
 

 

 

 

 التٕصٗف الٕظٗفٜ
 :وقدوٛ

 

لربربربٕظٗفٜ ع ٖعتربربربل ٔصربربربف  جوربربربن   ٖعتربربربل التٕصربربربٗف الربربربٕظٗفٜ  ٗربربربجُ غربربربجون لمٕا اربربربج  ٔاوطربربرب٠ٕلٗج  اشبجصربربربٛ  ربربربجوٕ   ا      
 ٔالعىمٗٛ.لمىّجزا  ٔالٕا اج  التٜ ٖقًٕ  ّج غجغن الٕظٗفٛ وؤِالتْ العمىٗٛ 

 

ٖٔطربربتمدً التٕصربربٗف الربربٕظٗفٜ لتخدٖربربد القٗىربربٛ الٍطربرباٗٛ لمٕظربربجٟف يااربربن اوؤضطربربٛ ٔاٖغربربج  ىقٗربربجع لتخدٖربربد ا  ربربٕز           
ٔاوستاربربج  ٔتعربربٗخ ٔااتٗربربجز اوربربٕظفخ لتخقٗربربا وتلماربربج  العىربربن ٖٔعتربربل رياٚ وفٗربربدٚ لمىربربدٖس  ٍربربد تقٗٗىربربْ  ياٞ وٕظربربف          

 فٜ وٕ   العىن 
 

ُ  ربربَ الٕظٗفربربٛ ٔتربربتي وقج مربربٛ يجلربربل الٕظٗفربربٛ  مربربٜ اضربربجع وكٌٕربربج  الٕصربربف      ٖكربربُٕ الٕصربربف الربربٕظٗفٜ  ربربجِص  اربربن ا  ربربال   
 الٕظٗفٜ اوٕ ٕي.

 

ٖٔعتربربل يلٗربربن ٔصربربف الٕظربربجٟف  جٌربربٛ ك  اربربجٚ  ربربَ  تربربجك ٖتغربربىَ الٕصربربف الكجوربربن لكجفربربٛ الٕظربربجٟف اوعتىربربدٚ فربربٜ التٍعربربٗي        
         ً  ٛ ّربربج غربربجغن الٕظٗفربرب   ٔ ٗربربجُ لمٕا اربربج  ٔاوطربرب٠ٕلٗج  اشبجصربربٛ  جوٍضربربل ٔٔصربربف  جوربربن لمىّربربجزا  ٔالٕا اربربج  التربربٜ ٖقربربٕ

 ٔوؤِالتْ العمىْٗ ٔالعىمٗٛ اولمٕ ٛك.
 

 وَ اِداف الٕصف الٕظٗفٜ:
 

 ٖصٖد وَ ضس ٛ صٗجغٛ ا  الٌج  ٔاوٕاصفج  اشبجصٛ  جلٕظجٟف  مٜ ٔ ج   التٕظٗف -1

 ٖٗطس  مٜ اوسغخخ  ىمٗٛ فّي اوط٠ٕلٗج  ا ضجضٗٛ لمىٍضل فّىج ٔاعخًج -2

ٔاصخجك اوٍضل  ػأُ ٌتجٟج ا ياٞ الٕظٗفٜ اوتٕ عٛ ٔالتٜ  جلتجىل تقٕيٌج اىل ميّد اللسٖا لالتفجق  خ اوسافا  -3
 .تقٗٗي ٔظٗفٜ افغن

 تقمن وَ  ىٗٛ تغجزك الٕا اج  ٔاوّجً  خ اوٍجصل  ال يا ٜ ممج ٖصٖد وَ فج مْٗ العىن ازبىج ٜ. -4

 
 
 



 

 

 

 

 وج ٖتغىٍْ الٕصف الٕظٗفٜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اضي الٕظٗفٛ:  ىٗد اوعّد
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ :

 

 .اوعّد ا يازٖٛ ٔاوجلٗٛ ٔاوجلٗٛ ٔالتعمٗىٗٛ ٔالاخثٗٛا غساف  مٜ تطٗري مجٗ  اوٕز 
 

 اوّجً اوط٠ٕلٗج :
 

