؤؾخاطؤن ًٕىن ًض ُام في مضجه

ؼ   .ألاؾخاطًتبوكاثُت ممخاػة جاهله لكول مٓغ

  حلُِىه ؤؾخاطا مؿاكضا بىاحباث ؤكظاء هُئت الخضَعـ  ومؿلٕه مىظؤن ًٕىن ملتزما في كمله

 .ومدؿىا ؤصاءها

  الٖلُتفى  ووكاػه الاحخماعيؤن ًازظ في الاكخباع كىض حلُِىه بهخاحه الللمي. 

  الؿملتة خؿً ؤن ًٕىن مدمىص الؿير. 

 ض احاػث اؾخثىاءا حلُين ؤؾاجظة مً زاعج جلٗ  22مم مغاكاة خٕم اإلااصة  (زاهُا) 21اإلااصة  ُو

 .ملُىتالجاملاث كىض جىاًغ قغوغ 

  :مهام الىؿٌُت

  ىاث اللملُتالخٌغن للُِام بالضعوؽ  .واإلاداطغاث والخمٍغ

  ضعاؾاث اإلابخٕغةوالالبدىر  وآلاصاب والٌىىن بةحغاءاإلاؿاهمت في جِضم الللىم. 

  واإلاغاحم واإلإخباث وجؼوٍضها بالٕخبؤلاقغاي كلى اإلالامل. 

  الؼالببثها في هٌىؽ  واللمل كلىألاصُلت  والُِم الجاملُتالخمؿٗ بالخِالُض. 

  اطُتالاحخماكُت  وعكاًت قئىجهماإلاباقغ بالؼالب  وجضكُم الاجصا٘جغؾُش  .والثِاًُت والٍغ

  غا كً ٔل  واإلاداطغاث واإلالامل وجِضًم بلىؽ خٌف الىـام صازل ُاكاث الضعو كمُض الٖلُت جٍِغ

 .لحٌـهمً احغاءاث  وما اجسظخاصر مً قإهه ؤلازال٘ بالىـام 

 غا ا كً وكاػه الللمي  جِضًم جٍِغ تؤحغاها  والبدىر التيؾىٍى بلى عثِـ  ووكغها والبدىر الجاٍع

 .الِؿممجلـ الِؿم اإلاسخص لللغض كلى مجلـ 

 ت في ؤكم   واللجان التيا٘ اإلاجالـ اإلاكآع
 
 .ًحهإًىن كظىا

  ت في اكما٘ اإلااجمغاث الللمُت للِؿم  .وللٖلُتاإلاكآع

  ت في جىمُت غ اإلاجخمماإلاكآع  .اإلادلي وجؼٍى

  :بهامهام بطاًُت ًمًٕ الُِام 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الىـم الالٕتروهُت  والىؿٌُي كلىمي باليكاغ اللل والبُاهاث الخاصت بكضاص ؤلاخصاثُاث

 .بالجاملت

 غ اإلا ت فى مكغوكاث الخؼٍى  .بالٖلُتكآع

  ب الصٌُي ت فى اكما٘ الخضٍع  .بالٖلُتاإلاكآع

  بُتخظىع الضوعاث  .الخضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ة اإلاؿاكضون بؼاُت الخىصٍُ الىؿٌُي لألؾخاط

م    :ًإحيما  1427لؿىت  94 مً الِاهىن  (24)ٌكترغ ًُمً ٌلين ؤؾخاطا مؿاكضا ػبِا لىص اإلااصة ُع

  ت ؤو مً حاملت ؤزغي  خاصال كلىؤن ًٕىن صعحت الضٓخىعاه ؤو ما ٌلاصلها مً بخضي الجاملاث اإلاصٍغ

في الخاعج كلى صعحت ٌلخبرها اإلاجلـ ألاكلى  مصغ ؤو ؤو هُئت كلمُت ؤو ملهض كلمى ملتري به في 

ٖام الِىاهين  ٘ للجاملاث ملاصلت لظلٗ مم مغاكاة ؤخ ص ًاهله جسص وطلٗ فيبها  واللىاثذ اإلالمى

 .الىؿٌُتلكول 

  فى اخضي الجاملاث الخاطلت لهظا ؤن ًٕىن ُض قول وؿٌُت مضعؽ زمـ ؾىىاث كلى ألاُل

ًٕىن ُض مض ى كلى خصىله كلى اإلااهل اإلاىصىص كلُه  او انالِاهىن ؤو في ملهض كلمى مً ػبِتها 

زالر ككغة مً هظا الِاهىن مضة زمـ ؾىىاث كلى الاُل بكغغ ان ًٕىن ُض مض ى  22في اإلااصة 

ٖالىعٍىؽ ؤو اللِؿاوـ او ما ٌلاصلها  جِغع ؤلاكالن  وطلٗ بطاؾىت كلى الاُل كلى خصىله كلى صعحت الب

 .بُلُمُتكً جلٗ الىؿٌُت في حاملت ؤزغي 

  ممخاػةاكما٘ اوكاثُت  بإحغاء ووكغها اوبدىر مبخٕغة  بإحغاءوهى مضعؽ ؤن ًٕىن ُض ُام في مضجه. 

  ومدؿىا ؤصاءهاحلُِىه مضعؾا بىاحباث ؤكظاء هُئت الخضَعـ  ؿلٕه مىظومؤن ًٕىن ملتزما في كمله. 

  ًالؿملتؤن ًٕىن مدمىص الؿيرة خؿ. 

  الٖلُتفى  ووكاػه الاحخماعيؤن ًازظ فى الاكخباع كىض حلُِىه بهخاحه الللمي. 

  :الىؿٌُُتاإلاهام 

  ىاث اللملُتالخٌغن للُِام بالضعوؽ  .واإلاداطغاث والخمٍغ

 والضعاؾاث اإلابخٕغةالبدىر  وآلاصاب والٌىىن بةحغاءم الللىم اإلاؿاهمت في جِض. 

  واإلاغاحم واإلإخباث وجؼوٍضها بالٕخبؤلاقغاي كلى اإلالامل. 

  الؼالببثها في هٌىؽ  ألاصُلت واللمل كلى والُِم الجاملُتالخمؿٗ بالخِالُض. 

  اطُتوالثِاالاحخماكُت  وعكاًت قئىجهم اإلاباقغ بالؼالب وجضكُم الاجصا٘جغؾُش  .ًُت والٍغ

  غا بلىخٌف الىـام صازل ُاكاث الضعوؽ كً ٔل كمُض الٖلُت  واإلاداطغاث واإلالامل وجِضًم جٍِغ

 .لحٌـهمً بحغاءاث  وما اجسظزال٘ بالىـام خاصر مً قاهه ؤلا 

  ا كً وكاػه الللمي و البدىر التي احغاها غا ؾىٍى ت بلى عثِـ وجم جِضًم جٍِغ وكغها و البدىر الجاٍع

 .الِؿمؿم اإلاسخص لللغض كلى مجلـ مجلـ الِ

  ت في ؤكما٘ اإلاجالـ  .بهإًىن كظىا  واللجان التياإلاكآع

  ت في اكما٘ اإلااجمغاث الللمُت للِؿم  .والٖلُتاإلاكآع

  ت في جىمُت غ اإلاجخمماإلاكآع  .اإلادلي وجؼٍى

  :بهامهام بطاًُت ًمًٕ الُِام 

   الىـم الالٕتروهُت  والىؿٌُي كلىي باليكاغ الللم والبُاهاث الخاصتبكضاص ؤلاخصاثُاث

 .بالجاملت

  ت غ  فياإلاكآع  .بالٖلُتمكغوكاث الخؼٍى

  ب الصٌُي ت فى اكما٘ الخضٍع  .بالٖلُتاإلاكآع

  بُتخظىع الضوعاث  .الخضٍع



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 بؼاُت الخىصٍُ الىؿٌُي للمضعؽ

 مخؼلباث الىؿٌُت للمضعؾين مً صازل الجاملت 

م  ٌكترغ ًُمً ٌلين ؤؾخاطا مؿاكضا ػبِا لىص   :ًإحىما  1427لؿىت  94مً الِاهىن  (22)اإلااصة ُع

  ت او مً حاملت ازغي ؤن ًٕىن خاصال كلى صعحت الضٓخىعاه او ما ٌلاصلها مً بخضي الجاملاث اإلاصٍغ

او هُئت كلمُت او ملهض كلمي ملتري به في مصغ او في الخاعج كلى صعحت ٌلخبرها اإلاجلـ الاكلى 

ٖام الِىاهين للجاملاث ملاصلت لظلٗ مم مغاكا ٘ ة اخ جسصص ًاهله  وطلٗ فيبجها  واللىاثذ اإلالمى

 .الىؿٌُتلكول 

  ىؽ او ٖالٍغ  .ٌلاصلهااو ما  ـاللِؿاوؤن ُض مظذ ؾذ ؾىىاث كلى ألاُل كلى خصىله كلى صعحت الب

  ٔان مً اإلاضعؾين اإلاؿاكضًً ؤو اإلالُضًً في بخضي الجاملاث الِاهىن ًِكترغ كما  الخاطلت لهظابطا 

ومدؿىا بىاحباجه  –مىظ حلُِىه ملُضا ؤو مضعؾا مؿاكضا  –ومؿلٕه ًٕىن ملتزما في كمله  جِضم ان

 .ؤصائها

  وخؿً الؿملتؤن ًٕىن مدمىص الؿيرة. 

  :الىؿٌُُتاإلاهام 

  ىاث اللملُتالخٌغن للُِام بالضعوؽ  .واإلاداطغاث والخمٍغ

  ث اإلابخٕغةوالضعاؾاالبدىر  وآلاصاب والٌىىن بةحغاءاإلاؿاهمت في جِضم الللىم. 

  واإلاغاحم واإلإخباث وجؼوٍضها بالٕخبؤلاقغاي كلى اإلالامل. 

  الؼالببثها في هٌىؽ  ألاصُلت واللمل كلى والُِم الجاملُتالخمؿٗ بالخِالُض. 

  اطُتالاحخماكُت  وعكاًت قئىجهماإلاباقغ بالؼالب  وجضكُم الاجصا٘جغؾُش  .والثِاًُت والٍغ

  غا كً ٔل كمُض الٖل داطغاث واإلالامل وجِضًم بلىواإلاخٌف الىـام صازل ُاكاث الضعوؽ ُت جٍِغ

 .لحٌـهمً بحغاءاث  وما اجسظزال٘ بالىـام خاصر مً قاهه ؤلا 

  ا كً وكاػه الللمي غا ؾىٍى ت وجم وكغهااحغاها  والبدىر التيجِضًم جٍِغ بلى عثِـ  والبدىر الجاٍع

 .الِؿممجلـ الِؿم اإلاسخص لللغض كلى مجلـ 

 ٘ت في ؤكما  .بهإًىن كظىا  واللجان التياإلاجالـ  اإلاكآع

  ت في اكما٘ اإلااجمغاث الللمُت للِؿم  .والٖلُتاإلاكآع

  ت في جىمُت غ اإلاجخمماإلاكآع  .اإلادلي وجؼٍى

  :بهامهام بطاًُت ًمًٕ الُِام 

   الىـم الالٕتروهُت  والىؿٌُي كلىباليكاغ الللمي  والبُاهاث الخاصتبكضاص ؤلاخصاثُاث

 .بالجاملت

  غ اإلاكاع  .بالٖلُتٓت فى مكغوكاث الخؼٍى

  ب الصٌُي ت فى اكما٘ الخضٍع  .بالٖلُتاإلاكآع

  بُتخظىع الضوعاث  .الخضٍع



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 بؼاُت الخىصٍُ الىؿٌُي للمضعؽ اإلاؿاكض

 مخؼلباث حلُين اإلاضعؾين اإلاؿاكضًً مً صازل الجاملت 

مم مغاكاة خٕم اإلااصة  1427لؿىت  94مً الِاهىن  (134)ًخم حلُين اإلاضعؾين اإلاؿاكضًً ػبِا لىص الىاصة 

ملتزما في كمله  وؤن ًٕىن  احؿخير فيًٕىن خاصال كلى صعحت اإلاًِكترغ ًُمً ٌلين مضعؾا مؿاكضا ان  (135)

 .ومدؿىا آصاءهاحلُِىه ملُضا بىاحباجه  ومؿلٕه مىظ

 :الىؿٌُُتاإلاهام 

  ىاث بها مً زال٘ الِؿم ألاكما٘ التي ًٖلٍ  وهيرها مً وصعوؽ كملُتالُِام بما ًٖلٍ به مً جمٍغ

 .لهالخابم 

  اإلااحؿخيرللحص٘ى كلى صعحت  والبدث الللميبظ٘ الجهض في الضعاؾت. 

  ت في ؤكما٘ اإلااجمغاث الللمُت للِؿم الخابم له  .وللٖلُتاإلاكآع

  بالجاملتجلِي صوعاث جىمُت ُضعاث اكظاء هُئت الخضَعـ. 

  :بهامهام بطاًُت ًمًٕ الُِام 

   الىـم الالٕتروهُت  والىؿٌُي كلىباليكاغ الللمي  ُاهاث الخاصتوالببكضاص ؤلاخصاثُاث

 .بالجاملت

  غ ت فى مكغوكاث الخؼٍى  .بالٖلُتاإلاكآع

  ب الصٌُي ت فى اكما٘ الخضٍع  .بالٖلُتاإلاكآع

  بُتخظىع الضوعاث  .الخضٍع

  



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 بؼاُت الخىصٍُ الىؿٌُي للملُض

  :اإلالُضًًمخؼلباث حلُين 

بِغاع مً عثِـ  واإلاضعؾىن اإلاؿاكضون ٌلين اإلالُضون  1427لؿىت  94اهىن مً الِ (133)ػبِا لىص اإلااصة 

ٕىن الخلُين الِؿم اإلاسخصالجاملت بىاء كلى ػلب مجلـ الٖلُت بلض ازظ عاي مجلـ  ش صضوع  ٍو مً جاٍع

 .الِغاع

 .تالؿملٌكترغ ًُمً ٌلين ملُضا او مضعؾا مؿاكضا ان ًٕىن مدمىص الؿيرة خؿً  (135)اإلااصة  وػبِا لىص

  :بالخٖلٍُحلُين اإلالُضًً 

و  (133)مم مغاكاة خٕم اإلااصجين  1427لؿىت  94مً الِاهىن  (132)اإلالُضًً بالخٖلٍُ اإلااصة ًدٕم حلُين 

جي الٖلُت في الؿيخين  ٌلين اإلالُضون مً هظا الِاهىن ًُجىػ ؤن  (135) ّ الخٖلٍُ مً بين زٍغ كً ػٍغ

ٖالىعٍىؽ ى ألاُل في ٔل مً الخِضًغ اللام الازيرجين الحاصلين كلى جِضًغ حُض حضا كل  وفي جِضًغ في صعحت الب

كلى في مجمىق الضعحاث مم مغاكاة طىابؽ مِامها و حلؼي ألاًظلُت إلاً هى ؤ ماصة الخسصص او ما ًِىم

 .الِاهىن مً هظا  (132)اإلاٌاطلت اإلاِغعة في اإلااصة 

  :الىؿٌُُتاإلاهام 

 ىاث  الُِام بما الاكما٘ التي ًٖلٍ بها مً زال٘ الِؿم  وهيرها مً ملُتوصعوؽ كًٖلٍ به مً جمٍغ

 .لهالخابم 

  اإلااحؿخيرللحص٘ى كلى صعحت  والبدث الللميبظ٘ الجهض في الضعاؾت. 

  ت في ؤكما٘ اإلااجمغاث الللمُت للِؿم الخابم له  .وللٖلُتاإلاكآع

  ـ ب وصوعاث جىمُتجلِي ؤص٘ى الخضَع  .لتبالجامُضعاث اكظاء هُئت الخضَعـ  والخضٍع

 

  :بهامهام بطاًُت ًمًٕ الُِام 

   الىـم الالٕتروهُت  والىؿٌُي كلىباليكاغ الللمي  والبُاهاث الخاصتبكضاص ؤلاخصاثُاث

 بالجاملت 

  غ ت فى مكغوكاث الخؼٍى  .بالٖلُتاإلاكآع

  ب الصٌُي ت فى اكما٘ الخضٍع  .بالٖلُتاإلاكآع

  بُتخظىع الضوعاث  .الخضٍع

  



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 :زاهُا

 مهام ومؿئىلُاث

 غي الىخضاث الضاكمت للهُٖل الخىـُمىمضً



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الخىٌُظي  مضًغ لبؼاُت الىصٍ الىؿٌُى ل

 ىخضة الجىصة والاكخماصل

 الىخضة مجلـ بصاعة 
 ازخصاصاث مجلـ بصاعة الىخضة

ًخىلى وطم الؿُاؾاث وهـم اللمل التى جدِّ بهغاض الىخضة في طىء الِىاهين واللىاثذ والِغاعاث 

  :الخالياإلاىـمت كلى الىدى 

  وطم الىـام الضازلي لللمل في الىخضة وجدضًض الازخصاصاث والخىصٍُ اللام إلاهام

 .بهاالؿاصة اللاملين 

  الىخضةوطم الِىاكض اإلاالُت اإلاىـمت للمل. 

  ٍغ اإلاِضمت بىاؾؼت اإلاضًغ الخىٌُظي للىخضة خ٘ى ؾير اللمل بمسخل الىـغ في الخِاٍع

غ اإلاخابلت والخِى  الىخضة،ؤوكؼت  ظلٗ جِاٍع ٍم ػبِا إلالاًير الجىصة الصاصعة مً الهُئت ٓو

 .الِىمُت لظمان حىصة الخللُم

  ت واإلاالُت إلاضًغ وخضة  .بالىخضةاللمل  الجىصة لخِؿير جدضًض الصالخُاث ؤلاصاٍع

  ًوجصضع  عثِؿه،ًجخمم مجلـ ؤلاصاعة مغة كلى ألاُل ٔل زالر قهىع بىاء كلى صكىة م

ً  .الِغاعاث بإهلبُت ؤصىاث الحاطٍغ

 ًغ الخىٌُظي للىخضة اإلاض

 حلُين اإلاضًغ الخىٌُظي لىخضة الجىصة 
  كلى  للخجضًض،جىٌُظًا للىخضة إلاضة ؾيخين ُابلت  الٖلُت مضًغاكمُض / ٌلين ألاؾخاط الضٓخىع

 ـ  :الجىصةلىخضة ؤن ًٕىن اإلاضًغ الخىٌُظي 

  بالٖلُتمً بين ؤكظاء هُئت الخضَعـ. 

   اإلاكهىص لهم بالخبرة والٌٕاءة 

  بِت اللمل فى مجا٘ حىصة الخللُمؾالضبت . 

 الجؼاءاثمً  زالي الىؿٌُي سجله. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

  ًلضًت مهاعاث الخىاصل الٌلا٘ مم  .آلازٍغ

  ٍُالحغحت واإلاٌاحئتلضًت الِضعة كلى خؿً الخصغي ومىاحهت اإلاىا. 

 مكهىص له باإلاصضاُُت والالتزام واللمل الجاص. 

 جىػ ؤن ًمىذ قاهل هظه الىؿٌُت جٌغن للُِام بإكما صضع ُغاع بظلٗ ٍو ٘ الىخضة ٍو

 . الٖلُتمً الؿُض ألاؾخاط الضٓخىع كمُض 

 

 :ًليوجخلخص مهامه وازخصاصاجه ًُما 

  الالػمتوبكضاص زؼؽ اللمل  الجىصة،الخىحُه وؤلاقغاي كلى اللاملين بىخضة. 