تضسٖف اوٕز اوعّد ٔايازٚ غ٠ٌّٕج العمىْٗ ٔا يازٖٛ ٔاوجلٗٛ ٖٔكُٕ وط٠ًٕ   َ تٍفٗر القٕاٌخ ٔالمٕاٟح ازبجوعٗٛ ٔ رلك  -1
 فٜ حدٔي ِرٓ القٕاٌخ ٔالمٕاٟح   سازا  صبمظ اوعّد ٔصبمظ ازبجوعٛ ٔاجملمظ ا  مٜ لمججوعج  َ تٍفٗر 

ٖقدً العىٗد  عد العسض  مٜ صبمظ ايازٚ اوعّد تقسٖسا اىل زٟٗظ صبمظ ايازٚ اوعّد فٜ ٌّجٖٛ  ن  جً  جوعٜ  َ غ٠ُٕ  -2
 التعمٗي ٔالاخٕث ٔضجٟس ٌٕاحٜ الٍػجط فٜ اوعّد ٔذلك تٕي٠ٛ لمعسض  مٜ صبمظ ايازٚ اوعّد.

لظ ا  طجً العمىٗٛ ٔلمججُ اوػكمٛ فٜ اوعّد ٔفقج  حكجً ِرا القجٌُٕ  ىج لْ اُ لمعىٗد اُ ٖد ٕ اىل ا  تىجع صبج -3
 ٖعسض  مّٗج وج ٖسآ وَ اوغٕ ج 

 ا غساف  مٜ ا داي اشبلٛ التعمٗىٛ ٔالعمىٗٛ فٜ اوعّد ٔوتج عٛ تٍفٗرِج -4

 التٍطٗا  خ ا  ّصٚ الفٍٗٛ ٔا يازٖٛ ٔالعجوجلخ  جوعّد -5
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ا  رتاحج   ػأُ اضتكىجه حج ْ اوعّد وَ ٠ِٗج  التدزٖظ ٔالفٍٗخ ٔاهل٠ٗج  اوطج دٚ ا اسٝ ٔاوٍػآ  تقدٖي  -6
 ٔالتجّٗصا  ٔا ئا  ٔغريِج 

وسا اٛ ضري الدزاضٛ ٔا وتخجٌج  ٔحفغ الٍعجً ياان اوعّد ٔإ الغ زٟٗظ صبمظ ايازٚ اوعّد  َ  ن وج وَ غأٌْ اوطجع  -7
 ج ٍٖطل اىل احد ا غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ طري العىن  جوعّد رٔ و

 ا غساف  مٜ العجومخ  ج  ّصٚ ا يازٖٛ  جوعّد ٔوسا اٛ ا ىجهلي -8

ٔاوجلٗٛ ٖٔتغىَ ِرا التقسٖس  سعًج  جوعٜ  َ غ٠ُٕ اوعّد العىمٗٛ ٔالتعمٗىٗٛ ا يازٖٛ  جً   ن ا داي تقسٖس فٜ ٌّجٖٛ -9
الدزاضٛ ٔا وتخجٌج  ٌٔتجٟجّج ٔ ٗجُ العقاج  التٜ ا رتعت  ٔوطتٕٝ اياٞ العىن  ّج ٔغ٠ُٕ ٔ ْ الٍػجط  جوعّد 

 التٍفٗر ٔ سض اوقرتحج   جسبمٕه اوالٟىٛ ٖٔعسض ِرا التقسٖس  مٜ صبمظ ايازٚ اوعّد   داٞ السرٝ

 ا تضج  
 اشبجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  اوعجِد ا اسٝ ٔا يازا  اومتمفٛ  جوعّد ٔايازٚ اوعجِد العجلٗج

 لداامٗٛ: ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ع التعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً ٔالٕ الٞ  جوعّدا
 ظسٔف العىن 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ.
 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:

 دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع غكن اىل صخٛ  ٗدٚ ع الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري  -1
  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

التعمٗي : يز ٛ ا ضتجذٖٛ فٜ ااد العمًٕ اهلٍدضٗٛ ٖٔفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ فٜ ا يازٚ ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج  ٔ ٕيٚ  -3
 ازبجوعٜالتعمٗي 

ٔا جيٚ اضتمداً  ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ع وّجزٚ  جلٗٛ فٜ  تج ٛ التقجزٖس 5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
 اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف ا  تىج ٗٛع  -5
 جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري. دزٚ  

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 55-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6



 

 

 

 

 اضي الٕظٗفٛ : ٔ ٗن اوعّد لػ٠ُٕ التعمٗي ٔاللالك
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ:

 

 ا ٌػلٛ اللال ٗٛ للالك وسحمٛ الاكجلسٖٕعا غساف  مٜ تطٗري مجٗ  ا وٕز التعمٗىٗٛ ٔا غساف  مٜ 
 

 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج :
 

 تضسٖف اوٕز غ٠ُٕ اللالك فٜ اوعّد ٔا غساف  مٜ التدزٖل العىمٜ لملالك -1

 يزاضٛ وقرتحج  ا  طجً فٜ غأُ الٍدك لمتدزٖظ ٔا وتخجٌج  وَ اجزج اوعّد ٔتٕي٠ْ لعسعّج  مٜ صبجلظ ايازٚ اوعّد -2

 لػ٠ُٕ السٖجعٗٛ ٔا  تىج ٗٛ لملالكا غساف  مٜ ز جٖٛ ا -3

 ا غساف  مٜ وتج عٛ تدزٖظ اوقسزا  القٕوٗٛ ٔالرت ٗٛ العطكسٖٛ فٜ اوعّد -4

 .ا غساف  مٜ غ٠ُٕ اللالك الٕافدَٖ -5

 ا غساف  مٜ ا ىجه ٔحدٚ اشبسجيخ  -6

 ر داي وج ٖعسض  مٜ اوؤمتس العمىٜ الطٍٕٝ لمىعّد فٗىج خيضْ -7
 

 ا تضج  
 

 ال ج  يٗاٛ و  اوعجِد ا اسٝ ٔا يازا  اومتمفٛ  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ اجصٛ فٜ صبجه التعمٗي اشبجز ٗٛ: تٍىٗٛ 
 ٔاللالك ٔا ٌػلٛ اللال ٗٛ.

 الداامٗٛ: ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ع التعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً ٔ ىٗد اوعّد
 ظسٔف العىن 
 ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ.العىن  جوعّد 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع غكن  -1

  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2



 

 

 

 

: يز ٛ ا ضتجذٖٛ فٜ ااد العمًٕ اهلٍدضٗٛ ٖٔفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ فٜ ا يازٚ ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج  ٔ ٕيٚ  التعمٗي -3
 ٔوَ لْ ضج ا الٚ  ج ٌػلٛ اللال ٗٛ ٔالقدزٚ  مٜ التٕاصن و  اللالك. التعمٗي ازبجوعٜ

جزٚ  جلٗٛ فٜ  تج ٛ التقجزٖس ٔا جيٚ ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ع وّ 5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
 اضتمداً اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف ا  تىج ٗٛع  -5
  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع.ضٍْع  55-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

 

 اضي الٕظٗفٛ : ٔ ٗن اوعّد لػ٠ُٕ الدزاضج  العمٗج ٔالاخٕث
 

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ:
 

 اوعّد فٗىج ٖتعما  جلدزاضج  العمٗج اوٕز مجٗ  ا غساف  مٜ تطٗري 
 

 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج :
 

 العمىٗٛ فٜ اوعّد  ٍجٞ  مٜ ا رتحج  صبمظ القطي ٔالمججُ اومتضٛا داي الٛ الدزاضج  العمٗج ٔالاخٕث  -1

 وتج عْ تٍفٗر ِرٓ اشبلٛ فٜ ا  طجً اومتمفٛ  جوعّد  -2

 ا غساف  مٜ غ٠ُٕ الٍػس العمىٗٛ فٜ اوعّد ٔوتج عْ تٍفٗر الطٗجضٛ اوسضٕوْ فٜ ِرا الػجُ -3