  والخيؿُّ بين اللاملين بالىخضة واهجاػ ألاكما٘ ومؼابِتها لخؼت ؤكما٘  ألاكما٘،مخابلت

 .ةالىخض

  ًغ صوعٍت إلاجلـ ؤلاصاعة ك  .ومكألهابىخضة الجىصة  لجؼىع اللمجِضًم جِاٍع

  م الخىاًؿُت التى حللً  في الٖلُت للخِضمالخيؿُّ مم الجهاث اإلاسخلٌت صازل وزاعج اإلاكاَع

 .كجها وػاعة الخللُم اللالى ؤو حهاث زاعحُت

  وطلٗ فى بػاع  الخىٌُظي،للمل الصالخُاث الالػمت لدؿُير ا ٔاًتاإلاضًغ الخىٌُظي للىخضة له

 الصالخُاث اإلاسىلت بلُه مً مجلـ ؤلاصاعة 
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 اصاعة الاػماث والٕىاعر ةوخض 

 جبلُت الىخضة 

   ُل الٖلُت لكئىن زضمت اإلاجخمم وجىمُت /  ص. ؤاإلاباقغ للؿُض  لإلقغايالىخضة  هظهجسظم ٓو

 البِئت 

 :الالػمتاإلااهالث 

 اللملى هُئت جضَعـ كلى عؤؽ كظ. 

 الجؼاءاثمً  زالي الىؿٌُي سجله. 

 بُت فى مجا٘ بصاعة الاػماث والٕىاعر  .خاصل كلى صوعاث جضٍع

  ًلضًت مهاعاث الخىاصل الٌلا٘ مم  .ألازٍغ

  ٍُالحغحت واإلاٌاحئتلضًت الِضعة كلى خؿً الخصغي ومىاحهت اإلاىا. 

 مكهىص له باإلاصضاُُت والالتزام واللمل الجاص. 

 ً ُل الٖلُت لكئىن زضمت اإلاجخمم وجىمُت /  ص. ؤالؿُض  بترقُدهِىم  .البِئتٓو

 ـ  :حيباآلوجسخص 

  :حيباآلللمل كلى جإمين ؾالمت ألاًغاص ا 1/ 3/ 1

  وطم زؼت جىضح ٌُُٓت بزالء اإلابنى كىض مىاحهت ؤي خاصر ػاعت. 

 ب كل  .الحاالث الؼاعثت الاًغاص فيىـُم زغوج ى ؤلازالء وجالخضٍع

 اث كلى ان جٕىن واضحت للؼلبت وحمُم اللاملين بج  الٖلُتدضًض مساعج الؼىاعت فى الؼُغ

  ب اللملى كلى ؤلازالء كلى ًتراث مخباكضة ختى ًٕىن اللاملين كلى صعاًت بلملُت بحغاء الخضٍع

 .اللملؤلازالء كىض الؼىاعت بما ال ٌلَى 

 ام اإلالضاث الخاصت بكضاص ميكىعاث وملصِاث ولىخاث بعقاصًت جىضح ٌُُٓت اؾخسض

ظلٗ ٌُُٓت  ٖان واضح  الخصغي فيباإلػٌاء ٓو ألاػماث ومساعج الؼىاعت ووطلها فى م

 .لللاملين

 

- : واإلاؿدىضاثمجا٘ جإمين الىزاثّ الهامت  7/ 3/ 1
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 ٖان امً لحٌـها هـغا ألهمُتها للىخضة  .جدضًض الىزاثّ الهامت وجسصُص م

 ثّ الهامت فى مىاُم جباصلُتوطم زؼت مىـمت للحٌاؾ كلى السجالث والىزا. 

  ؤٓثر  ألالى وكمل مثل الحاؾبخٌف الىزاثّ واإلاؿدىضاث الهامت باؾخسضام الؼَغ الحضًثت 

 .مىتآخلٌت سمآً مؤمً وسخت لها والاخخٌاؾ بها فى 

  ير الخؼاثً الحضًضًت الالػمت لحٌف ير الاكخماصاث الخاصت بخًى اجساط الخضابير الالػمت لخًى

 .ضاث والسجالث الهامت فى ؤمآً بلُضة كً مىاُم الخؼغالىزاثّ واإلاؿدى

- : واإلاؿخضًمتمجا٘ الصُاهت الىُاثُت  3/ 3/ 1

 ُت الالػمت إلحغاء الصُاهت ير الاكخماصاث اإلاالُت واللمالت الٌىُت والحًغ  .جًى

  الاهخمام بىطم زؼت ملخمضة مً الؿلؼت اإلاسخصت للُِام بإكما٘ الصُاهت الضوعٍت ُبل

ىق  ُت اإلاىاؾبت لهظه ألاكما٘ باالؾخلاهت ،الظغع ُو  .باللمالت الحًغ

  ٖاث اإلاُاه والصغي والٕهغباء وملضاث ؤلاػٌاء ووطم طغوعة بحغاء ًدص صوعي للمبنى وقب

غ بها ٌلغض كلى الؿلؼت اإلاسخصت الجساط الالػم فى هظا الكإن  .جٍِغ

  (بالجاملتالهىضؾُت  ةالاصاع )الاؾخلاهت بالجهاث اإلاسخصت بإكما٘ الصُاهت بطا لؼم ألامغ 

 .للحص٘ى كلى مىاًِاتها

 ير اللمالت اإلاضعبت كلى الجساط الالػم كىض الظغوعة  .  اللمل كلى جًى

 مهام وواحباث كامت 

  بالٖلُتوطم زؼت ملخمضة ومللىت لالمً والؿالمت. 

  بهم كلى الؿلْى ألامثل إلاىاحهت ألاػماث والٕىاعر  الىعيوكغ بين اللاملين والؼالب وجضٍع

 .خضوثهااإلادخمل 

  ٔاًت الىؾاثل واإلالضاث الالػمت إلاىاحهت ير   .الٕىاعرجًى

  اصاعة الاػمت ؤلا ّ هِاغ الِىة كلى  للىُىي والخلغيقغاي كلى جدلُل وجُُِم ؤصاء ًٍغ

  .مؿخِبالوالظلٍ والخلغي كلى ماُض ًـهغ مً مكٕالث لىطم الحل٘ى لها وجالًحها 
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 اإلاىاعص الظاجُت ة جىمُتوخض
  ُل الٖلُت لكئىن زضمت اإلاجخمم وجىمُت /  ص. ؤاإلاباقغ للؿُض  لإلقغايجسظم هظة الىخضة ٓو

 البِئت 

 :الالػمتاإلااهالث 

  اللملكظى هُئت جضَعـ كلى عؤؽ. 

 الجؼاءاثمً  زالي الىؿٌُي سجله. 

 بُت فى مجا٘ اإلاكغوكاث الخاصت بدىمُت اإلاىاعص  .الظاجُت خاصل كلى صوعاث جضٍع

  للمىاعصلضًت مهاعاث خؿً الاصاعة والخىـُم والاؾخسضام الامثل. 

 مكهىص له باإلاصضاُُت والالتزام واللمل الجاص. 

  ُل الٖلُت لكئىن زضمت اإلاجخمم وجىمُت /  ص. ؤالؿُض  بترقُدهبِىم  .البِئتٓو

 اإلاهام واإلاؿئىلُاث 

 

 غ الخؼت الاؾتراجُجُت لخىمُت اإلاىا  .لهاعص الظاجُت والىدث كً مصاصع حضًضة جدضًض الُاث جؼٍى

  لخىمُت اإلاىاعص الظاجُت للٖلُت جدضًض الجهاث اإلاِترح الخلاون ملها فى جىٌُظ الخؼت الاؾتراجُجُت 

  غ اؾالُب الضكاًت والاكالن كً ؤوكؼت  .الىخضةجدضًض وجؼٍى

  اإلاجلـالىخضة لالحخماق وجدظير حض٘و الاكما٘ وعثاؾت صكىة اكظاء. 

 ًابت كلى  احخماق ؤكظاءخسظ مً ُغاعاث جصضع كً جٌلُل ما  .جىٌُظهاالىخضة واإلاخابلت والُغ

  الازخصاصاثجىػَم اإلاهام واإلاؿئىلُاث كلى اكظاء الىخضة وجدضًض. 

  ابت واإلاخابلت اإلاؿخمغة إلاغاخل ؤصاء وجىٌُظ  .الىخضةؤوكؼت ومهام ؤكظاء الُغ

  تمخابلت اث  الاصاء وملالجت اؾخمغاٍع  .اإلاهامحلترض جىٌُظ  لتياواػالت اإلالُى

  ٔاًت اإلاِترخاث واإلاكغوكاث اإلاِترخت لخىمُت اإلاىاعص الظاجُت  .للٖلُتصعاؾت ومىاُكت 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى ـ  9

 جينٍالخغ  قئىن  مخابلت صاعةبإلاضًغ 

  ُل الٖلُت لكئىن الخللُم /  ص. ؤاإلاباقغ للؿُض  لإلقغايجسظم هظة الىخضة ٓو

  والؼالب 

 :الالػمتاإلااهالث 

 اللملظى هُئت جضَعـ كلى عؤؽ ك. 

 الجؼاءاثمً  زالي الىؿٌُي سجله. 

  بُت جينمجا٘ مخابلت  فيخاصل كلى صوعاث جضٍع  .الخٍغ

  جينالٌلا٘ مم  مهاعاث الخىاصللضًت  .الخٍغ

 ُ٘اصع كلى الخىاصل الٌلا٘ مم ؤصحاب ألاكما. 

 مكهىص له باإلاصضاُُت والالتزام واللمل الجاص. 

  الٖلُت كمُض/  ص. ؤالؿُض  بترقُدهبِىم. 

 اإلاهام واإلاؿئىلُاث 

  اإلاجلـصكىة اكظاء الىخضة لالحخماق وجدظير حض٘و الاكما٘ وعثاؾت. 

  ًابت كلى  احخماق ؤكظاءجٌلُل ماًخسظ مً ُغاعاث جصضع ك  .جىٌُظهاالىخضة واإلاخابلت والُغ

 غ عبم ؾىىي كً ؤوكؼت الىخضة واهجاػاتها ومضي جٌلُل زؼت اللمل لللغض كلى  اكضاص جٍِغ

  .الٖلُتكمُض /  ص. ؤالؿُض 

 ج  اكضاص همىطج جبُاهاث  اؾخماعة)بُاهاث الخٍغ  .(زٍغ

  جى الٖلُت بجمُم جسصصاتها وجدضًث ُاكضة ت الجهاثُت وزٍغ جىػَم الاؾخماعة كلى ػالب الٌُغ

جينبُاهاث   .الخٍغ

  م اكضاص ُىاكض بُاهاث جين وؾَى اللمل ووطلها كلى مُى  .الٖلُتكً الخٍغ

  غ ُُاؽ عطا جين كً الخضماث التى جِضمها الٖلُت لهم وجدلُل الىخاثج وكغطها فى جِاٍع الخٍغ

  .الىخاثج هظهطىء  فيصوعٍت واجساط الاحغاءاث الخصحُدُت 

  جى الٖلُت اللاملين لضحهم وجدلُل الىخاثج وكغطها ُُاؽ عطا مىـماث ؾَى اللمل كً زٍغ

غ صوعٍت واجساط الاحغاءاث الخصحُدُت    .الىخاثج هظهء طى فيفى جِاٍع

  الازخصاصاثجىػَم اإلاهام واإلاؿئىلُاث كلى اكظاء الىخضة وجدضًض. 

  ابت واإلاخابلت اإلاؿخمغة إلاغاخل ؤصاء وجىٌُظ ؤوكؼت ومهام ؤكظاء  .الىخضةالُغ

  تمخابلت اث  الاصاء وملالجت اؾخمغاٍع  .اإلاهامحلترض جىٌُظ  التيواػالت اإلالُى

  جين الٖلُت لدكوُلزؼت فى جىٌُظ جدضًض الجهاث اإلاِترح الخلاون ملها  .الخٍغ
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  ًغ اؾالُب الضكاًت والاكالن ك جى جدضًض وجؼٍى  .الٖلُتزٍغ
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ب  ؿمُإلاضًغ   الخضٍع
  ُل الٖلُت /  ص. ؤاإلاباقغ للؿُض  لإلقغايجسظم هظة الىخضة  لكئىن زضمتٓو

 اإلاجخمم وجىمُت البِئت   

 :الالػمتاإلااهالث 

  اللملكظى هُئت جضَعـ كلى عؤؽ. 

 الجؼاءاثمً  زالي الىؿٌُي سجله. 

  ٘بُت فى مجا  .الخضٍعبخاصل كلى صوعاث جضٍع

   خاصل كلى صوعة TOT . 

  بالٖلُت ؤلاصاعي ؤكظاء هُئت الخضَعـ وملاوهحهم واكظاء الجهاػ الٌلا٘ مم  مهاعاث الخىاصللضًت. 

  ؼ جىمُت الِضع ُاصع كلى الخىاصل الٌلا٘ مم ب بالجهاػ مٓغ  ؤلاصاعي اث بالجاملت ومغآؼ الخضٍع

 .بالضولت

 مكهىص له باإلاصضاُُت والالتزام واللمل الجاص. 

  ُل/  ص. ؤالؿُض  بترقُدهبِىم  .البِئت وزضمت اإلاجخمم الٖلُت لكئىن  ٓو

 اإلاهام واإلاؿئىلُاث 

  اإلاجلـصكىة اكظاء الىخضة لالحخماق وجدظير حض٘و الاكما٘ وعثاؾت. 

 ابت كلى  احخماق ؤكظاءمً ُغاعاث جصضع كً  جٌلُل ماًخسظ  .جىٌُظهاالىخضة واإلاخابلت والُغ

  غ عبم ؾىىي كً ؤوكؼت الىخضة واهجاػاتها ومضي جٌلُل زؼت اللمل لللغض كلى اكضاص جٍِغ

  .الٖلُتكمُض /  ص. ؤالؿُض 

  بُت  ووطم الخؼؽلجمُم كىاصغ البِئت اإلادُؼت بالٖلُت بكضاص صعاؾت باالخخُاحاث الخضٍع

ُخاث البرامج  بُت والجض٘و الؼمنى بخُى بُتالخضٍع  .الخضٍع

  اإلاخضعبيناكضاص ُىاكض بُاهاث. 

  بُت التيالبرامج  اإلاخضعبين كًُُاؽ عطا جِضمها الٖلُت لهم وجدلُل الىخاثج وكغطها فى  الخضٍع

غ صوعٍت واجساط الاحغاءاث الخصحُدُت فى طىء هظة    .الىخاثججِاٍع

 ٖاًاءاث ل ُاؽ ؤزغ البرامج بُتراح صغي اإلا ين فى بكضاص وجىٌُظ اومخابلت وجُُِم ُو جمُم اإلاكآع

بُت ووعف   .اللملوالضوعاث الخضٍع

  بُتبُتراح اؾلاع الخضماث والبرامج  .الخضٍع

  الازخصاصاثجىػَم اإلاهام واإلاؿئىلُاث كلى اكظاء الىخضة وجدضًض. 

  ابت واإلاخابلت اإلاؿخمغة إلاغاخل ؤصاء وجىٌُظ ؤوكؼت ومهام  .الىخضةؤكظاء الُغ

  تمخابلت اث  الاصاء وملالجت اؾخمغاٍع  .اإلاهامحلترض جىٌُظ  التيواػالت اإلالُى
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  الجهىض بمؿخىي ؤكظاء هُئت  الٖلُت فيجىٌُظ زؼت  فيجدضًض الجهاث اإلاِترح الخلاون ملها

 .بالٖلُتالخضَعـ واللاملين 

  ًغ اؾالُب الضكاًت والاكالن ك بُت الالبرامج جدضًض وجؼٍى  .الٖلُت  جِضمها  تيالخضٍع
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 الخىصٍُ الىؿٌُى للجهاػ ؤلاصاعي  :زالثا

 ػبِا

مـ ُاهىن اللاملين اإلاضهُين  1  7112لؿىت  41 بالضولت ُع



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ت الىخضاث   الخابلتالاصاٍع

 الٖلُتكمُض / لالؾخاط الضٓخىع 

 الٖلُتالضٓخىع كمُض  لألؾخاط الٌنياصاعة اإلإخب 

سخصللمُض  الٌنيإلإخب ااصاعة  ضًغ بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى إلا - : آلاحي الٖلُت ٍو

  الٖلُتكمُض /  ص. ؤجِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

   صعاؾت وكغض اإلاىطىكاث التى جغص إلإخب الاؾخاط الضٓخىع اللمُض ومخابلت اإلاىطىكاث

 الصاصعة مىه 

  ت وجىٌُظ ماًاقغ كلحها  الجهتؾىاء بالحٌف ؤو ؤلاخالت بلى  كغض اإلاىطىكاث الؿٍغ

  .ومخابلخهاإلاسخصت 

   ٖاًت ألاكما٘ التى ًؼلبها مىه كمُض  .الٖلُتالُِام ب

   مخابلت جىٌُظ جإقيراث الاؾخاط الضٓخىع اللمُض باليؿبت للمىطىكاث التى حلغض كلُه لضي

 .اإلاىطىكاثالجهاث التى ؤخُلذ بلحها جلٗ 

 

  للىؿٌُتالالػمت  ؾاؾُتألا واإلالاعي اإلااهالث والخبراث. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُتالضعحت ألاولى. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايالُِاصة  فيمهاعة كالُت. 

  ألالىبحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

  الاؾتراجُجيالخسؼُؽ  فيمهغاث مخِضمت. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ث والخىزُّاإلاللىما ُؿم

 بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى لغثِـ ُؿم اإلاللىماث والخىزُّ 

  الضٓخىع كمُض  لألؾخاطمضًغ اصاعة اإلإخب الٌنى جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض

 .الٖلُت

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

   (ىزاثُِتالُىاكض البُاهاث  اخصاثُت ـبُاهاث  ُىاكض)بالٖلُت اكضاص ُىاكض البُاهاث الخاصت 

٘ ا٘و  الٖلُت وجدضًثهامىظ وكإة    بإو

   خٌف اإلاىطىكاث اإلااقغ كلحها بالحٌف 

  ٖاجباث الصاصعة مً مٕخب الاؾخاط الضٓخىع اللمُض للجهاث اإلاسخلٌت  خٌف صىع للم

   بالٖلُت بملٌاتهاخٌف الىزاثّ الخاصت  

  غاعاث اإلاجلـ ألاكل غاعاث عثِـ الجاملت ُو ت ُو ى للجاملاث والٕخب خٌف الِغاعاث الىػاٍع

 الضوعٍت

   غاعاث اإلاجالـ واللجان اإلاسخلٌتجلِى وجصيٍُ اإلاىطىكاث  .ُو

 

  للىؿٌُتؾاؾُت الالػمت اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألا. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الثاهُت الخسصصُتالضعحت. 