 غ٠ُٕ العال ج  الثقجفٗٛ اشبجز ٗٛا رتاح تٍعٗي اوؤمتسا  ٔالٍدٔا  العمىٗٛ فٜ اوعّد ٔتٕىل  -4

  مٜ اوؤمتس الطٍٕٝ لمىعّد فٗىج خيضٛا داي وج ٖعسض  -5

 ا غساف  مٜ غ٠ُٕ اوكتاٛ ٔا رتاح اشبلٛ لتصٖٔدِج  جلكتل ٔاوسا   ٔالدٔزٖج  -6

 

 ا تضج  
 

  ٛ اجصٛ فٜ صبج اشبجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  اوعجِد ا اسٝ ٔا يازا  اومتمفٛ  قلج ج  التعمٗي اومتمف
 .الدزاضج  العمٗج ٔالاخٕث

 الداامٗٛ: ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ع التعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً ٔ ىٗد اوعّد



 

 

 

 

 ظسٔف العىن 
 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ.
 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
 

ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع غكن الضفج   -1
  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

يازٚ ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج  ٔ ٕيٚ التعمٗي : يز ٛ ا ضتجذٖٛ فٜ ااد العمًٕ اهلٍدضٗٛ ٖٔفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ فٜ ا  -3
 مىٗٛ وتىٗصٓ ٔالقدزٓ  مٜ اوتىٗصَٖ فٜ صبجه الاخث العمىٜ ٔوَ لْ  ساٞا  اارتاع ٔوؤلفج  التعمٗي ازبجوعٜ ٔوَ 

 .التٕاصن و  يالك الدزاضج  العمٗج

 ٛ التقجزٖس ٔا جيٚ ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ع وّجزٚ  جلٗٛ فٜ  تج 5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
 اضتمداً اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف ا  تىج ٗٛع  -5
  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

 

 اضي الٕظٗفٛ : ٔ ٗن اوعّد لػ٠ُٕ تٍىٗٛ الا٠ٗٛ ٔاجملتى 
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ:

  فٜ صبج   ادوْ اجملتى  ٔتٍىٗٛ الا٠ٗٛ احملٗلٛ  جوعّدا غساف  مٜ تطٗري مجٗ  اوٕز اوعّد 
 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج :

 ٜ  ن وج خيط غ٠ُٕ الا٠ٗٛ ٔاجملتى  احملٗطا غساف  م -1

 احملٗطا غساف  مٜ  سٔتٕ ال  التعجُٔ  خ اوعّد ٔالضٍج ْ ٔاجملتى   -2

 ا غساف  مٜ وكتل التٕظٗف  جوعّد ٔتدزٖل اشبسجيخ ٔتأِٗمّي لطٕق العىن -3

 ا غساف  مٜ غ٠ُٕ الا٠ْٗ ياان اوؤضطٛ ٔاوطجِىٛ فٜ ذبطَ الا٠ٗٛ فٜ اجملتى  احملٗط -4



 

 

 

 

 ز ط ٌتجٟج ا حبجث العمىٗٛ خبدوْ اجملتى   -5

 تطٕٖا ا حبجث العمىٗٛ التلاٗقٗٛ -6

 الغجزٚا غساف  مٜ ٔضجٟن ا وَ اوعىمٜ  جوعّد ٔالتممط وَ الٍفجٖج   -7

 ا غساف  مٜ الٕحدا  ذا  اللج   اشبجظ -8
 

 ا تضج  
 

تٍىْٗ لج ج  التعمٗي اومتمفٛ اجصٛ فٜ صبج   اشبجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  اوعجِد ا اسٝ ٔا يازا  اومتمفٛ  ق
 .الا٠ٗٛ ٔادوْ اجملتى 

 الداامٗٛ: ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ع التعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً ٔ ىٗد اوعّد
 ظسٔف العىن 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ.
 الٕظٗفٛ:وٕاصفج  غجغن 

الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع غكن  -1
  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

ا  تدزٖاٗٛ فٜ ا يازٚ ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج  ٔ ٕيٚ التعمٗي : يز ٛ ا ضتجذٖٛ فٜ ااد العمًٕ اهلٍدضٗٛ ٖٔفغن وَ لْ ئز -3
 ادوٛ اجملتى  ٔالتٕاصن و  از جك العىن ٔاصخجك اوضمخٛالتعمٗي ازبجوعٜ ٔوَ اوتىٗصَٖ فٜ صبجه 

ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ع وّجزٚ  جلٗٛ فٜ  تج ٛ التقجزٖس ٔا جيٚ  5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
 ٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج اضتمداً اسبجض

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف ا  تىج ٗٛع  -5
  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ا ضإع. ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

 
 



 

 

 

 

 اضي الٕظٗفٛ : زٟٗظ القطي 
 

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ:
 ٔالاخثٗٛالتعمٗىٗٛ  القطي  اوٕزمجٗ  ا غساف  مٜ تطٗري 
 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج :

ا رتاح تٕشٖ  احملجعسا  ٔالدزٔع ٔا  ىجه ازبجوعٗٛ  مٜ ا غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ القجٟىخ  جلتدزٖظ فٜ القطي ٔذلك  -1
 صبمظ القطيلمعسض  مٜ 

 لمتدزٖظ وَ اجزج اوعّد  جلٍطاٛ لمقطي لمعسض  مٜ صبمظ القطي  ا داي وقرتحج  الٍدك -2

 ا رتاح الٛ الدزاضج  العمٗج ٔالاخٕث  جلقطي لمعسض  مٜ صبمظ القطي  -3

 وتج عٛ تٍفٗر  سازا  ٔضٗجضٛ صبمظ القطي ٔاوعّد ٔذلك فٗىج خيضْ -4

 الٍعجً ياان القطي ٔا الغ العىٗد  مٜ  ن وج وَ غأٌْ اوطجع حبطَ ضري العىن  جلقطي حفغ  -5

 العجومخ ٔوسا اٛ ا ىج ِيا غساف  مٜ  -6

ا داي تقسٖس فٜ ٌّجٖٛ ن   جً  جوعٜ  َ غ٠ُٕ اوعّد العىمٗٛ ٔالتعمٗىٗٛ ا يازٖٛ ٔاوجلٗٛ ٖٔتغىَ ِرا التقسٖس  سعًج  -7
اياٞ العىن  ّج ٔغ٠ُٕ الدزاضٛ ٔا وتخجٌج  ٌٔتجٟجّج ٔ ٗجُ العقاج  التٜ ا رتعت   ٔ ْ الٍػجط  جوعّد ٔوطتٕٝ

 التٍفٗر ٔ سض اوقرتحج   جسبمٕه اوالٟىٛ ٖٔعسض ِرا التقسٖس  مٜ صبمظ القطي تٕي٠ْ لعسعْ  مٜ ايازٚ اوعّد

 
 ا تضج  

 

 ٔا يازا  اومتمفٛ  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ  ا  طجً ا اسٝاشبجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  
ٔ ىٗد  ٔالٕ الٞ  الداامٗٛ: ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ع التعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً

 اوعّد
 ظسٔف العىن 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ.
 



 

 

 

 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع غكن  -1

  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

ٛ فٜ ا يازٚ ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج  ٔ ٕيٚ التعمٗي : يز ٛ ا ضتجذٖٛ فٜ ااد العمًٕ اهلٍدضٗٛ ٖٔفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗ -3
 .فٜ صبجه التمضط فٜ التدزٖطٕالاخث العمىٜ ٌٔػس ا حبجث اوتىٗصَٖالتعمٗي ازبجوعٜ ٔوَ 

ٔالتدزٖظ  مٜ وطتٕٝ يالك ع يالك الدزاضج  العمٗجضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ  5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
 الاكجلٕزٖٕع ٔالدزاضج  العمٗج

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف ا  تىج ٗٛع  -5
  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

 

  غٕ ٠ِٗٛ التدزٖظ اضي الٕظٗفٛ :
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ:

 

 اوػجز ْ فٜ العىمٗٛ التعمٗىٗٛ ٔالاخثٗٛ لمقطي
 

 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج :
 