 غ والىزاثّ واكضاصحمم البُاهاث مهاعة كالُت فى ا  .الخِاٍع

 وؤلاقغاي مهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  ألالىبحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

 

 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ُؿم اللالُاث اللامت 

 بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى لغثِـ ُؿم اللالُاث اللامت 

 

 .اللمُض/  ص. ؤللؿُض  الٌنيمضًغ اصاعة اإلإخب جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

 بالٖلُت وبكضاصسخلٌت ججمُم اإلاللىماث كً ؤوحه ألاوكؼت اإلا  ٍ بالٖلُت وؾاثل وبغامج الخلٍغ

 .الجاملتبالخلاون مم اللالُاث اللامت  وطلٗ

  الجاملت،ألازغي  الٖلُت واإلالاهضوطم الخؼؽ والبرامج التي حؿاكض كلى جضكُم الصلت بين 

 وبين الٖلُاث والجاملاث ألازغي والهُئاث الللمُت والثِاًُت وطلٗ بالخلاون مم اللالُاث

 .الجاملتاللامت 

  الٖلُت وجؼوٍضمخابلت ما ًيكغ ؤو ًظاق ًُما ًخللّ بيكاغ  
 
وؾاثل ؤلاكالم باإلاللىماث ػبِا

  .الجاملتللؿُاؾت التي جغؾمها 

  لهمالبرامج اإلاىاؾبت  الٖلُت وجغجِباؾخِبا٘ ػواع. 

  ْمُت واللمالُت الاخخٌا٘ باإلاىاؾباث الللمُت والثِاًُت والىػىُت والِى  الٖلُت فيجىـُم اقترا

 .الجاملتوطلٗ بالخلاون مم 

  م غ الؿىىي وجٍِى ٔاًتالاقتراْ في بكضاص الخٍِغ غ اإلاخللِت باألوكؼت اإلاسخلٌت  الٖلُت و  الخِاٍع

 

  للىؿٌُتالالػمت  ألاؾاؾُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُت الثاهُتالضعحت. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  لاث والِىاهين وألاهـمت الخاصت باليكغ وجضا٘و ت جامت بالدكَغ  .البُاهاثملًغ

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ت الاؾخاط الضٓخىع اللمُض  ؾٕغجاٍع

ت  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ   كمُض الٖلُت /  ص. ؤلؿٕغجاٍع

 ٕاللمُض/  ص. ؤللؿُض  الٌنيخب جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ اصاعة اإلا. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ض الىاعص ٖاجباث الىاعصةجلِى البًر  .الىاعصإلإخب الاؾخاط الضٓخىع اللمُض وحسجُلها بضًتر  واإلا

  ٘الُىمكمل الاجصاالث الالػمت التى ًخؼلبها اللمل بمٕخب الاؾخاط الضٓخىع اللمُض زال. 

 ض الصاصع ػبِا ظلٗلخاقيرة كمُض  الُِام بخصيٍُ البًر ٖاجباث الصاصعة والُِام  الٖلُت ٓو اإلا

  .الصاصعبدسجُلها فى صًاجغ 

  جىـُم اإلاِابالث واإلاىاكُض والاحخماكاث الخاصت باالؾخاط الضٓخىع اللمُض وكغطه كلى

٘  اوال ؾُاصجه  .بإو

  ٖاًت مغاؾالث مٕخب الاؾخاط الضٓخىع  .اللمُضالُِام باكما٘ الٕخابت واليسخ ل

 

  للىؿٌُتث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت اإلااهال. 

   اإلاخىؾؽمخىؾؽ ؤو ًَى ماهل. 

  اإلإخبُت الثاهُتالضعحت. 

  ٘واللغضمهاعة كالُت فى ؤلاجصا. 

  اؾخسضام الحاؾب ألالى مهاعة كالُت فى  



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الٖلُتاصاعة مجالـ 

 بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى إلاضًغ اصاعة مجالـ الٖلُت 

  الٖلُتكمُض /  ص. ؤقغاي اإلاباقغ للؿُض جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلا. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

   الٖلُتجلِى اإلاىطىكاث اإلاؼلىب كغطها كلى مجلـ. 

   لظلٗجىحُت الضكىة الكظاء اإلاجلـ والُِام باالجصاالث الالػمت. 

  بُاهاث ُغاعاث مجالـ الٖلُت    ـ ُىاكض البُاهاث  ُىاكض)اكضاص ُىاكض البُاهاث الخاصت

٘ وجدضًثها ا٘و  (الجاملتعاث مجالـ ُغا  .بإو

   ازخصاص الىخضاث ألازغي  فيجضزل  الٖلُت وال بكضاص اإلاظٓغاث اإلاؼلىب كغطها كلى مجلـ 

   الٖلُتمخابلت جىٌُظ ُغاعاث مجلـ. 

   ت مجالـ ألاُؿام اإلاسخلٌت  .بالٖلُتمخابلت ؤكما٘ ؾٕغجاٍع

   ٘طلٗجؼلب  التيالحٌف واليسخ وػبم وجىػَم ألاكما. 

 

  للىؿٌُتالالػمت  ألاؾاؾُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُتالضعحت ألاولى. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  ألالىاؾخسضام الحاؾب مهاعة كالُت فى. 

  

 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الِاهىهُتالكئىن  بصاعة

 الِاهىهُت  اصاعة الكئىن ًغ إلاض الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  الٖلُتكمُض /  ص. ؤجِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ٗاث والصُاهت والخإحير للوير وزالي طل ٔاًت اللِىص وؤلاحغاءاث الخاصت باإلاكتًر  مغاحلت 

   ٘الكغاءالاقتراْ فى لجان البذ واإلاماعؾاث الخاصت بإكما. 

  الخبرة فى اإلاجاالث الِاهىهُت وببضاء الغؤي واإلاؿاثل الِاهىهُت جِضًم 

  تهاومخابلبالٖلُت صعاؾت الِظاًا الخاصت. 

  ٖاصع اللام وبصضاع الِغاعاث  الٖلُت لللاملينالخدُِِاث الالػمت التى ًؼلبها كمُض بىؿاثٍ ال

 الىاججت كً مباقغة الخدُِِاث واإلالخمضة ومىاًّ كلحها مً كمُض الٖلُت  

  بحغاء الخدُِِاث اإلاؼلىبت مم الؼالب هدُجت مسالٌاتهم واؾخصضاع الِغاعاث هدُجت

 الٖلُتالخدُِِاث ملخمضة ومىاًّ كلحها مً كمُض 

 

  للىؿٌُتؾاؾُت الالػمت اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألا. 

   َ  .خاصل كلى لِؿاوـ خِى

  الخسصصُتالضعحت ألاولى. 

  مُِض بىِابت اإلادامين 

 ت جامت ب لاث ملًغ  .والِىاهينالدكَغ

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ُل ل الخابلتالاحهؼه   الؼالبو  الخللُمالٖلُت لكئىن ٓى

ُل   الخللُم والؼالب الٖلُت لكئىن مٕخب ٓو

ُل الٖلُت لكئىن الخللُم والؼالب   بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى إلاضًغ مٕخب ٓو

  ُل الٖلُت لكئىن / ألاؾخاط الضٓخىع جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض الخللُم  ٓو

  .والؼالب

  واإلاؿئىلُاثالىاحباث. 

  مىهصعاؾت وكغض اإلاىطىكاث التي جغص بلى اإلإخب ومخابلت اإلاىطىكاث الصاصعة. 

  ُل جٖلٌُه  .بهاالُِام بالضعاؾاث والبدىر التي ًغي الٓى

 غ بيخاثج جلٗ اإلاخابلت ُل وبكضاص جِاٍع  .مخابلت جىٌُظ وجىححهاث الٓى

  ُلوالاحخماكاث الخاصت جىـُم اإلاِابالث واإلاىاكُض  .بالٓى

  باإلإخبالُِام بإكما٘ الصاصع والىاعص والحٌف وؤكما٘ اليسخ الخاصت. 

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُتالضعحت ألاولى. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  غايوؤلاقالُِاصة  فيمهاعة كالُت. 

  الاؾتراجُجيالخسؼُؽ  فىمهغاث مخِضمت. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 والؼالببصاعة قئىن الخللُم 

 .قئىن الخللُم والؼالبصاعة بضًغ بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى إلا

  ُل الٖلُت لكئىن الخللُم / ص .ؤجِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض  .والؼالبٓو

 واإلاؿئىلُاث  الىاحباث 

  ًِىم بةحغاءاث جىٌُظ الِىاهين واللىاثذ والخللُماث الصاصعة مً الؿلؼت اإلاسخصت واإلاخللِت

 بمجاالث قئىن الخللُم والؼالب 

   والاقتراْ ٌكغي كلى ؤلاحغاءاث الخاصت بكئىن الخللُم وهـم الُِض والدسجُل والضعاؾت

ذ اإلاىاؾبحضا٘و اإلاداطغاث وحضا٘و الامخداهاث وبكالج فى وطم  ها فى الُى

   بالٖلُتٌكغي كلى كملُاث بمؿاْ الضًاجغ الخاصت بكئىن الؼالب.  

  ٌلمل كلى الخيؿُّ مم الاصاعه اللامت لكئىن الخللُم بالجاملت ومىاًاتها بالبُاهاث الخاصت

 .بظلٗالخىححهاث الخاصت  بالٖلُت وجلِىبالؼالب 

 ٖاًأث الخاصت بالؼلبت اإلا ين ػبِا للِىاكض التى جظلها الؿلؼت جىٌُظ بحغاءاث مىذ اإلا خٌُى

 اإلاسخصت 

  جين بلض اؾدٌُاء ٌكغي كلى بحغاءاث اؾخسغاج الكهاصاث الللمُت والبُاهاث الخاصت بالخٍغ

 .الكإنالغؾىم اإلاِغعة فى هظا 

  ام الجلىؽ فى ظلٗ بحغاءاث بكضاص ؤُع ٖاعهحهاث الخاصت بالؼالب ٓو الُِام بةصضاع ال

 الامخداهاث اإلاسخلٌت

 غ الخاصت بإكما٘ قئىن الخللُم جِض غ  بالٖلُت وجِضًمًم الخِاٍع اإلاِترخاث الخاصت بخؼٍى

 .اللمل

  ُل وؤمين الٖلُت لخلِى  الخللُم، الٖلُت لكئىن ًدِّ قاهل الىؿٌُت اجصاال صاكضا بٓى

بةصاعة الجاملت  واللاملينوالخىححهاث وجِضًم اإلاِترخاث واجصاال ؤًُِا بالؼمالء الخللُماث 

واجصاال هابؼا باللاملين مله باال صاعه  .اإلاللىماثؤلاصاعاث ألازغي للخيؿُّ وجباص٘ ومضًغي 

 .ؤكمالهملإلقغاي كلحهم ومخابلت 
 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  (.حللُم)اإلاجمىكت الىىكُت  الخسصصُت ـالضعحت ألاولى 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايالُِاصة  فيمهاعة كالُت. 

 الاؾتراجُجيالخسؼُؽ  فيعاث مخِضمت امه. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

 ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيعاث مخِضمت امه. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ُؿم قئىن الؼالب

 ؼالببؼاُت الىصٍ الىؿٌُى لغثِـ ُؿم قئىن ال

 عثِـ ُؿم قئىن الؼالب 

 والؼالبالخللُم  اصاعة قئىن الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ  جِم هظة. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

   جلِى ٓكىي الؼالب اإلاغشحين للُِض واإلادالت مً مٕخب الخيؿُّ ومغاحلتها واؾدٌُاء

ل مً الٖلُاث الازغي واجساط الالػم  ظلٗ جلِى ػلباث الخدٍى ؤلاحغاءاث الىاحبت هدىها ٓو

ل الى ٔلُه اوملهض آزغ بكإجها، خم بكؼاء بُاهاث خاله للؼالب الغاهبين فى الخدٍى  ٍو

  اجساط بحغاءاث الٕكٍ الؼبي كلى الؼالب الجضص 

  واجساط ؤلاحغاءاث الالػمت  جدصُلها،اؾخسغاج ؤطون جدصُل الغؾىم الضعاؾُت ومغاُبت

ه ومؼابِخه مم الخ الغؾىم،لظمان ؾضاص هظه  ىتوبمؿاْ سجل للغؾىم لٖل ًُغ  ٍؼ

  البُاهاث الخاصت بٖل ػالب ٔاًتبمؿاْ سجالث بإؾماء الؼالب اإلاىخـمين مىضحا به 

  ب الصٌُي للؼالب بالخيؿُّ مم اإلااؾؿاث الصىاكُت اجساط ؤلاحغاءاث اإلاخللِت بالخضٍع

ٔاث واإلاصاوم اإلاسخلٌت  والكغ

 ٔل ػالب فى الٕىت ٍ  رو٘مىاًاة الٕىتروالث بالبُاهاث الالػمت للؼالب لخدضًض مُى

 بكضاص البُاهاث وؤلاخصاءاث الالػمت اإلاخللِت بالؼالب للجهاث اإلاسخلٌت. 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخللُم الخسصصُت مجمىكت الثاهُتالضعحت. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايالُِاصة  فيمهاعة كالُت. 

 ُ اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهضعة كالُت كلى. 

 ألالىالحاؾب  اؾخسضامعاث مخِضمت فى امه. 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ُؿم قئىن الخللُم

 عثِـ ُؿم قئىن الخللُمبؼاُت الىصٍ الىؿٌُي لغثِـ 

  والؼالب الخللُم  اصاعة قئىن جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  والخيؿُّ مم ألاُؿام الللمُت  للٖلُت باالقتراْالضعاؾُت  ججهيزا لخؼه 

   اكاث الضعوؽ مم  بالٖلُت والخيؿُّاللمل كلى ججهيز زؼت ؤالمآً الالػمت للمداطغاث ُو

 ألاُؿام الللمُت ًىاكضاص الجضا٘و الضعاؾُه

  ب ـ وجضٍع ين فى ؤكما٘ الخضَع ٖاًأث كً الؿاكاث الؼاثضة للمكتٓر مغاحلت اؾخماعاث اإلا

ّ الخؼت الضعاؾُت واإلاىاًِاث الالػمت لظلٗ  .الؼالب ًو

 

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخللُممجمىكت الضعحت الثاهُت الخسصصُت. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  ُهالخىحُضعة كالُت كلى. 

 ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيعاث مخِضمت امه. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

جين قئىن ُؿم  غ ) الخٍغ  (الكهاصاثواؾخسغاج  جدٍغ

جين  بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى لغثِـ غ )ُؿم قئىن الخٍغ  (واؾخسغاج الكهاصاث جدٍغ

  والؼالبالخللُم  اصاعة قئىن جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ. 

 اث واإلاؿئىلُاث الىاحب 

  جين لخِضًمها بلى الجهاث غ الكهاصاث التي ًؼلبها الخٍغ اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لخدٍغ

 .الخاعحُتبكضاص البُاهاث وؤلاخصاءاث الالػمت واإلاؼلىبت للجهاث  .الخاعحُت

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخللُم سصصُت مجمىكتالخ الثاهُتالضعحت. 

  غواكضاص  الاجصا٘مهاعة كالُت فى  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

 ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيعاث مخِضمت امه. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 اللملى الخضٍعبُؿم 

ب اللملىبؼاُت الىصٍ الىؿٌُى لغثِـ   ُؿم الخضٍع

  والؼالبالخللُم  اصاعة قئىن جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ جِم هظة الىؿٌُت. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  صعاؾت اخخُاحاث ماؾؿاث ؾَى اللمل فى الخسصص ومضي ُضعتها كلى اؾدُلاب

ِا للبرهامج اإلالض مً ُبل الٖلُت بهم ًو ب وجضٍع  .ػالب الخضٍع

 ٔاث واإلاصاوم اإلاخل اوهت مم الٖلُت في مجا٘ اكضاص ُاكضة بُاهاث كً الجهاث والكغ

ب اللملي ًمًٕ للؼالب  مجها وطلٗ بخىححههم للمصاوم والهُئاث  الاؾخٌاصةالخضٍع

ب ٔاث اإلاخلاوهت مم الٖلُت فى مجا٘ الخضٍع  .والكغ

 ٔاي البضء  الترجِب للِض ذ  احخماكاث مم ومغاؾلت ماؾؿاث ؾَى اللمل حؿبّ بُى

ب للخيؿُّ ملها لِب٘ى الؼلبت اإلاخضعب  .ينفى الخضٍع

 ب اإلاُضاوي واكالجها للؼالب ش بضاًت الدسجُل للخضٍع  .جدضًض جاٍع

  اإلالاًير التي ًغاها ّ ٔاث واإلااؾؿاث الاهخاحُت ًو جىػَم الؼلبت اإلاخضعبين كلى الكغ

 .الِؿم الللمى اإلاسخص

  ين ـ )جىػَم اإلاكًغ ـ + كظى هُئت جضَع كلى ( كظى اصاعي + كظى ملاون لهُئت الخضَع

 .خضعبينمجمىكاث الؼلبت اإلا

  ب ٌهم  إلعقاصهمكِض مداطغاث للؼالب ُبل بضء الخضٍع ب وحلٍغ بلملُت الخضٍع

هم وواحباتهم والتزاماتهم  .بدُِى

 ين والحغص كلى خؿً ؾير كملُت الخضٍعب  .مخابلت اإلاخضعبين واإلاكًغ

 ين وجبلُوهم بٖل حضًض  .كِض لِاء مم اإلاكًغ

 غ التى جغص فى جهاًت كملُت الخضٍعب  .الللمُت لألُؿاموحؿلُمها  اؾخِبا٘ الخِاٍع

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخللُم الخسصصُت مجمىكت الثاهُتالضعحت. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

 ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيعاث مخِضمت امه. 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 بصاعة عكاًت الكباب

 .الكبابضًغ بصاعة عكاًت بؼاُت الىصٍ الىؿٌُى إلا

  ُل الٖلُت لكئىن الخللُم /  ص. ؤجِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض  .والؼالبٓو

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  اطُت والاحخماكُت ت بالٖلٌُكتْر فى عؾم الؿُاؾاث اللامت لالوكؼه الثِاًُت والٌىُت والٍغ

 .بُجهم وبين بصاعة عكاًت الكباب بةصاعة الجاملت والخيؿُّ

  اللملوطم الخؼت الخىٌُظًت لىىاحي الاوكؼه اإلاسخلٌت فى خضوص اللىاثذ والخللُماث وهـم. 

   الجاملتمم بصاعة  بالٖلُت بالخيؿٌُّكتْر فى وطم مىاػهت عكاًت الكباب. 

  بم ًدِّ ألاهضاي  الٖلُت والجاملتوػلبه  وألاوكؼتًِىم بالخيؿُّ بين مجمىكاث اللمل

 اإلاؼلىبت

  ًغاُب جىٌُظ ُغاعاث وجىصُاث اإلاجالـ واللجان ؤلجاملُه فى مجا٘ عكاًت الكباب. 

   ً٘غاُب جىٌُظ الخىصُاث والخىححهاث والِغاعاث التي جصضع مً الاحهؼه اإلاسخلٌت فى مجا

 .عكاًت الكباب بالضولت واإلاىـماث الضولُه

  . الٖلُتاإلالاعض اإلاسخلٌت التي ًىـمها ػالب ٌكغي كلى بحغاءاث. 

  م مؿخىًاالصاء بهم بما ًًغ ؼلب جضٍع م اإلاؿخىي الٌنى والاصاعي لللاملين مله ٍو ٌلمل كلى ًع

 لهم

  كملهػبُلت  جٌخظحها التيٌكتْر فى اللجان. 

  ُل وؤمين الٖلُت  والؼالب،لكئىن الخللُم  الٖلُتًدِّ قاهل الىؿٌُت اجصاال صاكضا بٓى

ؤكمالهم  كلى باإلصاعة وؤلاقغايالخللُماث والخىححهاث واجصاال هابؼا باللاملين مله  لخلِى

  .اإلاللىماثٓما ًدِّ اجصاال ؤًُِا بةصاعة الجاملت ومضًغي ؤلاصاعاث ألازغي للخيؿُّ وجباص٘ 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  (احخماكُت زضماث)صُت ألاولى الخسصالضعحت. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايالُِاصة  فيمهاعة كالُت. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 

  



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 اض ىُؿم اليكاغ الٍغ

اض ىبؼاُت الىصٍ الىؿٌُى لغثِـ   ُؿم اليكاغ الٍغ

  الكباب اصاعة عكاًتجدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ جِم هظة الىؿٌُت. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  اطُت التي ًُِمها ٖاًت الاوكؼه الٍغ كلى جىمُت هظه  الٖلُت واللملمخابلت ؾير اللمل ب

 .الؼالبمم  ألاوكؼت

  ب اطُت وبكضاص وججهيز اإلاالكب ومخابلت ؤكما٘ الخضٍع الُِام بدىـُم ومخابلت الاوكؼه الٍغ

اطُت التي ٌكتْر ًحها ا ب واإلاؿابِاث الٍغ اض ي ومغاُبت الخضٍع  الٖلُتلٍغ

  اطُت التيالاقتراْ فى اإلاؿابِاث والضوعاث ججغي بين الٖلُاث وطلٗ بالخيؿُّ مم الاصاعه  الٍغ

 .الجاملتاللامت لغكاًت الكباب باصعه 

  االقتراْ مم ٔلُاث اإلاسخلٌت والتي جِام ب لألللاب وألاوكؼتالاقتراْ فى الضوعاث الهىضؾُت

 الهىضؾت بالجاملاث اإلاسخلٌت 

  ٗٔاًت اإلاصغوًاث وؤلاًغاصاث وطل  ً بمؿاْ السجالث الخاصت بدؿاباث ألاوكؼت وجضٍو

 باالؾترقاص بالثدت اجداص الؼالب اإلاالُت

  اض ي وبزؼاع بكضاص زؼت مىاػهت ألوكؼه اليكاغ  .الخسصصُتعواص اللجان  الٍغ

 

  للىؿٌُتألاؾاؾُت الالػمت اإلااهالث والخبراث واإلالاعي. 

   ٘اطُت جغبُت)ماهل كا  (.ٍع

  الثاهُت الضعحت  

  كالُتلُاُت بضهُت. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 والٌني الثِافيُؿم اليكاغ 

 والٌني الثِافيُؿم اليكاغ لغثِـ  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  الكباب اصاعة عكاًتالىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ جِم هظة. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  لظلٗحصجُم مماعؾت الهىاًاث الاصبُه والٌىُت وبكضاص الخؼؽ والبرامج الالػمت. 

  الاقتراْ فى اإلاؿابِاث والضوعاث اإلاسخلٌت التي ججغي بين الٖلُاث وطلٗ بالخيؿُّ مم الاصاعه

 .الجاملتالكباب باصعه اللامت لغكاًت 

  الاقتراْ فى الضوعاث الهىضؾُت فى الاوكؼه الثِاًُت والٌىُت والتي جِام باالقتراْ مم ٔلُاث

 .اإلاسخلٌتالهىضؾت بالجاملاث 

  ٗٔاًت اإلاصغوًاث وؤلاًغاصاث وطل  ً بمؿاْ السجالث الخاصت بدؿاباث ألاوكؼت وجضٍو

 .اإلاالُتباالؾترقاص بالثدت اجداص الؼالب 

 اللجانعواص  والٌىُت وبزؼاع الثِاًُت  ألاوكؼتص زؼت مىاػهت بكضا. 

  غ والبُاهاث وؤلاخصاءاث اإلاؼلىبت للجهاث  .اإلاسخلٌتبكضاص الخِاٍع

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

   ٘مىاؾبماهل كا. 

   الضعحت الثاهُت 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

 الاجصا٘الُت فى مهاعاث ك. 

  ألالىمهاعاث مخِضمت فى بؾخسضام الحاؾب. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الاحخماعيُؿم اليكاغ 

 الاحخماعيُؿم اليكاغ لغثِـ  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  الكباب اصاعة عكاًتجِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ٖاًل و ٔاًت ؤلاًغاصاث والصغي مىه كلى بمؿاْ السجالث الخاصت بدؿاب صىضَو الخ  ً جضٍو

ّ الثدت صىضَو  مؿاكضاث الؼالب ػبِا للبدىر الاحخماكُت لهم وبُغاع لجىت اإلاؿاكضاث ًو

ٖاًل    .الاحخماعيالخ

  الؼالبُتاجساط ؤلاحغاءاث الالػمت هدى بحغاء الاهخساباث.  

  ؤلاقغاي كلىوبكضاص مكغوكاث الخضماث اللامت وملؿٕغاث اللمل واللمل كلى جىٌُظها 

  .بهاخؿً ؾير اللمل 

   الُِام ببدث خاالث الؼالب اإلاخِضمين للحص٘ى كلى مؿاكضاث احخماكُت واللمل كلى

اإلاىاعص الازغي مً اصاعه  بًجاص مصاصع زاعحُت للصغي كلى هظه اإلاؿاكضاث باإلطاًت الى

ٖاًل  َ الجاملت وصىضَو ج ً الٖلُت وصىضو  الؼالب الوير ُاصٍع

  غ والبُاهاث وؤلاخصاءاث اإلاؼلىبت للجهاث اإلاسخلٌتبكضاص الخِاٍع. 

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

   ٘مىاؾبماهل كا. 

  احخماكُت الثاهُت زضماثالضعحت. 

  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ُل   الضعاؾاث الللُا واللالُاث الثِاًُت والبدىر الٖلُت لكئىن ٓو

ُل   الضعاؾاث الللُا واللالُاث الثِاًُت والبدىر الٖلُت لكئىن ؤحهؼه جدبم ٓو

ُل الٖلُت لكئىن الضعاؾاث الللُا واللالُاث إلا الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ  ضًغ مٕخب ٓو

 الثِاًُت 

 ُل الٖلُت لكئىن / ؿُض ألاؾخاط الضٓخىع جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ لل الضعاؾاث ٓو

 .الثِاًُتالللُا والبدىر واللالُاث 

  واإلاؿئىلُاثالىاحباث. 

  مىهصعاؾت وكغض اإلاىطىكاث التي جغص بلى اإلإخب ومخابلت اإلاىطىكاث الصاصعة. 

  ُل جٖلٌُه  .بهاالُِام بالضعاؾاث والبدىر التي ًغي الٓى

  غ بيخاثج جلٗ اإلاخابلتمخابلت جىٌُظ وجىححهاث الى  .ُٓل وبكضاص جِاٍع

  ُلجىـُم اإلاِابالث واإلاىاكُض والاحخماكاث الخاصت  .بالٓى

  باإلإخبالُِام بإكما٘ الصاصع والىاعص والحٌف وؤكما٘ اليسخ الخاصت. 

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُت ـالضعحت ألاولى. 

 غواكضاص  الاجصا٘ فيهاعة كالُت م  .الخِاٍع

  وؤلاقغايالُِاصة  فيمهاعة كالُت. 

 الاؾتراجُجيالخسؼُؽ  فيعاث مخِضمت امه. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 

 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 بصاعة اإلإخبت

 ضًغ اصاعة اإلإخبتإلا الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

 ُل الٖلُت لكئىن الضعاؾاث / لىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض ألاؾخاط الضٓخىع جِم هظة ا ٓو

 .الثِاًُتالللُا والبدىر واللالُاث 

  واإلاؿئىلُاثالىاحباث. 

  ُل  .والبدىرالللُا  الٖلُت للضعاؾاثًسظم قاهل الىؿٌُت للخىحُه اللام مً ٓو

 عاؾُت واإلاغاحم الالػمت والاقتراْ فى الضوعٍاث اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لتزوٍض اإلإخبت بالٕخب الض

 .الللمُه

  لالؾخسضاماجساط ؤلاحغاءاث الالػمت إلكضاص وججهيز اإلإخبت وبكضاصها ًىُا. 

  هغؾذ وجصيٍُ اإلإخبت ػبِا لألص٘ى  .الللمُتاجساط ؤلاحغاءاث اإلاخللِت بدىـُم ًو

 ض جباص٘      ًُت زاعحُا وصازلُا بوغ بحغاء الاجصا٘ بالجاملاث واإلالاهض واإلاغآؼ الللمُت والثِا

 .اإلاخبمالللمُت فى خضوص الىـام  اإلاؼبىكاث واإلاغاحم

  وزاعحُااللمل كلى جباص٘ اإلاؼبىكاث مم الٖلُاث واإلالاهض واإلاغآؼ البدثُت مدلُا. 

  وطم هـم الاؾخلاعة وبعقاص الباخثين والِغاء وؤلاقغاي كلى جىـُم الاكاعاث الضازلُت والخاعحُت

 .اإلإخبتللٕخب واإلاغاحم ػبِا لالثدت 

  غ الخاصت بالبُاهاث كً الٕخب واإلإخبت  .اإلاؿئىلينكلى  بالٖلُت وكغطهابكضاص الخِاٍع

 ت وؤلاقغاي كلى بحغاءاث الجغص الضوعي واؾترصاص  .ومخابلتهاالٕخب اإلالاعة  اإلاكآع

  ل ماهى حضًض فى اإلإخباث مً وؾاثل خٌف وػَغ ٌلمل كلى جؼوٍض اإلإخبه باالؾالُب الحضًثه ٔو

 الاؾخلاعه ووؾاثل الاجصا٘   

  ُل  الٖلُت لخلِىالللُا والبدىر وؤمين  الٖلُت للضعاؾاثًدِّ قاهل الىؿٌُت اجصاال صاكض ا بٓى

إلاِترخاث واجصاال ؤًُِا بالؼمالء للخيؿُّ ًُما بُجهم واجصاال هابؼا والخىححهاث وجِضًم االخللُماث 

 .لجاملتاباللملين مله باال صاعه وألاقغاي كلحهم ومخابلت ؤكمالهم وجباص٘ اإلاللىماث مم بصاعة 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  (.ومٕخباث وزاثّ)ت الىىكُت اإلاجمىك الخسصصُت ـالضعحت ألاولى 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايالُِاصة  فيمهاعة كالُت. 

  الاؾتراجُجيالخسؼُؽ  فيمهغاث مخِضمت. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ث الثِاًُتالضعاؾاث الللُا والبدىر واللالُا بصاعة

 .الثِاًُتضًغ بصاعة الضعاؾاث الللُا والبدىر واللالُاث إلا الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  ُل الٖلُت لكئىن الضعاؾاث / جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض ألاؾخاط الضٓخىع ٓو

 .الثِاًُتالللُا والبدىر واللالُاث 

  واإلاؿئىلُاثالىاحباث. 

 لِىاهين والِغاعاث الخاصت بؼالب الضعاؾاث الللُاٌكغي كلى جىٌُظ اللىاثذ وا. 

  صبلىم)ًِىم باإلقغاي كلى بحغاءاث كغض اإلاىطىكان الخاصت بؼالب الضعاؾاث الللُا 

خسظ ؤلاحغاءاث الخاصت بكإجهم (صٓخىعاه – ماحؿخير –  .ٍو

  ًخلِى البرامج والاجٌاُُاث الثِاًُت التى حلِضها حمهىعٍت مصغ اللغبُت مم البالص

خسظ ؤلاحغاءاث الالػمت لخىٌُظ البىىص التى جسص الا   .الٖلُتحىبُت واللغبُت ٍو

 جلِى اإلايكىعاث والِغاعاث الغؾمُت الخاصت بالضعاؾاث الللُا واجساط ماًلؼم بكإجها. 

  ٌلمل كلى الاًاصه مً الخؼىعاث الللمُت الخاصت بىـام الضعاؾت والامخداهاث وصعاؾت

ٖان جؼبُِها  .ام

  ُل للضعاؾاث الللُا والبدىر وؤمين ًدِّ قاهل الىؿ الٖلُت ٌُت اجصاال صاكضا بٓى

الخللُماث والخىححهاث واجصاال ؤًُِا بةصاعة الجاملت وبمضًغي ؤلاصاعاث ألازغي  لخلِى

 .للخيؿُّ ًُما بُجهم واجصاال هابؼا باللاملين مله باالصاعه لخىححههم ومخابلت ؤكمالهم

 ُللىؿٌُتت الالػمت اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾ. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  (.حللُم)اإلاجمىكت الىىكُت  الخسصصُت ـالضعحت ألاولى 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايالُِاصة  فيمهاعة كالُت. 

  الاؾتراجُجيالخسؼُؽ  فيمهغاث مخِضمت. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىالحاؾب  ؾخسضاما فيمهاعاث مخِضمت. 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ُؿم الضعاؾاث الللُا

 ُؿم الضعاؾاث الللُالغثِـ  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  الللُا والبدىر واللالُاث  بصاعة الضعاؾاثمضًغ جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض

 .الثِاًُت

  واإلاؿئىلُاثالىاحباث. 

  احؿخير وطلٗ بالخيؿُّ مم ألاُؿام اؾدٌُاء ؤوعاَ الدسجُل للؼالب للضبلىم اللالي واإلا

 اإلاسخلٌت 

    باإلاداطغاثمخابلت خظىع وهُاب الؼالب اإلاسجلين. 

   اإلالىُتكمل الخؼت الضعاؾُت بالخيؿُّ مم ألاُؿام الللمُت. 

   غ ؤطون صًم الغؾىم  .الكإنػبِا للِغاعاث اإلاىـمت لهظا  الضعاؾُت للؼالبجدٍغ

    للؼالبمخابلت الخؼؽ البدثُت. 

   الللمُتساط الالػم هدى كمل حضا٘و الامخداهاث للؼالب بالخيؿُّ مم ألاُؿام اج. 

   اإلالىُتكمل ؤلاخصاءاث الالػمت لجمُم الخسصصاث ومىاًاة الجهاث. 

  جين لجمُم  .الخسصصاثكمل قهاصاث الخٍغ

  ير البُاهاث ت فى لجان الضعاؾاث الللُا وجًى  .الالػمتاإلاكآع

 ـ مخابلت اإلاسجلين مً ملاووي ؤك  .الخاعجمً  بالٖلُت للضٓخىعاهظاء هُئت الخضَع

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  (الخللُم مجمىكت)الثاهُت الخسصصُت الضعحت. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  اإلاىؼِيلخدلُل وا الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ُؿم اللالُاث الثِاًُت والبدىر

 ُؿم اللالُاث الثِاًُت والبدىرلغثِـ  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  والبدىر واللالُاث  الضعاؾاث الللُامضًغ بصاعة جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض

 .الثِاًُت

  ُاثواإلاؿئىلالىاحباث. 

    للؼالبمخابلت الخؼؽ البدثُت. 

  اإلالىُتكمل ؤلاخصاءاث الالػمت لجمُم الخسصصاث ومىاًاة الجهاث. 

   الٖلُتزاعج  بالٖلُت للضٓخىعاهمخابلت حسجُل ملاووي ؤكظاء هُئت الخضَعـ. 

  بين اإلاخِضمين  الٖلُت والُِام باإلاٌاطلتؤلاكالن كً زؼت البلثاث الضعاؾُت والتي جسص

 (.لظلٗخؿب الِىاكض اإلاىـمت ) لإلًٌاص

   الللمُتاؾدٌُاء البُاهاث الخاصت باإلاغشحين للبلثاث الضعاؾُت واإلااجمغاث. 

   والخاعجاؾدٌُاء بحغاءاث خظىع ؤكظاء هُئت الخضَعـ اإلااجمغاث الللمُت بالضازل. 

     ـ ػبِا للِىاكض        اجساط بحغاءاث ؤلاًٌاص فى مهماث كلمُه للؿاصة ؤكظاء هُئت الخضَع

ظلٗ اجساط بحغاءاث   .الخجضًضٓو

  ت فى لجان واللالُاث الثِاًُت وجىًير البُاهاث  .الالػمتاإلاكآع

  ـ  .الخاعجمً  بالٖلُت للضٓخىعاهمخابلت اإلاسجلين مً ملاووي ؤكظاء هُئت الخضَع

  بُت الالػمت للترقي او الترقُذ مخابلت خظىع ؤكظاء هُئت الخضَعـ وملاوهحهم الضوعاث الخضٍع

 .الخضَعـللبلثاث ؤو اإلاىذ الضعاؾُت إلالاووي هُئت 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  (الخللُم مجمىكت)الثاهُت الخسصصُت الضعحت. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ُل   البِئت وزضمت اإلاجخمم الٖلُت لكئىن ٓو

ُل   زضمت اإلاجخمم وجىمُت البِئت الٖلُت لكئىن ؤحهؼه جدبم ٓو

ُل   زضمت اإلاجخمم وجىمُت البِئت الٖلُت لكئىن مٕخب ٓو

ُل الٖلُت لك  مضًغ مٕخب الؿُض  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ   ئىن زضمت اإلاجخمم وجىمُت البِئتٓو

  ُل الٖلُت لكئىن / جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض ألاؾخاط الضٓخىع زضمت اإلاجخمم ٓو

 .البِئتوجىمُت 

  واإلاؿئىلُاثالىاحباث. 

  مىهصعاؾت وكغض اإلاىطىكاث التي جغص بلى اإلإخب ومخابلت اإلاىطىكاث الصاصعة. 

  ُل جٖلٌُه الُِام بالضعاؾاث والبدىر  .بهاالتي ًغي الٓى

 غ بيخاثج جلٗ اإلاخابلت ُل وبكضاص جِاٍع  .مخابلت جىٌُظ وجىححهاث الٓى

  ُلجىـُم اإلاِابالث واإلاىاكُض والاحخماكاث الخاصت  .بالٓى

  باإلإخبالُِام بإكما٘ الصاصع والىاعص والحٌف وؤكما٘ اليسخ الخاصت. 

  لىؿٌُتلاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُت ـالضعحت ألاولى. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  وؤلاقغايالُِاصة  فيمهاعة كالُت. 

   الاؾتراجُجيالخسؼُؽ  فيمهاعاث مخِضمت. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 (كاممضًغ  بضعحت) ُتؤمين الٖل  

 الٖلُت  مينأل  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

 الىصٍ اللام 

 جِم هظه الىؿٌُت كلى ُمت وؿاثٍ اللاملين مً هير ؤكظاء هُئت الخضَعـ بالٖلُت. 

 ًهظه الىؿٌُت باإلقغاي اللام كلى الجهاػ ؤلاصاعي بالٖلُتقاهل خص س . 

    الٖلُتكمُض /  ص. ؤمً ًسظم قاهل الىؿٌُت للخىحُه اللام.  