 التفسغ لمقٗجً  جحملجعسا  ٔا غساف  مٜ التىسٍٖج  العىمٗٛ  جلقطي  -1

 اوطجِىٛ فٜ تقدً العمًٕ التمضضٗٛ  ج ساٞ الاخٕث ٔالدزاضج  اواتكسٚ -2

 اللالك وَ الاخٕث ٔا غساف  مٜ اوعجون ٔاوكتاج  ٔتصٖٔدِج  جلكتل ٔاوسا  ا غساف  مٜ وج ٖعدٓ  -3

 التىطك  جلتقجلٗد ٔالقٗي ازبجوعٗٛ ا صمٗٛ ٔالعىن  مٜ  ثّج فٜ ٌفٕع اللالك -4

 تسضٗخ ٔتد ٗي ا تضجه اواجغس  جللالك ٔز جٖٛ غ٠ٌّٕي ا  تىج ٗٛ ٔالثقجفٗٛ ٔالسٖجعٗٛ -5

ٔاحملجعسا  ٔاوعجون ٖٔقدوُٕ اىل زٟٗظ القطي تقسٖسا  َ  ن وج حدث وَ غأٌْ حفغ الٍعجً ياان  ج ج  الدزٔع  -6
 ا االلاجلٍعجً ٔوج اربر وَ ا ساٞا  سبفعْ



 

 

 

 

تقدٖي تقسٖسا  َ ٌػجيْ العمىٜ ٔالاخٕث التٜ ا ساِج ٌٔػسِج ٔالاخٕث ازبجزٖٛ اىل زٟٗظ القطي اومتط لمعسض  -7
  مٜ صبمظ القطي 

 اوػجز ٛ فٜ ا ىجه اجملجلظ ٔالمججُ التٜ ٖكٌُٕٕ ا غجٞ فّٗج  -8

 ي ٔاوعّد ٔالعىن  مٜ اوػجز ٛ فٜ اوؤمتسا  العمىْٗ الداامْٗ ٔاشبجز ْٗطاوػجز ٛ فٜ ا ىجه اوؤمتسا  العمىٗٛ لمق -9

 ا تضج  
 

 ومتمفٛ  قلجع التعمٗييٗاٛ و  الصوالٞ فٜ الكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٝ ٔا يازا  ااشبجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  
الداامٗٛ: ا غساف  مٜ يالك الدزاضج  العمٗج ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ع التعجُٔ و  الصوالٞ ٔتٕ ري اضجترتْ 

 ٔز جٖٛ يالك الاكجلٕزٖٕع ٔاوطجِىٛ فٜ حن وػج مّي
 ظسٔف العىن 

 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجظس وفج ٠ٛ
 

 غجغن الٕظٗفٛ:وٕاصفج  
الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

احبجث وٍػٕزٚ وَ  3ٛ اوّجزا  ٔلْ  مٜ ا  ن التعمٗي : يز ٛ الد تٕزآ فٜ التمضط  مٜ اُ جيتجش ئزا  تٍىٗ -3
 زضجلتٜ اوج طتري ٔالد تٕزآ

 ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ التدزٖظ  مٜ وطتٕٝ يالك الاكجلٕزٖٕع 5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.ا  تىج ٗٛع  دزٚ 

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 35-30وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

  
 اضي الٕظٗفٛ : ودزع وطج د



 

 

 

 

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ:
 اوػجز ْ فٜ العىمٗٛ التعمٗىٗٛ ٔالاخثٗٛ لمقطي

 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج :
 التىسٍٖج  العىمٗٛ  جلقطي   جحبجث الد تٕزآ ٔاوػجز ْ فٜ تدزٖظٗجً التفسغ لمق -1

 اوطجِىٛ فٜ تقدً العمًٕ التمضضٗٛ  ج ساٞ الاخٕث ٔالدزاضج  اواتكسٚ -2

 التىطك  جلتقجلٗد ٔالقٗي ازبجوعٗٛ ا صمٗٛ ٔالعىن  مٜ  ثّج فٜ ٌفٕع اللالك -3

 ا  تىج ٗٛ ٔالثقجفٗٛ ٔالسٖجعٗٛتسضٗخ ٔتد ٗي ا تضجه اواجغس  جللالك ٔز جٖٛ غ٠ٌّٕي  -4