سخص بما  -  :ًليٍو

  الخللُماث والخىححهاث وكغض  الٖلُت لخلِىًدِّ قاهل الىؿٌُت اجصاال صاكضا بلمُض

 ألازغي اإلاِترخاث واجصاال هابؼا باإلصاعاث الخابلت له واجصاال ؤًُِا بالٖلُاث وؤلاصاعاث اللامت 

 .بالجاملت للخيؿُّ وجباص٘ آلاعاء

  تاللمل باألُؿام اإلاالُت ير ًِىم باإلقغاي اللام كلى خؿً ؾ اللمل  بالٖلُت وجىـُم وؤلاصاٍع

 .بها

  مغاُبت جىٌُظ الِغاعاث واللىاثذ واإلايكىعاث التى جصضع مً الؿلؼاث اإلاسخصت ومخابلت بهجاػها 

  ض الصاصع والىاعص م البًر  .خضوص ازخصاصاجه ومؿئىلُاجه للٖلُت فيًُى

  الٖلُت ؼالب وهيرهم وعُابت الصغي كلى ميزاهُت ال للٖلُت مًمخابلت جدصُل ألامىا٘ اإلاؿخدِت

 .واللىاثذخضوص الاكخماصاث اإلاسصصت لها والتي جىص كلحها الِىاهين  فى

  جىحُه اللاملين وألاقغاي كلى ؤكمالهم واُتراح كالج الصلىباث التى حلَى ؾير اللمل بلض

ًصعاؾتها مم اللاملين وعئؾائهم   .اإلاباقٍغ

  ِترحالخخامُت ٌكغي كلى بكضاص الحؿاباث حكُٕل لجان الجغص الضوعي والؿىىي  بالٖلُت ٍو

 الٖلُتكلى 

  م مؿخىي ؤصاء اللاملين ِترحٌلمل كلى ًع  .الؿُاؾاث اإلاؼلىبت فى هظا الكإن بالٖلُت ٍو

 ت صازل الٖلُت ومخابلت جىٌُظها ابت كلى جىٌُظ الاكما٘ اإلاالُت وؤلاصاٍع  .وطم هـم الُغ

 تلت للخيؿُّ بين الىخضاث الاجصا٘ اإلاؿخمغ بةصاعة الجام بالٖلُت وألاحهؼة واإلاالُت  ؤلاصاٍع

 .بهجاػهاإلاِابلت لها باصا عه الجاملت لظمان خؿً ؤصاء اللمل وؾغكت 

 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

 مهاعة كالُت في الُِاصة وؤلاقغاي. 

 غ  .مهاعة كالُت في الاجصا٘ وبكضاص الخِاٍع

  كالُت كلى الخىحُه والخدلُل اإلاىؼِيُضعة. 

 لاث والِىاهين اإلاىـمت لللمل صازل الٖلُت ت حُضة بالدكَغ  .ملًغ

 مهاعة حُضة في الخسؼُؽ الاؾتراجُجي. 

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 

 

بُت   الضوعاث الخضٍع

  ٘بُت في مجا ـ ـ ال قئىن )صوعاث جضٍع ت جىاهب اإلاالُاللاملين ـ قئىن ؤكظاء هُئت الخضَع

م الظاحى و ـ والِاهىهُت في اللمل ؤلاصاعي ـ   الاؾتراجُجيـ الخسؼُؽ اإلاغاحلت الضازلُت الخٍِى

 (.الاجصا٘ الٌلا٘  ـ ؤلاصاعة الجاملُت ــــــ 

  (كالُتالؾخسضام الحاؾب ألالى بٌٕاءة  جاهله)صوعاث مخسصصت في الحاؾب ألالى  

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الٖلُتالاحهؼه الخابله المين 

اث إلا الىؿٌُيت الىصٍ بؼاُ  .واإلاساػن ضًغ بصاعة اإلاكتًر

  الٖلُتؤمين  /للؿُض جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

 ض الصاصع فى خضوص ازخصاصاجه م البًر ُى  .ٌكغي بقغاًا كاما كلى اللاملين مله باإلصاعة، ٍو

  ير ألاصىاي باإلاساػن واؾخسضام خابم اجساط احغاءاث جًى ً اإلاىاؾبت لٖل صىٍ ٍو  ػَغ الخسٍؼ

خابم ألاعصضه الىاحب جىاًغها باإلاساػن   .الؼلبُاث وبحغاءاث جلبُتها ٍو

  خإٓض مً جؼبُّ اللىاثذ والِىاهين   اإلاسؼهُت ؤلاقغاي كلى كملُاث جىـُم الصغي مً اإلاساػن ٍو

 .اإلاخبلت

 اث الكغاء ُبل جىٌُظ كملُت  الخإٓض مً اؾخٕما٘ ؤلاحغاءاث الالػمه ػبِا لالثدت اإلاكتًر

 .بالسجالث الخاصت بها وحسجُلها

   َظلٗ جإحير اإلاِاصٍ التى جِم فى هؼا  .الٖلُتؤلاقغاي كلى بحغاء اإلاؼاًضاث واإلاىاُصاث ٓو

  ؤلاقغاي كلى ؤكما٘ الجغص الضوعي والؿىىي. 

 ًؤلاقغاي كلى كملُاث الصغي اإلاسؼوى واؾخالم ألاصىاي اإلاغججلت واحغاءاث الخٕه. 

  ٌكغي كلى بحغاءاث الخىعٍض وهىكُت وحىصة ألاصىاي اإلاىعصة ومؼابِتها للكغوغ. 

  ًحها الاقتراْػبُلت كملت  جِخض ي التيٌكتْر فى اللجان. 

  الخللُماث والخىححهاث وجِضًم  الٖلُت لخلِىًدِّ قاهل الىؿٌُت اجصاال صاكضا بإمين

باإلصاعة جصاال هابؼا باللاملين مله اإلاِترخاث واجصاال ؤًُِا بالؼمالء للخيؿُّ ًُما بُجهم وا

 .ؤكمالهمكلحهم ومخابلت  لإلقغاي

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  ل)اإلاجمىكت الىىكُت  الخسصصُت ـالضعحت ألاولى  (.ومداؾبت جمٍى

  غواكضاص  الاجصا٘مهاعة كالُت فى  .الخِاٍع

 وؤلاقغايصة مهاعة كالُت فى الُِا. 

  الاؾتراجُجيمهغاث مخِضمت فى الخسؼُؽ. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

  ألالىمهاعاث مخِضمت فى بؾخسضام الحاؾب. 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

اثُؿم اللِىص   واإلاكتًر

اثلغثِـ  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ   ُؿم اللِىص واإلاكتًر

  اثاصاعة اجِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ  .واإلاساػن  إلاكتًر

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

 الؿَى اإلادلى في طىء  الٖلُت مًدخاحها جي اجساط بحغاءاث جىًير ألاصىاي اإلاسخلٌت الت

 .الكإنالِىاكض والىـم اإلاِغعة في هظا 

  الاؾخيراص وببالهها لجهاث الاؾخيراص الجاملت ّ جدضًض ألاصىاي اإلاؼلىب جىًيرها كً ػٍغ

 .اإلاىاؾبفي الىُذ  لللمل كلى جضبيرها

  ًْحهاالاقتراْ في اللجان التي جِض ى اللىاثذ باالقترا. 

  غ اإلاؼالباث الخاصت باألصىاي اإلاىعصة ومخابلت بحغاءاث  .الخىعٍضجدٍغ

  بمؿاْ سجالث اللِىص وجصٌُت خؿاباث اإلاخلهضًً بلض اهتهاء مضة الخىعٍض وبكضاص

 إلاا ج
 
 .بهاِض ى به اللىاثذ اإلالم٘ى الاؾخماعاث الخاصت بمغآؼ اإلاخلهضًً ػبِا

  باللهضاجساط ؤلاحغاءاث الخاصت باإلاؼاًضاث وجإحير اإلاِاصٍ وألآكاْ الخاصت. 

  بمؿاْ سجالث ُُض الٌىاجير والخإمُىاث والٌٕاالث مم مغاكاة اإلاىاكُض اإلاِغعة الجساط الالػم

 .هدىها

  ت كً وكاغ غ الضوعٍت والؿىٍى ٔاًت الخِاٍع اثبكضاص   .اإلاكتًر

 

  للىؿٌُتهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت اإلاا. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُتالضعحت الثاهُت. 

  غواكضاص  الاجصا٘مهاعة كالُت فى  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  اإلاىؼِىُضعة كالُت كلى الخىحُت والخدلُل. 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ُؿم اإلاساػن واللهض

 اللهض واإلاساػن ُؿم لغثِـ  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  اثجِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ  .واإلاساػن  اصاعة اإلاكتًر

  الىاحبذ واإلاؿئىلُاث 

  واللىاًت باإلاىحىصاث ً  .اإلاسؼهُتجىـُم اإلاساػن وػَغ الخسٍؼ

  الُِمتخٌف ألاوعاَ والضًاجغ طاث. 

  صىاي اإلاغزص جىـُم كملُاث الصغي مً اإلاساػن ومغاُبت زغوج ألاصىاي وصغي ألا

 .بها

  الٌغكُهبمؿاْ سجالث وصًاجغ ؤصحاب اللهض 

  بالخٕهينحؿلُم ألاصىاي اإلاغججلت واجساط ؤلاحغاءاث اإلاخللِت. 

  ت كً وكاغ غ الضوعٍت والؿىٍى  .اإلاساػن الخِاٍع

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُتالضعحت الثاهُت. 

 غواكضاص  الاجصا٘هاعة كالُت فى م  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ـ ءؤكظابصاعة قئىن   هُئت الخضَع

ـ  ءؤكظاضًغ بصاعة قئىن إلا الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ   هُئت الخضَع

  ؤمين الٖلُت جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض   . 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

 ـ واللاملينٌكغي كلى ؤلاحغا  .ءاث اإلاخللِت بكئىن الخضمت ألكظاء هُئت الخضَع

  ٖاًإث بإهىاكها لجمُم اللاملين ٔاًت ألاكما٘ اإلاخللّ باخدؿاب ألاحىع واإلا ٌكغي كلى 

ٖاصع اللام ومخابلت حسجُلها فى السجالث الخاصت بها واجساط بحغاءاث  ٖاصع الخاص وال بال

ها  .صًغ

 ( ٔاصع كام وزاص)الٌغكُت لجمُم اللاملين واخىالهم  مخابلت اؾدٌُاء البُاهاث واإلالٌاث

     .  وجِضًم البُاهاث التى ًخم ػلبها فى هظا الكإن بالخيؿُّ مم بصاعة الجاملت

 كغي كلى مغاحلت ؤلاعصضه بالخلاون مم الاحهؼة اإلاسخصت باالصاعة  .بخابم ؤحاػاث اللاملين َو

 ٖاًت اللاملي ٔاصع زاص)بالٖلُت ن ؤلاقغاي كلى خٌف اإلالٌاث الٌغكُت ل  (.ٔاصع كام و

  وكغطها ً ت ومخابلت اؾدٌُائها مً عئؾاء اإلاباقٍغ غ الضوعٍه والؿىٍى ٔاًت الخِاٍع بكضاص 

وعًلها إلصاعة الجاملت الكخماصها مً لجىت قئىن اللاملين  الٖلُت الكخماصهاكلى كمُض 

 .بها

  ٖام واإلايكىعاث والِغاعاث ٔاًت اللىاثذ والٌخاوي وألاخ اإلاخللِت باللاملين وؤكظاء ججمُم 

     .  جىٌُظها واللمل كلىهُئت الخضَعـ 

 م مؿخىي ؤصاءهم  .جىحُت اللاملين بما ًدِّ خؿً ؾير اللمل باالصاعة واللمل كلى ًع

  ظلٗ الترقى الخاص بهم ٖاصع الخاص ٓو بخابم بحغاءاث ؤلاكالن كً قول وؿاثٍ ال

ـ بةصاعة الجاملت  .والخيؿُّ مم قئىن هُئت الخضَع

  هابؼا بمغئوؾُه باالصاعة  الٖلُت واجصاال ًدِّ قاهل الىؿٌُت اجصاال صاكضا بإمين

 .  لخىححههم والاقغاي كلى ؤكمالهم واجصاال ؤًُِا باإلصاعاث ألازغي لخيؿُّ اللمل ملهم

  ابُت ًُما ًسص قئىن     .الاًغاصًِىم باكضاص الغصوص كلى الجهاث الُغ

 للىؿٌُتاؾُت الالػمت اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾ. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُت ـالضعحت ألاولى. 

  غواكضاص  الاجصا٘مهاعة كالُت فى  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  الاؾتراجُجيمهاعاث مخِضمت فى الخسؼُؽ. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 هُئت الخضَعـقئىن  ُؿم

 هُئت الخضَعـقئىن  ُؿمؿٌُي لغثِـ بؼاُت الىصٍ الى 

  ـ اصاعة قئىن الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ  هظهجِم  .هُئت الخضَع

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ٔاصع بمؿاْ ملٌاث جسص حمُم اللاملين  هُئت الخضَعـ وملاوهحهم  ؤكظاء)زاص  بالٖلُت 

 صت واكاعاث ألكظاء هُئت الُِام بجمُم ؤلاحغاءاث الخاصت بالحص٘ى كلى ؤحاػاث زا

ظلٗ بحغاءاث الخجضًض لها بمؿاْ السجالث الخاصت لدسجُل حمُم ألاحاػاث ، و  الخضَعـ ٓو

 .وؤلاكاعاث 

  ظلٗ فى خالت اؾخٕما٘ بحغاءاث بجهاء اإلالٌاث للمدالين للملاف لبلىن الؿً الِاهىوي ٓو

اة ؤزىاء الخضمت واجساط الالػم مً بحغاءاث  الًى

  الخسصصاث اإلاؼلىبت مً اإلالُضًً لألُؿام اإلاسخلٌت  لُت مًالٖػلب اخخُاحاث 

  بهابكضاص البُاهاث وؤلاخصاءاث الالػمت ومىاًاة الجهاث اإلالىُت. 

  ت لجمُم اللاملين غ اؾخماعاث اإلاغجباث الكهٍغ ٔاصع جدٍغ زاص للبىْى اإلاسخلٌت بىاء  بالٖلُت 

 كلى عهبت ؤصحابها

 ت لجمُم غ اؾخماعاث اإلاغجباث الكهٍغ ٔاصع اللاملين  جدٍغ زاص باؾم مىضوب صغي  بالٖلُت 

 اللاملين  الٖلُت لباقي

 ـ وملاوهحهم ػبِا للِىاكض ٖاًأث بإهىاكها اإلاسخلٌت ألكظاء هُئت الخضَع غ اؾخماعاث اإلا  جدٍغ

  ٖاًأث بإهىاكها اإلاسخلٌت لجمُم اللاملين غ اؾخماعاث اإلا ػبِا للِىاكض  ٔاصع زاصجدٍغ

 واإلاىاًِاث الالػمت

 ٖغ م ٖاًإة اللجانألاُؿام  الٖلُت ومجالـاًإة مِابل خظىع حلؿاث مجلـ جدٍغ الٌغكُت  وم

ـ  غ الللمُت ألكظاء هُئت الخضَع ٖاًأث اللجان الضاثمت والتى جِىم بٌدص الخِاٍع ظلٗ م ٓو

 ػبِا للِىاكض   للترقي وطلٗاإلاخِضمين 

  ُم اللاملين ؾابغة ٔل قهغ لجم 174حسجُل حمُم اإلاغجباث وملحِاتها بسجالتها الخاصت

ٔاصع  ٔاصع )  (كامزاص و

 ٖٗاًأث التى جصغي فى السجالث الخاصت بظل  حسجُل حمُم اإلا

  ا والُِام بمغاحلتها مم الهُئت الِىمُت اؾدٌُاء ًؼاُاث ألاحىع اإلاخويرة لجمُم اللاملين قهٍغ

 .واإلالاقاثللخامين 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

   ٘مىاؾبماهل كا. 

  ت)الخسصصُت الضعحت الثاهُت  (.مجمىكت الخىمُت ؤلاصاٍع

  غواكضاص  الاجصا٘مهاعة كالُت فى  .الخِاٍع

  ألالىاحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

 مهاعة كالُت فى الُِاصة وؤلاقغاي. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 قئىن هُئت الخضَعـُؿم الاؾخدِاُاث 

 قئىن هُئت الخضَعـُؿم الاؾخدِاُاث  لغثِـ الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

 ـالىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ  هظه جِم  .اصاعة قئىن هُئت الخضَع

  واإلاؿئىلُاثالىاحباث. 

  ت لجمُم اللاملين غ اؾخماعاث اإلاغجباث الكهٍغ ٔاصع جدٍغ زاص للبىْى اإلاسخلٌت بىاء  بالٖلُت 

 .كلى عهبت ؤصحابها

  ت لجمُم اللاملين غ اؾخماعاث اإلاغجباث الكهٍغ ٔاصع جدٍغ ص باؾم مىضوب صغي زا بالٖلُت 

 .اللاملين الٖلُت لباقي

 ٖاًأث بإهىاكها اإلاسخلٌت ألكظاء هُئت الخضَعـ وملاوهحهم ػبِا للِىاكض غ اؾخماعاث اإلا  جدٍغ

 .واإلاىاًِاث الالػمت

  ٖاًإة مِابل خظىع حلؿاث مجلـ غ م ٖاًإة اللجانجدٍغ ٖاًأث  الٖلُت وم ظلٗ م الٌغكُت ٓو

غ الللمُت ألكظاء هُئت الخضَعـ اإلاخِضمين جِىم بٌدص ال والتياللجان الضاثمت  للترقي خِاٍع

   .ػبِا للِىاكض وطلٗ

  قهغؾابغة ٔل  174حسجُل حمُم اإلاغجباث وملحِاتها بسجالتها الخاصت. 

  ـ وملاوهحهم ألاحىع اإلاخويرة لجمُم  بؼاُاثاؾدٌُاء اؤكظاء هيئ الخضَع والُِام  قهٍغ

 .لاقاثواإلابمغاحلتها مم الهُئت الِىمُت للخامين 

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  ت)الخسصصُت الضعحت الثاهُت  (.مجمىكت الخىمُت ؤلاصاٍع

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

 احاصة اؾخسضام الحاؾب ألالى. 

  الُِاصة وؤلاقغاي فيمهاعة كالُت. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 صع زاص ٔا ُؿم الخامين واإلالاقاث

ٔاصع زاص لغثِـ الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ   ُؿم الخامين واإلالاقاث 

  اللاملين اصاعة قئىن الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ  هظهجِم. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ُمت الاصزاع وؤُؿاغ الاؾدبضالاث للهُئت مخابلت ؾضاص خصت الحٕىمت وخصت اللامل ُو

 الِىمُت للملاقاث

 ٖاصع الخاصحغاءاث طم مضص الخضمت الؿابِت فى اإلالاف مخابلت ب  لكاهلي وؿاثٍ ال

غ الاؾخماعاث الخاصت بها وبزؼاع الجهاث اإلاسخصت   الغاهبين فى طلٗ وجدٍغ

  ِا به اؾخماعة ا مًغ جامين  5مىاًاة الهُئت الِىمُت للملاقاث بالكُٗ اإلاؿخدّ لها قهٍغ

احلت طلٗ ؤًظا مم الهُئت الِىمُت وملاقاث بلض مغاحلخه مم الىخضة الحؿابُت ومغ 

 للملاقاث

  مخابلت ؾضاص مؿخدِاث الهُئت الِىمُت للخامين واإلالاقاث لجمُم اللاملين الحاصلين كلى

ظلٗ الاكاعاث ُبل الخجضًض لها بحاػاث  .زاصت بمسخٍ ؤهىاكها ٓو

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

 الخسصصُتت الثاهُت الضعح. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  ألالىاحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

 مهاعة كالُت فى الُِاصة وؤلاقغاي. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ( ٔاصع كام)اللاملين  بصاعة قئىن 

  (كام ٔاصع)اللاملين  ضًغ بصاعة قئىن إلا الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  الٖلُتين ؤمجِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ٖاصع  قاهليلللاملين ٌكغي كلى ؤلاحغاءاث اإلاخللِت بكئىن الخضمت  .اللاموؿاثٍ ال

  ٖاًإث بإهىاكها لجمُم اللاملين ٔاًت ألاكما٘ اإلاخللّ باخدؿاب ألاحىع واإلا ٌكغي كلى 

ٖاصع اللام ومخابلت حسجُلها فى السجالث الخاصت بها واجساط بحغاءاث ص هابال  .ًغ

  وجِضًم ( ٔاصع كام)مخابلت اؾدٌُاء البُاهاث واإلالٌاث الٌغكُت لجمُم اللاملين واخىالهم

     .  البُاهاث التى ًخم ػلبها فى هظا الكإن بالخيؿُّ مم بصاعة الجاملت

 كغي كلى مغاحلت ؤلاعصضه بالخلاون مم الاحهؼة اإلاسخصت باالصاعة  .بخابم ؤحاػاث اللاملين َو

  ٖاًت اللاملين ؤلاقغاي كلى  (.ٔاصع كام)بالٖلُت خٌف اإلالٌاث الٌغكُت ل

  وكغطها ً ت ومخابلت اؾدٌُائها مً عئؾاء اإلاباقٍغ غ الضوعٍه والؿىٍى ٔاًت الخِاٍع بكضاص 

وعًلها إلصاعة الجاملت الكخماصها مً لجىت قئىن اللاملين  الٖلُت الكخماصهاكلى كمُض 

 .بها

 ٖا ٔاًت اللىاثذ والٌخاوي وألاخ واللمل م واإلايكىعاث والِغاعاث اإلاخللِت باللاملين ججمُم 

     .  جىٌُظها كلى

 م مؿخىي ؤصاءهم  .جىحُت اللاملين بما ًدِّ خؿً ؾير اللمل باالصاعة واللمل كلى ًع

  اإلاخللِت بكول الىؿاثٍ واجهاء الخضمت وجضبير احخُاحاث الاصاعاث اإلاسخلٌت بخابم بحغاءاث

 .الجاملت بةصاعةبالٖلُت مً اللاملين مل

  هابؼا بمغئوؾُه باالصاعة  الٖلُت واجصاال ًدِّ قاهل الىؿٌُت اجصاال صاكضا بإمين

 .  لخىححههم والاقغاي كلى ؤكمالهم واجصاال ؤًُِا باإلصاعاث ألازغي لخيؿُّ اللمل ملهم

  ابُت ًُما ًسص قئىن     .الاًغاصًِىم باكضاص الغصوص كلى الجهاث الُغ

 

 للىؿٌُتلاعي ألاؾاؾُت الالػمت اإلااهالث والخبراث واإلا. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُت ـالضعحت ألاولى. 

  غواكضاص  الاجصا٘مهاعة كالُت فى  .الخِاٍع

  وؤلاقغايمهاعة كالُت فى الُِاصة. 

  اإلاىؼِيوالخدلُل  الخىحُهُضعة كالُت كلى. 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 اللاملينقئىن ُؿم 

 اللاملينقئىن ُؿم لغثِـ  الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  اللاملين اصاعة قئىن هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ جِم. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ٔاصعبمؿاْ ملٌاث جسص حمُم اللاملين   .كام بالٖلُت 

  ظلٗالُِام بجمُم ؤلاحغاءاث الخاصت بالحص٘ى كلى  .بحغاءاث الخجضًض لها لللاملين ٓو

  لخاصتا ؤلاحاػاثبمؿاْ السجالث الخاصت لدسجُل حمُم.  

  ظلٗ فى خالت اؾخٕما٘ بحغاءاث بجهاء اإلالٌاث للمدالين للملاف لبلىن الؿً الِاهىوي ٓو

اة ؤزىاء الخضمت واجساط الالػم مً بحغاءاث  الًى

  ٖاصع الخسصصاث اإلاؼلىبت مً  الٖلُت مًػلب اخخُاحاث   .اللاموؿاثٍ ال

  هاببكضاص البُاهاث وؤلاخصاءاث الالػمت ومىاًاة الجهاث اإلالىُت. 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُتالضعحت الثاهُت. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  ألالىاحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

 مهاعة كالُت فى الُِاصة وؤلاقغاي. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ٔاصع كام  ثالاؾخدِاُاُؿم 

 ٔاصع كام م الاؾخدِاُاث ُؿ لغثِـ الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  ألاًغاص اصاعة قئىن الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ  هظهجِم. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ت لجمُم اللاملين غ اؾخماعاث اإلاغجباث الكهٍغ ٔاصع جدٍغ كام للبىْى اإلاسخلٌت بىاء كلى  بالٖلُت 

 .عهبت ؤصحابها

 ت لجمُم ال غ اؾخماعاث اإلاغجباث الكهٍغ ٔاصع لاملين جدٍغ كام باؾم مىضوب صغي  بالٖلُت 

  .اللاملين الٖلُت لباقي

  ٖاصع اللام ػبِا ٖاًأث بإهىاكها اإلاسخلٌت لجمُم اللاملين بىؿاثٍ ال غ اؾخماعاث اإلا جدٍغ

 .للِىاكض واإلاىاًِاث الالػمت

  ٖاًإة مِابل خظىع اللجان الٌغكُت وطلٗ ػبِا غ م  .الالػمت للِىاكض واإلاىاًِاثجدٍغ

  ٔاصع  174حمُم اإلاغجباث وملحِاتها بسجالتها الخاصت حسجُل ؾابغة ٔل قهغ لجمُم اللاملين 

 .كام

  ٖاًأث  .السجالث الخاصت بظلٗ فيجصغي لجمُم اللاملين  التيحسجُل حمُم اإلا

  ا والُِام بمغاحلتها مم الهُئت الِىمُت  بؼاُاثاؾدٌُاء ألاحىع اإلاخويرة لجمُم اللاملين قهٍغ

 .واإلالاقاثللخامين 

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُتالضعحت الثاهُت. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  ألالىاحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

 مهاعة كالُت فى الُِاصة وؤلاقغاي.  



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ٔاصع كام ُؿم الخامين واإلالاقاث

ٔاصع  لغثِـ الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ   كام ُؿم الخامين واإلالاقاث 

  اللاملين اصاعة قئىن جِم هظة الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض مضًغ. 

  الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ُمت الاصزاع وؤُؿاغ الاؾدبضالاث للهُئت مخابلت ؾضاص خصت الحٕىمت وخصت اللامل ُو

 الِىمُت للملاقاث

  غ مخابلت بحغاءاث طم مضص الخضمت الؿابِت فى اإلالاف لللاملين الغاهبين فى طلٗ وجدٍغ

 الاؾخماعاث الخاصت بها وبزؼاع الجهاث اإلاسخصت 

  ِا به اؾخماعة ا مًغ جامين  5مىاًاة الهُئت الِىمُت للملاقاث بالكُٗ اإلاؿخدّ لها قهٍغ

وملاقاث بلض مغاحلخه مم الىخضة الحؿابُت ومغاحلت طلٗ ؤًظا مم الهُئت الِىمُت 

 للملاقاث

 ضاص مؿخدِاث الهُئت الِىمُت للخامين واإلالاقاث لجمُم اللاملين الحاصلين كلى مخابلت ؾ

ظلٗ الاكاعاث ُبل الخجضًض لها  .ؤحاػاث زاصت بمسخٍ ؤهىاكها ٓو

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُتالضعحت الثاهُت. 

  غ واكضاص الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  ألالىاحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

 مهاعة كالُت فى الُِاصة وؤلاقغاي. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

  بصاعة اإلاىاػهت والحؿاباث

 ضًغ بصاعة اإلاىاػهت والحؿاباثإلا الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  الٖلُتؤمين / للؿُض اللام الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي  هظهجِم. 

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث  

  املين مله باإلصاعةاإلاباقغ كلى الل يباإلقغاًِىم . 

  بلى الجاملت للٖلُت وبعؾالهؤلاقغاي كلى بحغاءاث بكضاص مكغوق اإلاىاػهت. 

 ٖام الِىاهين واللىاثذ اإلاالُت اإلالم٘ى بها فى مجا٘ جسصصه  .ؤلاقغاي كلى جىٌُظ ؤخ

 ٖاًإث ٔاًت ؤهىاق اإلا  .ألاقغاي كلى مغاحلت مصغوًاث الباب ألا٘و واإلالاقاث وؤلاكاهاث و

  ٖاتها كلى مىضوب الصغي للخإٓض ألاقغاي مً كلى مغاحلت ٓكىي الصغي اإلاسحىب قُ

ىت اؾخالم  .  ٔل مؿخدّ الؾخدِاُه وجىعٍض ُُمت التزاماجه للخٍؼ

 اث الحؿابُت للمصغوًاث اإلاسخلٌت  .ؤلاقغاي كلى بحغاءاث الدؿٍى

 اث الالػم ت وكمل الدؿٍى  .تؤلاقغاي كلى ؤكما٘ مغاحلت ٓكىي البىْى والحؿاباث الجاٍع

  غاُب ؾضاص عصضة اؤلاقغاي كلى مغاحلت جدصُل اإلاؿخدِاث وحؿلُم اإلاخدصالث ٍو

 .   الحؿاباث الىِضًت

 ؤلاقغاي كلى بمؿاْ السجالث الالػمت إلزباث اللملُاث اإلاالُت. 

  الصغي ؤلاقغاي كلى كملُاث بمؿاْ صًاجغ ػلباث الجهاث اإلاسخلٌت واجساط بحغاءاث

ت  .    لها والدؿٍى

 بلى بصاعة الجاملت للٖلُت وبعؾاله الخخاميبحغاءاث بكضاص الحؿاب  ؤلاقغاي كلى. 

  ؤلاقغاي كلى خٌف اإلاؿدىضاث وكمل الاطابير مً واُم اإلاؿدىضاث بلض مغاحلتها وبعؾالها بلى

 .حهاث الازخصاص

  وجِضًم الخللُماث والخىححهاث  الٖلُت لخلِىًدِّ قاهل الىؿٌُت اجصاال صاكضا بإمين

 باإلصاعةال ؤًُِا بالؼمالء للخيؿُّ بُجهم واجصاال هابؼا باللاملين مله واجصا اإلاِترخاث

 .كلحهم ومخابلت ؤكمالهم والخيؿُّ مم بصاعة الجاملت لإلقغاي

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  ل) ألاولى الخسصصُتالضعحت  .(ومداؾبت جمٍى

  غواكضاص  صا٘الاج فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  ألالىاحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

  الُِاصة وؤلاقغاي فيمهاعة كالُت. 
  



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

  اإلايزاهُتُؿم 

 غثِـ ُؿم اإلايزاهُتل الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ 

  مضًغ بصاعة اإلاىاػهت والحؿاباثاللام الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي  هظهجِم . 

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ُت لألبىاب اإلاسخلٌت وحسجل بها حمُم الاكخماصاث الىاعصة بمؿاْ السجالث الالػمت للميزاه

 .مجهاواإلاؿمىح بالصغي 

   ُم بالؿماح بالصغي كلى  .اإلاؿدىضاثًخم الخاقير والخُى

   ؼاث ًدخاحها الٖلُت مؼالبت الاصاعه اللامت للميزاهُت بةصاعة الجاملت باي اعجباػاث واي حلٍؼ

ّ  .اإلاؿدىضاث اإلاِضمت واإلاؿخدِت للصغي ًو

 للميزاهُتاللامت  ؤلاصاعةكضاص البُان الغبم ؾىىي ومغاحلت بُاهاجه مم ب. 

 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  ل ومداؾبت)الخسصصُت الضعحت الثاهُت  (.جمٍى

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  ألالىاحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

 الُِاصة وؤلاقغاي فيلُت مهاعة كا. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ىت)والصغيالخدصُل مٕخب   (الخٍؼ

ىت)والصغيالخدصُل مٕخب  لغثِـ الىؿٌُيبؼاُت الىصٍ   (الخٍؼ

  مضًغ بصاعة اإلاىاػهت والحؿاباثاللام الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي  هظهجِم . 

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ٔاًتجدصُل واؾخالم بًغاصاث  ىاث اإلاسخلٌت وجىعٍضهاألامىا٘ اإلاؿخدِت والخإمُ الٖلُت و

   ٗجدصُل الغؾىم الضعاؾُت مً الؼالب وجىعٍضها وحسجُل طلٗ بالضًاجغ اإلاسصصت لظل 

 ىه لجمُم ًئاث اللاملين ب  الٖلُتصغي اإلاغجباث اإلاؿخدِت للصغي مً ا لخٍؼ

 ٖاًأث اإلاسخلٌت لجمُم ًئاث اللاملين ب  الٖلُتصغي اإلا

  ٖاًأث ـ)اإلاسخلٌت صغي اإلا وبضالث اهخِا٘ للمىخضبين  ........(امخداهاث – الخصحُذ – الخضَع

 الٖلُتمً زاعج 

 ين ب ٖاًأث اإلاِغعة للؼالب اإلاخٌُى  الٖلُت  صغي اإلا

  الصغي مً الؿلٌت اإلاؿخضًمت باإلاىاًِاث الالػمت كلى ألامىع اللاحلت واللمل كلى

  .لالثدتاؾخلاطتها ػبِا 

  للؼالب اإلاِغعةًِىم بصغي الاكاهاث 

  للىؿٌُتاث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت اإلااهالث والخبر. 

   مخىؾؽماهل. 

  الثالثت اإلإخبُتالضعحت. 

 بُت ال ػمت والتي جاهله لللمل مىضوب جدصُل ال الحص٘ى كلى الضوعاث الخضٍع

 .وصغي

 

 
  



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الىخضة الحؿابُت (الحؿاباث) ُؿم

 الىخضة الحؿابُت (الحؿاباث) ُؿم بؼاُت الىصٍ الىؿٌُي لغثِـ

 

  ضًغ بصاعة اإلاىاػهت والحؿاباثإلااللام ت جدذ ؤلاقغاي الىؿٌُ هظهجِم . 

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

 اؾخالم حمُم اإلاؿدىضاث الىاحبت الصغي بلض الخاقير كلحها مً اإلايزاهُت بؿماح البىض. 

  وجىحه اإلاؿدىضاث للؿاصة اإلاغاحلين ٔل ًُما  (حق  55)حسجل حمُم اإلاؿدىضاث الىاعصة فى سجل

ُل الحؿاباثًسصه بلض الخاقير   .كلحها مً الؿُض ٓو

  ضاث  اإلاغاحلين بمغاحلتًِىم  .الصغياإلاؿدىضاث بلض الخإٓض مً اؾدٌُائها بمٍا

  ٔاصع  ٔاصع )مغاحلت اإلاغجباث لجمُم ًئاث اللاملين  .(زاصكام و

  غوكها لجمُم اللاملين ٖاًأث بمسخلٍ بىىصها ًو ٔاصع )بالٖلُت مغاحلت اإلا  .(زاصٔاصع كام و

 ٔاًت ا ضاث الصغيمغاحلت    .إلاؿدىضاث الخاصت بإكما٘ الكغاء ومٍا

  ٗظل ّ اللِىص اإلابرمت لظلٗ ٓو ها مثل ًىاجير ؤكما٘ الصُاهت ًو مغاحلت اي مؿخدِاث مؼلىب صًغ

ها مثل ًىاجير اإلاُاه والٕهغباء  .مغاحله اي مؿخدِاث مؼلىب صًغ

  ٖاث بلض اإلاغاحلت بِؿم الكؼب للدسجُل وؤلاكضاص  اإلاؿدىضًتوحؿخٕمل الضوعة الؾخسغاج الكُ

ظلٗ لباقي الجهاث اإلاؿخدِتؤمت للصغي إلاىضوب الصغي اإلاسخلٌت الالػ   .و للبىْى اإلاسخلٌت ٓو

  مىاًاة الجهاث اإلاسخلٌت ٔل ًُما ًسصه باالؾخِؼاكاث اإلاجىبت مً اللاملين لصالح هظه الجهاث

الحؿاباث الخاصت  الظغاثب، اإلاسخلٌت، مصلحتالبىْى  واإلالاقاث،مثل الهُئت الِىمُت للخامين 

 .بإهىاكهم ، وحمُم الضاثىين.و.وبالجاملت 

  اإلالىُت  مم ؤلاصاعاثبكضاص البُان الكهغي والغبم ؾىىي ًبين ؤلاًغاصاث واإلاصغوًاث ومؼابِتها

 .الجاملت

 ٗالاكضاصالحؿاب الخخامي للىخضة فى جهاًت الؿىت اإلاالُت ومىاًاة الجهاث اإلالىُت بظل. 

 للىؿٌُتلاعي ألاؾاؾُت الالػمت اإلااهالث والخبراث واإلا. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  ل ومداؾبت)الخسصصُت الضعحت الثاهُت  (.جمٍى

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  ألالىاحاصة اؾخسضام الحاؾب. 

  الُِاصة وؤلاقغاي فيمهاعة كالُت. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الخاصت الحؿاباثبصاعة 

 لخاصتا الحؿاباث إلاضًغ بصاعةبؼاُت الىصٍ الىؿٌُي 

 جِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام إلاضًغ بصاعة اإلاىاػهت والحؿاباث . 

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

 ْصغي)لحؿاب الىعف وخؿاب الخضماث الؼالبُت  والسجالث الالػمتالضًاجغ  ؤمؿا 

 (وجدصُل

  والخضماث اإلاِضمت للوير بدؿاب  هـير ألاكما٘الُِام بخدصُل الغؾىم اإلاسخلٌت اإلاِغعة

 عف واإلالاملالى 

  الخللُمُت بدؿابالُِام بخدصُل الغؾىم اإلاسخلٌت مً الؼالب هـير جدؿين الخضمت 

 الخضماث الؼالبُت 

  الُِام بالصغي مً خؿابي الىعف والخضماث الؼالبُت ػبِا للمىاًِاث الالػمت كلى كملُاث

 الكغاء 

 ظلٗ بكضاص اإلايزاهُاث ف غ اإلاالُت الالػمت ٓو ى جهاًت الؿىت اإلاالُت وكغطها الُِام بةكضاص الخِاٍع

 (الٖلُتالىعف ومجلـ  مجلـ) ؤلاصاعةكلى مجالـ 

  ت)خظىع احخماق لجىه الىعف ض اللجىت بالبُاهاث الالػمت  (ٓؿٕغجاٍع  لتًز

 ين فى جىٌُظ ؤكما٘ زاعحُت ٖاًأث لللاملين اإلاكآع  الُِام بةكضاص ٓكىي ألاحىع واإلا

  ػمت للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الال. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  ل ومداؾبت) ألاولى الخسصصُتالضعحت  (.جمٍى

 غ  .مهاعة كالُت في الاجصا٘ واكضاص الخِاٍع

 احاصة اؾخسضام الحاؾب ألالى. 

 مهاعة كالُت في الُِاصة وؤلاقغاي. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ىت)والصغيالخدصُل مٕخب   (الخٍؼ

 بالحؿاباث الخاصت 

ىت)والصغيُل الخدص مٕخب بؼاُت الىصٍ الىؿٌُي لغثِـ  بالحؿاباث الخاصت  (الخٍؼ

 

  مضًغ بصاعة اإلاىاػهت والحؿاباثاللام الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي  هظهجِم . 

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  الصغي مً الؿلٌت اإلاؿخضًمت باإلاىاًِاث الالػمت كلى ألامىع اللاحلت واللمل كلى

  .لالثدتاؾخلاطتها ػبِا 

  لىخضة الىعف وصىضَو الخضماث الؼالبُت بالٖلُتجدصُل واؾخالم ؤلاًغاصاث الىِضًت. 