 حفغ الٍعجً ياان  ج ج  الدزٔع ٔاوعجون ٖٔقدوُٕ اىل زٟٗظ القطي تقسٖسا  َ  ن وج حدث وَ غأٌْ ا االه -5
  جلٍعجً ٔوج اربر وَ ا ساٞا  سبفعْ

تقدٖي تقسٖسا  َ ٌػجيْ العمىٜ ٔالاخٕث التٜ ا ساِج ٌٔػسِج ٔالاخٕث ازبجزٖٛ اىل زٟٗظ القطي اومتط لمعسض  -6
  مٜ صبمظ القطي 

  حمقج  اوٍج ػٛ العمىٗٛ  جلقطياوػجز ٛ فٜ  -7

 ي ٔاوعّد جه اوؤمتسا  العمىٗٛ لمقطاوػجز ٛ فٜ ا ى -8

 ا تضج  
 ٞ فٜ الكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٝ اشبجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوال

 الداامٗٛ: التعجُٔ و  الصوالٞ ٔتٕ ري اضجترتْ ٔز جٖٛ يالك الاكجلٕزٖٕع ٔاوطجِىٛ فٜ حن وػج مّي
 ظسٔف العىن 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجظس وفج ٠ٛ
 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:

ٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخ -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

حبث ٔاحد  وٍػٕز وَ فٜ التمضط  مٜ اُ جيتجش ئزا  تٍىٗٛ اوّجزا  ٔلْ  مٜ ا  ن  اوج طتريالتعمٗي : يز ٛ  -3
 زضجلتٜ اوج طتري 



 

 

 

 

 ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ التدزٖظ  مٜ وطتٕٝ يالك الاكجلٕزٖٕع 3اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
 .ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 30-25وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

 
 اضي الٕظٗفٛ : وعٗد

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ:
 اوػجز ْ فٜ العىمٗٛ التعمٗىٗٛ ٔالاخثٗٛ لمقطي

 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج :
 التىسٍٖج  العىمٗٛ  جلقطي  ٔاوػجز ْ فٜ تدزٖظ وج طتري جحبجث االتفسغ لمقٗجً  -1

 اوطجِىٛ فٜ تقدً العمًٕ التمضضٗٛ  ج ساٞ الاخٕث ٔالدزاضج  اواتكسٚ -2

 التىطك  جلتقجلٗد ٔالقٗي ازبجوعٗٛ ا صمٗٛ ٔالعىن  مٜ  ثّج فٜ ٌفٕع اللالك -3

 تسضٗخ ٔتد ٗي ا تضجه اواجغس  جللالك ٔز جٖٛ غ٠ٌّٕي ا  تىج ٗٛ ٔالثقجفٗٛ ٔالسٖجعٗٛ -4

ً ياان  ج ج  الدزٔع ٔاوعجون ٖٔقدوُٕ اىل زٟٗظ القطي تقسٖسا  َ  ن وج حدث وَ غأٌْ حفغ الٍعج -5
 ا االلاجلٍعجً ٔوج اربر وَ ا ساٞا  سبفعْ

تقدٖي تقسٖسا  َ ٌػجيْ العمىٜ ٔالاخٕث التٜ ا ساِج ٌٔػسِج ٔالاخٕث ازبجزٖٛ اىل زٟٗظ القطي اومتط لمعسض  -6
  مٜ صبمظ القطي 

 وٍج ػٛ العمىٗٛ  جلقطي اوػجز ٛ فٜ حمقج  ا -7

 اوػجز ٛ فٜ ا ىجه اوؤمتسا  العمىٗٛ لمقطي ٔاوعّد  -8

 
 

 

 ا تضج  
 

 اشبجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ فٜ الكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٝ 



 

 

 

 

 الداامٗٛ: التعجُٔ و  الصوالٞ ٔتٕ ري اضجترتْ ٔز جٖٛ يالك الاكجلٕزٖٕع ٔاوطجِىٛ فٜ حن وػج مّي
 

 ظسٔف العىن 
 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجظس وفج ٠ٛ
 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ% فٜ ااتاجزا  الر جٞ  100الضفج  العقمٗٛ:  -2