  صغي مؿخدِاث اللاملين بالٖلُت مً ؤكظاء هُئت الخضَعـ واللاملين واللما٘ والظًً ؤصوا

 ؤكما٘ مغجبؼت بىخضة الىعف واإلالامل والاؾدكاعاث وصىضَو الخضماث الؼالبُت 

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

   مخىؾؽماهل. 

  اإلإخبُت الغابلتالضعحت. 

 بُت الاػمت والتي جاهله لللمل مىضوب جدصُل وصغي  .الحص٘ى كلى الضوعاث الخضٍع

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

  والحٌف عقٍُألا 

 والحٌف ألاعقٍُ مٕخب بؼاُت الىصٍ الىؿٌُي لغثِـ

  ألمين الٖلُتجِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام.  

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ض بصاعة الجاملت الٖلُت مًًسص  والظيًض الىاعص جلِى واؾخالم البر  .بٍغ

  ٗاجساط ؤلاحغاءاث اإلاخللِت بكإهه وحسجُله فى الضًاجغ الخاصت بظل. 

   ض الىاعص الاؾخاط  الٖلُت بمٕخبًسص الؿُض ألاؾخاط الضٓخىع كمُض  والظيحؿلُم البًر

ض  ؾُاصجه، كلىالضٓخىع اللمُض جمهُضا لللغض   الٖلُت لخىححههؤمين ًسص  الظيوحؿلُم البًر

 .الى ؤلاصاعاث اإلاسخصت

  ٖاجباث الصاصعة مً ألاُؿام وؤلاصاعاث اإلاسخلٌت واإلاىحهت زاعج الالػم    الٖلُت الجساطاؾخالم اإلا

ض بصاعة الجامم آو اي حهت   .ؤزغي بكإجها هدى حؿلُمها ببًر

   الالػم بكإجها الٖلُت واجساطجسص  التياؾخالم الؼغوص. 

   لهم الٖلُت وحؿلُمهاث الخاصت بؼالب اؾخالم اإلاغاؾال. 

  لحٌـهااؾخالم اإلاؿدىضاث بلض الصغي مً الىخضة الحؿابُت. 

  ابُت لألحهؼةجىًير البُاهاث  .الُغ

 اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت للىؿٌُت. 

  مىاؾب مخىؾؽ ؤو ًَى اإلاخىؾؽماهل. 

  (ٓخابي)اإلإخبُت الضعحت الثاهُت. 

  زالي مً الجؼاءاث سجلت الىؿٌُي. 

  َوألاماهتمً اإلاكهىص لهم بالصض. 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

ت مضًغ بصاعة   الكئىن ؤلاصاٍع

ت ضًغ بصاعة بؼاُت الىصٍ الىؿٌُي إلا  الكئىن ؤلاصاٍع

  للؿُض ؤمين الٖلُتجِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام.  

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  باإلصاعةٌكغي ؤقغاًا مباقغا كلى اللاملين مله. 

  كلى ؤكما٘ الحظىع وؤلاهصغاي لللاملين وجىـُم اللمل باالصاعة بماًدِّ خؿً ٌكغي

 .ألاصاء

 الٖلُتٌكغي كلى ؤكما٘ حكوُل الخؼىغ الخلٌُىهُت واإلاِاصٍ اإلاىحىصة ب. 

  ٖاًت  .االٖلُت ومغاًِه مباويٌكغي كلى ؤكما٘ الىـاًت والصُاهت ب

  بالٖلُت وصُاهتهاٌكغي كلى حكوُل وؾاثل الىِل الخاصت. 

 ً الٖلُتصُاهت اإلاضعحاث والٌص٘ى الضعاؾُت والىؾاثل الؿملُت ب ٘ؤكما جىٌُظخابم. 

 ً الٖلُتباإلاضعحاث والٌص٘ى الضعاؾُت وباقى ؤعحاء  ؤلاطاءةخابم ٌٓاءة وؾاثل. 

 م مؿخىي ؤصاءهم  .جىحُه اللاملين بما ًدِّ خؿً ؾير اللمل باالصاعة واللمل كلى ًع

 الخللُماث والخىححهاث وكغض  الٖلُت لخلِىبإمين  ًدِّ قاهل الىؿٌُت اجصاال صاكضا

 . اإلاِترخاث واجصاال هابؼا باللاملين مله لخىححههم وجىػَم الاكما٘ كلحهم

 اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت للىؿٌُت. 

  ألاولى الخسصصُتالضعحت. 

 غ  .مهاعة كالُت في الاجصا٘ واكضاص الخِاٍع

 لىاحاصة اؾخسضام الحاؾب ألا. 

 مهاعة كالُت في الُِاصة وؤلاقغاي. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الىِل مٕخب

 الىِل مٕخب بؼاُت الىصٍ الىؿٌُي لغثِـ

  تجِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام إلاضًغ بصاعة   .الكئىن ؤلاصاٍع

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ؾُاعة كلى خضة الٖلُت لٖلبمؿاْ السجالث الخاصت بؿُاعاث. 

 عؾمُت وكمل زؼىغ الؿير الالػمت  الٖلُت ألهغاضُاعاث جلِى ػلباث ومىاًِاث اؾخسضام ؾ

ّللجهاث   .هظه الؼلباث اإلالىُت ًو

   ذ الؼلب الٖلُت كلىبصالح ؾُاعاث صُاهت و اللمل كلى  .ؤن جٕىن حاهؼة لالؾخسضام ُو

  مخابلت جغازُص ؾُاعاث الٖلُت واجساط بحغاءاث الخجضًض للترازُص في اإلاىاكُض اإلاىاؾبت صون

 .ُلجإزير ؤو جإح

 اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت للىؿٌُت. 

  مىاؾب مخىؾؽ ؤو ًَى اإلاخىؾؽماهل. 

  ت وهِل)الٌىُت الضعحت الثاهُت  .(خٓغ

 مهاعة في ؤلاقغاي. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ألامً ُؿم

 ألامً ُؿم بؼاُت الىصٍ الىؿٌُي لغثِـ

 ت  . جِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام إلاضًغ بصاعة الكئىن ؤلاصاٍع

 لىاحباث واإلاؿئىلُاثا 

 ْٖاصع اللام  بمؿا  كلى جىُُم بالٖلُت وؤلاقغايصًاجغ الحظىع والاهصغاي لللاملين بال

 .بهااللاملين 

  ُم مىاًاة ُؿم قئىن اللاملين بُىمُت الوُاب لللاملين ٔل صباح بلض اهتهاء مهلت الخُى

 .لللاملين

  ت الخغوج والضز٘ى  .الِىاكض اإلاسصصت لظلٗ ػاع بفى  لللاملين بالٖلُت وطلٗمغاُبت خٓغ

  ومغاُبتهمللما٘ الحغاؾت  اللُلُتالُِام بالخجهيزالكما٘ الىىبخجُت. 

 بالٖلُتكً اي ش ئ هير كاصي ًدضر  ؤلابالن.  

 اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت للىؿٌُت. 

  ماهل كا٘ مىاؾب. 

  الخسصصُتالضعحت الثاهُت. 

 غ مهاعة كالُت في الاجصا٘ واكضاص  .الخِاٍع

 احاصة اؾخسضام الحاؾب ألالى. 

 مهاعة في الُِاصة وؤلاقغاي. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

  الىعف  بصاعة

 بصاعة الىعف إلاضًغ الىؿٌُي بؼاُت الىصٍ 

  جِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام                             

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  خخُاحاتها مً ةاإلاسخلٌت ب جاملت ووخضاتهاالٖلُت والبكضاص الخؼؽ والبرامج الالػمت لتزوٍض

ٔاًت اإلاكوىالث التى ًمًٕ  ٖاه مضاصبللٖلُت ألازار و اث اإلاخاخت للىعف ُالجاملت بها خؿب الام

 .بالٖلُتواإلالامل اإلاىحىصة 

  ؤلاقغاي كلى اللاملين بىعف 
 
  بالٖلُت ًىُا

 
ا  مم الؿاصةوجىػَم اللمل بُجهم بالخيؿُّ  وبصاٍع

 .ألاُؿامعئؾاء 

  ٖاًت ملضاث وآالث وؤحهؼة و ت ل  .الىعفطم زؼؽ الصُاهت الضوعٍت والؿىٍى

  ظلٗ وؾاثل ؤلاًظاح  .بالىعفاللمل كلى صُاهت ألاحهؼة واإلالضاث الخللُمُت ٓو

  لهااللمل كلى ججهيز الىعف للؼالب وبمضاصها باألصواث الالػمت. 

  الالػم هدى بصالخها  جساطبحىصة بالىعف التى جدخاج إلصالح و حهؼه واإلالضاث اإلاى خصغ ألا 

  والخضٍعبالاقتراْ في اللجان اإلاسخلٌت اإلاخللِت بالىعف في مجاالث الخللُم. 

 اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت للىؿٌُت. 

   ٖ٘الىعٍىؽ الهىضؾتماهل كا  .ب

  (.هىضؾت)الخسصصُت  ألاولىالضعحت 

 غبجصا٘ و مهاعة كالُت في ؤلا  .كضاص الخِاٍع

  لىسضام الحاؾب آلاؾخباحاصة. 

 مهاعة كالُت في الُِاصة وؤلاقغاي. 

 

 

 

 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

بالخللُم  ُؿم  والخضٍع

ب ُؿم بؼاُت الىصٍ الىؿٌُي لغثِـ  الخللُم والخضٍع

  الىعفجِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام إلاضًغ بصاعة . 

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

   ب والبدىر مج الٖلُت فيجىٌُظ الخؼؽ والبرامج الالػمت لخىٌُظ مسؼؼاث ا٘ الخللُم والخضٍع

 .بالٖلُتوؤلاعقاص في مجاالث الخللُم الهىضس ي والخٕىىلىجي اإلاسخلٌت 

  ت إلاخؼلباث بكضاص وخٌف اإلاِاٌؿاث الخاصت بٖل كملُت حللُمُت وكمل اإلاِاٌؿاث الؿىٍى

 .الخللُمُتاللمل مً الىاخُت 

 بُت والبدىر بلى  الُِام بدؿلُم اإلاكوىالث التي جمذ هدُجت اللملُاث الخللُمُت والخضٍع

ّ ما   .به الِىاهين واللىاثذ جِخض ياإلاساػن للخصغي ًحها ًو

  ب ت كً وكاغ قئىن الخللُم والخضٍع غ والبُاهاث الضوعٍت والؿىٍى ٔاًت الخِاٍع  .بالىعفبكضاص 

 اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت للىؿٌُت. 

   ٖالىعٍىؽ الهىضؾت)كا٘ ماهل  .(ب

 (.اإلاجمىكت الهىضؾُت)لثاهُت الخسصصُت الضعحت ا 

 غبجصا٘ و مهاعة كالُت في ؤلا  .كضاص الخِاٍع

 لىحاصة اؾخسضام الحاؾب آلاب. 

 مهاعة كالُت في الُِاصة وؤلاقغاي. 

 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 ؤلاهخاجقئىن  ُؿم

 ُؿم قئىن ؤلاهخاج لغثِـبؼاُت الىصٍ الىؿٌُي 

  الىعفجِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام إلاضًغ بصاعة . 

 ىاحباث واإلاؿئىلُاثال 

  ت اإلاسخلٌت  الٖلُت والجاملت ووخضاتهابكضاص الخؼؽ والبرامج الالػمت لتزوٍض اإلاكآع

ٔاًت اإلاكوىالث التى ًمًٕ ةب ٖاهاث  مضاصللٖلُت بخخُاحاتها مً ألازار و الجاملت بها خؿب الام

 .بالٖلُتاإلاخاخت للىعف واإلالامل اإلاىحىصة 

 ت  الٌغكُت وكملػمت للدكوُل بالىعف كضاص اإلاِاٌؿاث ؤلابخضاثُت الال ب اإلاِاٌؿت الؿىٍى

 إلاخؼلباث اللمل مً الىاخُت ؤلاهخاحُت ؾىاء للجاملت ؤو الجهاث الخاعحُت

  وطم البرامج الؼمىُت للُِام باللملُاث ؤلاهخاحُت وألاكما٘ لصالح الوير هـير ؤحغ خؿب ما

 .جِض ى به اللىاثذ 

  ثُت الالػمت للدكوُل بالىعف الٌغكُت وبصضاع ؤوامغ كما٘ جصيُم اإلاِاٌؿاث ؤلابخضاؤمخابلت

 الكول وخٌف اإلاِاٌؿاث الخاصت بٖل كملُت بهخاحُت

 اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت للىؿٌُت. 

   ٖالىعٍىؽ الهىضؾت)كا٘ ماهل  .(ب

  (.اإلاجمىكت الهىضؾُت)الضعحت الثاهُت الخسصصُت 

 غكضاص الخبجصا٘ و مهاعة كالُت في ؤلا  .ِاٍع

 لىؾخسضام الحاؾب آلابحاصة ب. 

 مهاعة كالُت في الُِاصة وؤلاقغاي. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

 الصىاعيوألامً  الصُاهتُؿم 

 الصُاهت وألامً الصىاعيُؿم    بؼاُت الىصٍ الىؿٌُي لغثِـ

 جِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام إلاضًغ بصاعة الىعف . 

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  الىعف ومسخلٍ ؤهداء الٖلُت حكمل الصُاهت و ألامً الصىاعى و. 

  ٖ٘اًت ألاكما الالػمت إلجمام كملُاث الصُاهت في مسخلٍ ؤهىاق الىعف  الخىٌُظًتالُِام ب

 . الٌغكُت

 ٖاهبالٖلُت م بإكما٘ الصُاهت وؤلاصالح الُِا  .للىاثذ وػبِا اث اإلاخاخت ُخؿب الام

 ٔاًت وخضاث  بالىعفضاث اث ألامً والؿالمت لللاملين واإلالػخخُابجساط بحغاءاث وجىٌُظ ب و

 .الٖلُت

  واكما٘ مضهُت وصُاهت  اكما٘ ٓهغباء بالٖلُت مًاإلاىحىصة  الضوعٍتالُِام باكما٘ الصُاهت

 .ؤهىاكها الٖلُت بمسخلٍ لألزار

  الٖلُتقغاي كلى ًىُيى وكما٘ الصُاهت بؤلا 

  صوعٍت  كامت واحغاء كملُاث جدضًث للٖلُت بصٌتقغاي كلى زؼؽ الامً والؿالمت وطم وؤلا

 
 
ِا ٖان جؼغؤ التيللخوُيراث  لها ًو   .كلى اإلا

 ت فى اللجان الخاصت باالمً والؿالمت التى جسص الجاملت والى خضاث الخاصت بها  .اإلاكآع

 خصغ ألاحهؼة واإلالضاث اإلاىحىصة بالىعف التى جدخاج بلى بصالح وبجساط الالػم هدى بصالخها. 

  ػمت للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الال. 

   ٖالىعٍىؽ الهىضؾت)كالي ماهل  .(ب

  (.اإلاجمىكت الهىضؾُت)الضعحت الثاهُت الخسصصُت 

 غبجصا٘ و مهاعة كالُت في ؤلا  .كضاص الخِاٍع

 لىؾخسضام الحاؾب آلابحاصة ب. 

 مهاعة كالُت في الُِاصة وؤلاقغاي. 
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 الٌغكُت الىعف

 :آلاجُتوجماعؽ الازخصاصاث واإلاؿئىلُاث 

 

    ب الؼالب الُِام ٌهم كلىبخضٍع ّ                   ٌتلخاإلاسكما٘ الىعف ؤ وحلٍغ وجسصصاتها ًو

 الضعاس يػىا٘ اللام  توالجضا٘و الؼمىُ تالضعاؾُ تفى الخؼ تلؿاكاث اإلاخاخا

    جىٌُظالُِام بمغاُبت ومؿاكضة الؼالب فى  ً م والخماٍع  مجهم تاإلاؼلىب (اإلاسغحاث)اإلاكاَع

 صاعي ًني مىحىص صازل ؤلاصاعة ومهمخهمٕخب الدكوُل وهى ًغق ب :-  

  ت وبصضاع ؤوامغ الكول وخٌف الالػمت للدكوُل بالىعف الٌغكُ الابخضاثُت ؿاثباإلاِابكضاص

بُت ؿاث الخاصت بٖل كملُت بهخاحُتٌاإلاِا ت إلاخؼلباث اللمل مً وجضٍع  وكمل اإلاِاٌؿت الؿىٍى

ب الؼلبت ومً   .الجهاث الخاعحُت  الىاخُت ؤلاهخاحُت ؾىاء للجاملت ؤو  جضٍع

 ب الؼالب ؤو لللملُت ؤلاهخاحُت ٔاهذ لخضٍع  .خٌف اإلاؿدىضاث الخاصت باإلاِاٌؿاث ؾىاء 

  بالىعفالُِام بدؿلُم اإلاكوىالث التي جمذ هدُجت اللملُاث ؤلاهخاحُت. 

 ابت واإلاخابلت والدكوُل لللملُاث بُت  الُِام بإكما٘ الُغ ً )الخضٍع م الؼالب والخماٍع مكاَع

ب كلى مضاع اللامالخاصت ب ؤلاهخاحُت بالىعف الٌغكُت بلى مساػن  واللملُاث( الخضٍع

 .اإلاكوىالث ؤو الدؿلُم بلى ؤمآجها

 

 

 الغؾم ُؿم
ماعؽ الازخصاصاث واإلاؿئىلُاث    :آلاجُتٍو

 

   ـ  .وؤلاهخاجالُِام بةكضاص الغؾىماث الهىضؾُت والٌىُت الخاصت بإكما٘ الخضَع

  الٖلُتلضاثمت ألُؿام اإلاؿاهمت في جىٌُظ اإلالاعض ا. 



ٔاصًمى وؤلاصاعي الخىصٍُ ال  ىؿٌُى للهُٖل ألا

 

  اإلالامل  بصاعة

 ضًغ بصاعة اإلالاملإلابؼاُت الىصٍ الىؿٌُي 

  كمُض الٖلُت/ لألؾخاط الضٓخىع جِم هظه الىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اللام.  

 الىاحباث واإلاؿئىلُاث 

  ٖاًت ملضاث وآالث وؤحهؼة ت ل  .اإلالاملوطم زؼؽ الصُاهت الضوعٍت والؿىٍى

  ظلٗ وؾاثل ؤلاًظاح صؤلاقغاي كلى جىٌُظ زؼؽ ُاهت ألاحهؼة واإلالضاث الخللُمُت ٓو

 .باإلالامل

  لهاللؼالب وبمضاصها باألصواث الالػمت  اإلالاملاللمل كلى ججهيز. 

  جدخاج إلصالح واجساط الالػم هدى بصالخها  التي باإلالاملواإلالضاث اإلاىحىصة  ألاحهؼةخصغ 

  بمجاالث الخللُم  في باإلالاملالاقتراْ في اللجان اإلاسخلٌت اإلاخللِت  .والخضٍع

  ُّا وجىػَم اللمل بُجهم بالخيؿ ؤلاقغاي كلى اللاملين باإلالامل باألُؿام الللمُت ًىُا وبصاٍع

 .مم الؿاصة عئؾاء ألاُؿام

 اإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت للىؿٌُت. 

   ٖ٘الىعٍىؽ الهىضؾتماهل كا  .ب

  (.هىضؾت)الخسصصُت  ألاولىالضعحت 

 غمها  .عة كالُت في الاجصا٘ واكضاص الخِاٍع

 احاصة اؾخسضام الحاؾب ألالى. 

 مهاعة كالُت في الُِاصة وؤلاقغاي. 

دبم بصاعة   :بالخيؿُّ مم ألاُؿام اإلالىُت اإلالامل آالجُت   اإلالامل ٍو

ٖاهُُٕت 1/  11/  1  .ملامل جٕىىلىحُا الهىضؾت اإلاُ

 .غبُتملامل ُؿم جٕىىلىحُا الهىضؾت الٕه 7/  11/  1

 .ملامل ُؿم جٕىىلىحُا الهىضؾت اإلاضهُت 3/  11/  1

 .ألاؾاؾُتملامل ُؿم الللىم  9/  11/  1
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ت للىؿاثٍ الىؿٌُي الىصٍ بؼاُاث  الخٕغاٍع

 بها الُِام ًمًٕ التي اإلاهام بلى باإلطاًت
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٘ مالُت قئىن  ؤزصاجي/مالُت  ن قئى ؤزصاجي  ٓبير) مالُت قئىن  ؤزصاجي  زالث/ زان/ ؤو

 

 

 بقصد إجماليت مزاجعت أعماله ًزاجع الذي اإلاختص للزئيس اإلاباشز التىجيه جحت الىظيفت شاغل ًخضع 

 .وؤلاجزاءاث العمل سالمت من التؤكد

 آلاجيت باألعمال الىظيفت شاغل ًقىم: 

 سالمت ًكفل بما اإلااليت الشئىن  مجاالث فى بها اإلاعمىل  واللىائح والقزاراث القىاهين جنفيذ متابعت 

 .واإلايزاهيت الحساباث وأعمال اإلااليت والسجالث الدفاجز فى القيد أعمال ومزاجعت ؤلاجزاءاث

 الخاصت البنىد على والتسميح اإلااليت ؤلاعتماداث على الصزف ومزاقبت اإلاىاسهت مشزوع إعداد متابعت 

 .الصزف بعملياث

 الصزف  لحالت الالسمت اإلااليت والارجباطاث تاإلاالي واإلازاكش الختاميت الحساباث إعداد في اإلاشاركت

 .الالسمت اإلاىاسهاث دوإعدا

 عليها القاهىهيت الزدود وإعداد اإلااليت اإلاناقصاث كافت فحص. 

 اث اإلاخاسن  أعمال جنظيم في اإلاشاركت  من والصزف والتىرٍد التخٍشن عملياث ومزاقبت والعهد واإلاشتًر

 .اإلاختلفت ألاصناف

 والحسابيت اإلااليت ألاعمال ومزاجعت السنىي  والجزد اإلافاجئ الجزد عملياث متابعت. 

  اعداد الحساباث الخاصت بمزجباث العاملين وحساب كافت الاستقطاعاث واعداد كافت اإلاكاجباث

 .الخاصت بها 

  طبقا للىائح والقىاهين والقزاراث  ومزاجعتهاالتي جصزف للعاملين بالكيت  اإلاكافؤةحساب كافت

 .اإلاكافآثه اإلانظمت لصزف هذ

 البت لجان وحضىر  العلنيت واإلاشاداث اإلاباشز وألامز باإلامارست الشزاء عملياث لكافت ؤلاجزاءاث عمل. 

 ز وإعداد جنفيذها ومتابعت اإلااليت ألاعمال كافت في اإلاشاركت  الزئيس على وعزضها لها الالسمت التقاٍر

 .اإلاختص

  مماثلت أخزي  أعمال من إليه ٌسند ما يًؤد. 
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 ز وإعداد اإلاعلىماث الستخزاج اإلاطلىبت والبياهاث ؤلاحصائياث إعداد تو  الدورٍت التقاٍر   عن  السنٍى

 .به اإلاكلف النشاط

 ز مشزوعاث في اإلاشاركت   .بالكليت التطٍى

 بالكليت لالكىهترو وأعمال مالحظت من الامتحاهاث أعمال في اإلاشاركت.  

 بالكليت الصيفي التدٍرب لأعما في اإلاشاركت.   

 بالكليت اإلااليت البياهاث قىاعد على اإلااليت البياهاث وإدخال آلالي الحاسب مع التعامل مهاراث.  

 بيت الدوراث فى اإلاشاركت   .التدٍر

 مناسب ججاري  عالي مؤهل :الدراس ي اإلاؤهل. 

   ُتكلى خؿب الضعحت اإلاال توالىؿٌُُ الللمُت الخبرة. 

   الجامعت جتيحه الذي الالسم التدٍرب جتياسإ  :التدٍرب. 
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 زالث/ زاوي/ا٘و  ؤزصاجي قئىن حللُم وػالب/ ػالبو حللُم  قئىن  ُينؤزصاثٓبير  
 الثاهُت :اإلاالُت الضعحت الخللُم :الىىكُت اإلاجمىكت

 للىؿٌُت اللام الىصٍ

 الثِاًُتالللُا واللالُاث  والؼالب والضعاؾاث الخللُم بكئىن  الىؿٌُت هظه جِم. 

 والؼالب الخللُم قئىن  بإكما٘ الىؿٌُت هظه جسخص. 
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 غ وبكضاص اإلاللىماث الؾخسغاج اإلاؼلىبت والبُاهاث اثُاثؤلاخص بكضاص ت الضوعٍت الخِاٍع  كً والؿىٍى

 .به اإلاٖلٍ ليكاغا

 ت م ؤكما٘ في اإلاكآع غ مكاَع  .بالٖلُت الخؼٍى

 ت    .بالٖلُت الٕىهترو٘ وؤكما٘ مالخـت مً الامخداهاث ؤكما٘ في اإلاكآع

 ت    .الٖلُت لؼالب الصٌُي الخضٍعب ؤكما٘ في اإلاكآع

 بالجاملت البُاهاث ُاكضة كلى بالؼالب الخاصت البُاهاث وبصزا٘ آلالي الحاؾب مم الخلامل مهاعاث 

ُضها  .بالسجالث ُو

 ت  .بالٖلُت اإلاسخلٌت ألاُؿام لؼالب الصٌُي الخضٍعب جُُِم في اإلاكآع

  بُت صوعاث خظىع ض مما بالٖلُت الخضٍعب وخضة ػٍغّ كً بدىٌُظها الٖلُت جِىم والتي جضٍع  ٌٓاءة مً ًٍؼ

 بالٖلُت اللاملين

 الىؿٌُت قول قغوغ

 مىاؾب كالي ماهل :الضعاس ي اإلااهل. 

 كلى خؿب الضعحت اإلاالُت توالىؿٌُُ الللمُت الخبرة. 

 الجاملت جدُده الظي الالػم الخضٍعب احخُاػ :الخضٍعب. 
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ت قئىن ٓبير ؤزصاثُين  ت / بصاٍع ٘ ؤزصاجي قئىن بصاٍع  ثزال/ زان / او

ت الخىمُت :الىىكُت تاإلاجمىك  الاولى :اإلاالُت الضعحت ؤلاصاٍع

 للىؿٌُت اللام الىصٍ

 ت بالكئىن  الىؿٌُت هظه جِم  بالٖلُت،    ؤلاصاٍع

 ٖاجب الىؿاثٍ الُِاصًت بالٖلُت وجِم  .م

 ت بالكئىن  اإلاخللِت باألكما٘ الىؿٌُت هظه جسخص ٖاجبؤلاصاٍع  .، وبصاعة اإلا

 :الىؿٌُت ومؿئىلُاث واحباث

 بِصض ؤكماله ًغاحم الظي اإلاسخص للغثِـ اللام ؤلاقغاي جدذ الىؿٌُت لقاه ًسظم 

 .وؤلاحغاءاث اللمل ؾالمت مً الخإٓض

 آلاجُت باألكما٘ الىؿٌُت قاهل ًِىم: 

 ٖام الخاطلين لللاملين الخضمت بكئىن  اإلاخللِت الاكما٘ ٔاًت بمباقغ الُِام  الخ

ٖاصع ٖاصع الخاص اللام ال ُاث / هضب / وال  / حؿىٍاث / احاػاث / عواجب / اثكالو  / جُغ

 زضمت اجهاء / جٖلٍُ / اكاعاث

 الضعاؾاث قئىن  مجلـ / الخللُم قئىن  مجلـ / الجاملت مجلـ ُغاعاث جىٌُظ / 

 .الٖلُت مجلـ

 ٖاًت الُِام ٖاصع الخاطلين لللاملين والاؾخدِاُاث باالحىع  اإلاخللِت الاكما٘ ب  لل

 .والخاص اللام

 ٖاًت الُِام  باجمام اإلاخصله الاحغاءاث واجساط واإلالاقاث بالخامين للِتاإلاخ الاكما٘ ب

 الاكما٘

 الاُؿام مم بالخلاون  وطلٗ الخضمت وسجالث وزاثّ وخٌف واكضاص بإوكاء الُِام 

 اإلاسخلٌت

 اث هير في اللاحلت اإلاغاؾالث وجىػَم اؾخالم  مكألها في والىـغ الغؾمُت اللمل اُو

 اإلاسخلٌت الٖلُت احهؼه كلى وجىػَلها تاإلاسخلٌ الضوعٍت واليكغاث الٕخب جلِى 

 غ اكضاص ت الكئىن  وكاغ كً والؿىىٍت الضوعٍت الخِاٍع  للغثاؾت وعًلها بالٖلُت؛ الاصاٍع

 .الجساط الالػم اإلاباقغة

 ممازلت ؤزغي  ؤكما٘ مً بلُت ٌؿىض ما ًاصي. 

 بها الُِام ًمًٕ بطاًُت مهام : 

 غ وبكضاص اإلاللىماث الؾخسغاج اإلاؼلىبت والبُاهاث ؤلاخصاثُاث بكضاص  الضوعٍت الخِاٍع

 .به اإلاٖلٍ اليكاغ كً والؿىىٍت
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 ت م ؤكما٘ في اإلاكآع  .بالٖلُت الخؼىٍغ مكاَع

 ت  .بالٖلُت ٘الٕىهترو وؤكما٘ مالخـت مً الامخداهاث ؤكما٘ في اإلاكآع

 ُِّت الخلاون  جد  بهم باالهخِا٘ باإلاؿئىلُت وبقلاعهم اللاملين بين اإلاؿخمغة واإلاكآع

 هظه بصاعة بلى اإلاساػغ ججىب صوع  ومً ،اإلاِؿغ صوع  بلى مللىماث ملؼى ع صو  مً

ّ صوع  بلى الٌغص صوع  ومً ،اإلاساػغ م في ألازغ بالى له ًٕىن  مما ،الٌٍغ  ألاصاء مؿخىي  ًع

 البُاهاث ُاكضة كلى الخاصت البُاهاث وبصزا٘ آلالي الحاؾب مم الخلامل مهاعاث 

ُضها بالجاملت  .بالسجالث ُو

 ت ب جُُِم في اإلاكآع   .بالٖلُت اإلاسخلٌت ألاُؿام لؼالب الصٌُي الخضٍع

  بُت صوعاث خظىع  .  بدىٌُظها الٖلُت جِىم والتي جضٍع

 الىؿٌُت قول قغوغ 

   مىاؾب كالي ماهل :الضعاس ي اإلااهل. 

 كلى خؿب الضعحت اإلاالُت توالىؿٌُُ الللمُت الخبرة. 

  ب ب احخُاػ :الخضٍع  .الجاملتؤو  الٖلُت جدُده الظي الالػم الخضٍع
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٘ ؤزصاجي وزاثّ ومٕخباث / ٓبير ؤزصاثُين وزاثّ ومٕخباث  زالث/ زان / او

  وزاثّ ومٕخباث :الىىكُت اإلاجمىكت

 للىؿٌُت اللام الىصٍ

  مضًغ بصاعة اإلإخباثالىؿٌُت جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ للؿُض  هظهجِم 

 :الىؿٌُت ومؿئىلُاث واحباث

 بِصض ؤكماله ًغاحم الظي اإلاسخص للغثِـ ماللا ؤلاقغاي جدذ الىؿٌُت قاهل ًسظم 

 .وؤلاحغاءاث اللمل ؾالمت مً الخإٓض

 آلاجُت باألكما٘ الىؿٌُت قاهل ًِىم: 

 اجساط بحغاءاث جؼوٍض اإلإخبت باإلاغاحم والٕخب والضوعٍاث 

   ُُٗض اإلاغاحم والٕخب والضوعٍاث الىاعصة للمٕخبت فى السجالث اإلاسخصت بظل 

   ػبِا لألص٘ى اإلإخبُت الُِام بإكما٘ الٌهغؾت 

   جىـُم الاؾخلاعاث الخاعحُت والضازلُت وجِضًم الخضماث اإلإخبُت 

 اتها  اللمل كلى جىـُم كهضة اإلإخب وصُاهت مدخٍى

  ت اإلاخللِت باإلإخبت غ الضوعٍت والؿىٍى  بكضاص البُاهاث وؤلاخصاءاث والخِاٍع

 ت فى ؤكما٘ الجغص الؿىىي للمٕخبت واجساط الالػم هد ى الخالٍ والٌاُض مً الٕخب اإلاكآع

 واإلاغاحم ػبِا لالثدت اإلإخباث فى هظا الكإن 

 ت فى لجىه اإلإخب وؤلاكضاص لها ت ٓؿٕغجاٍع  اإلاكآع

  والتيٌت اإلاسخلً مغاحم كلمُه فى الخسصصاث حضًض م ى ما هبٖل  اإلإخبتاللمل كلى جؼوٍض 

 .ؾاثل الاجصا٘وو  الاؾخلاعةػَغ  في الحضًثتجسضم الؼالب مم مؿاًغة اإلإخباث 

 بها الُِام ًمًٕ بطاًُت مهام : 

 غ وبكضاص اإلاللىماث الؾخسغاج اإلاؼلىبت والبُاهاث ؤلاخصاثُاث بكضاص ت الضوعٍت الخِاٍع  والؿىٍى

 .به اإلاٖلٍ اليكاغ كً

 ت م ؤكما٘ في اإلاكآع غ مكاَع  .بالٖلُت الخؼٍى

 ت  .ُتبالٖل ٘الٕىهترو وؤكما٘ مالخـت مً الامخداهاث ؤكما٘ في اإلاكآع

 ُِّت الخلاون  جد  صوع  مً بهم باالهخِا٘ باإلاؿئىلُت وبقلاعهم اللاملين بين اإلاؿخمغة واإلاكآع

 الٌغص صوع  ومً ،اإلاساػغ هظه بصاعة بلى اإلاساػغ ججىب صوع  ومً ،اإلاِؿغ صوع  بلى مللىماث ملؼى

ّ صوع  بلى م في ألازغ بالى له ًٕىن  مما ،الٌٍغ  ألاصاء مؿخىي  ًع
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 بالجاملت البُاهاث ُاكضة كلى الخاصت البُاهاث وبصزا٘ آلالي لحاؾبا مم الخلامل مهاعاث 

ُضها  .بالسجالث ُو

 ت   .بالٖلُت اإلاسخلٌت ألاُؿام لؼالب الصٌُي الخضٍعب جُُِم في اإلاكآع

  بُت صوعاث خظىع  .  بدىٌُظها الٖلُت جِىم والتي جضٍع

  

  للىؿٌُتاإلااهالث والخبراث واإلالاعي ألاؾاؾُت الالػمت. 

  ا٘ مىاؾبماهل ك. 

  غواكضاص  الاجصا٘ فيمهاعة كالُت  .الخِاٍع

  ألالىالحاؾب  اؾخسضام فيمهاعاث مخِضمت. 
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 زالث/زان / ؤ٘و  ململ ؤزصاجي/ ثُين ملامل ؤزصآبير 

    العلىم :الىىكُت اإلاجمىكت

 للىؿٌُت اللام الىصٍ

 الللمُتألاُؿام  ملامل فى الىؿٌُت هظه جِم. 

 :الىؿٌُت ومؿئىلُاث واحباث

 - مً الخإٓض بِصض ؤكمالت ًغاحم الظي اإلاسخص للغثِـ اإلاباقغ ؤلاقغاي جدذ الىؿٌُت قاهل ًسظم 

 .وؤلاحغاءاث اللمل ؾالمت

 آلاجُت باألكما٘ الىؿٌُت قاهل ًِىم: 

 اإلاسخلٌت بخسصصاتها الٖلُت بملامل الخاصت اإلالملُت الٌدىص بإكما٘ الُِام. 

 ت غ بكضاص فى اإلاكآع  .إلُغاعها اإلاسخصين كلى وكغطه اإلالملُت الٌدىص هخاثج كً الالػمت الخِاٍع

 ت اث وألاصواث ألاحهؼة ججهيز فى اإلاكآع  .جىًيرها كلى واللمل اإلالملُت والُٕمُاٍو

 اإلالملُت الٌدىص فى والضاعؾين والباخثين لألؾاجظة اإلالاوهت جِضًم. 

 ممازلت ؤزغي  بكما٘ مً بلُت ؾىض ما ًاصي. 

 الىؿٌُت قول قغوغ

   ٖالىعٍىؽ :الضعاس ي لاإلااه  .كلىم هىضؾت او ب

   كلى خؿب الضعحت اإلاالُت  توالىؿٌُُ الللمُت الخبرة. 

  الجاملت الٖلُت ؤو جدُده الظي الالػم الخضٍعب احخُاػ : الخضٍعب. 
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 معاون خدمة
 

فنى هندسة مساعدة

 

 

  الاقغاي ؤو الُِام بإكما٘ لاوهت في اإلاومؿئىلُاتها حكمل حمُم الىؿاثٍ التى جٕىن واحباتها

 1فى اخضي مجاالث الهىضؾت  الخسصصُتفى ؤخض الاكما٘  اإلاؿاكضةًىُه ؤو 

 

 

  ب الخغاثؽ ــــ  ؤكما٘ اإلاؿاخه والغؾم الهىضس ى وكمل الٕيروُٓاث وجىُُم اإلاىاُم اإلاسخلٌت وجبٍى

 ؼم الوُاع وهيرها ـــ ـ  ؤكما٘ ؤمىاء اإلاساػن الٌىُه مثل مساػن اإلاهماث واإلالضاث ُو

  ُب والصُاهت مثل حكوُل وصُاهت ألا ــــ ض وجٍُُٕ حهؼة وآلاالث وؤحؤكما٘ الدكوُل والتٓر هؼة الخبًر

 الهىاء 

 ُب ومالخـت الىعف الهىضؾُ ـــــ ٖاهُُٕ تؤكما٘ جىٌُظ وجٓغ ٔاهذ مُ   تؤو ٓهغباثُ تؾىاء 

  توكاءاث اإلاضهُؤكما٘ مالخـت ؤلاــــ  

  اب تفى اإلالامل ؤو اإلالاوه تفى بحغاء البدىر والخجاعب الهىضؾُ تاإلالاوهــــ  وحىصة الاهخاج   تفى ؤكما٘ الُغ

  1الث الهىضؾُت صاعة الاحهؼة وآلابؤو  ومالخـت

  ؤكما٘ اصالح وصُاهت الؿُاعاث ـــ. 

  ًخؼلب قول وؿاثٍ هظه اإلاجمىكت جإهُال ًىُا مىاؾبا الى حاهب جىاًغ الخبرة فى مجا٘ اللمل 

   جبضؤ وؿاثٍ هظه اإلاجمىكت بالضعحت الغابلت 
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