 ٌٔت اوتفٕ خ يزاضٗج حطل الرتتٗل ٔصبىٕ ْ الرتا ىٜ الاكجلٕزٖٕع فٜ اهلٍدضٛالتعمٗي : يز ٛ  -3

وتفٕق يٕاه ضٍٕا  الدزاضٛ ٔحجصن  مٜ زاضْ  ٗجيٚ اسبجضٕك ٔصبتجشا لدٔزا  فٜ المػْ اشبلٚ ٔالتدزٖل:  -4
 ا ظبمٗصٖٛ

العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 25-20وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6
 

 اضي الٕظٗفٛ: اوخ اوعّد
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 

ٗج ج  اوعّد وَ اوٕاي ٔاشبجوج  ٔالتجّٗصا  وَ االه اضتالً احتٗج ج  ا  طجً اومتمفٛ ٔالتعجون و  اوٕزيَٖ تجوخ احت
 ٔوتج عْ اياٞ العىجه ٔاوٕظفخ ٔعاط تٕا دِي فٜ العىن لتٕفري ِرٓ ا حتٗج ج  

 
 

 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج 
 



 

 

 

 

ٔا ثجث ٔا داي اوٗصاٌْٗ التقدٖسٖٛ اشبجصٛ  جوػرتٖج  ربلٗط احتٗج ج  اوعّد وَ اوٕاي ٔاشبجوج  ٔالتجّٗصا   -1
 ٔاوٕاي ٔا وداي

 اضتقاجه اللماج  وَ اوٕاي اشبجً ٔالتجّٗصا  وَ ا  طجً اومتمفٛ ٔتٍعٗىّج  ػكن ٖطج د ا داي يماج  الػساٞ -2

 الاخث  َ افغن اوٕزيَٖ ٔا حتفجظ  طجال  وٍتعىْ  ٍّي ٔاسبفجظ  مٜ  ال ج  يٗاْ وعّي  -3

 غساف  مٜ التفجٔض و  اوٕزيَٖ لمخضٕه  مٜ اٌطل ا ضعجز ٔغسٔط الػساٞ ٔالتطمٗي ٔالدف  ٔاٝ غسٔط ااسٝا  -4

 ا تىجي اغعجزا  الضسف الٍّجٟٗٛ اشبجصٛ مبطتخقج  اوٕزيَٖ ٔوطج دتّي فٜ اسبضٕه  مٜ وطتخقجتّي -5

سٔط ااسٝ ٔ داٟمّج ٔوٕزيّٖج ٔٔ ٕي ا حتفجظ  كتمٕ ج  وتكجومْ لالصٍجف التٜ ٖتي يماّج ٔالتطمٗي ٔالدف  ٔرٝ غ -6
 اللمل فّٗج

 التٍطٗا و  ايازٚ التكجلٗف ٔا يازٚ اهلٍدضٗٛ  ضدي التٕصٗٛ  جلتعجون و  وٕزيَٖ وعٍٗخ -7

 اوطجِىْ فٜ فخط وج ٖتي غساؤٓ وَ االه اتاجع ا ساٞا  ا ضتالً ٔا ساٞ الفخٕظ ٔا اتاجزا  الالشوْ -8

  مٜ ا صٍجف ٔفرتٚ التٕزٖد ٔحدٔي ا وجُ الٕا ل ا حتفجظ  ّج فٜ اومجشُ اللمل اوثمٜاوػجز ْ فٜ ذبدٖد حدٔي  -9

ٔالعجومخ فٜ  طي اوػرتٖج  ٔااتٗجزِي ٔتدزٖاّي ٔذبفٗصِي ٔتقٗٗىّي  ا غساف  مٜ ااضجٟٜ اوػرتٖج  -10
 ٔتٍىٗتّي

 ا غساف  مٜ اٌغاجط ا يازٖخ ٔعىجُ تٕا دِي فٜ اوج َ العىن  -11

  جلٍطاْ لمىعّد ا غساف اوجىل ٔا يازٝ -12

 وتج عٛ ضري العىن فٜ ا يازا  اومتمفْ  جوعّد-13

 وسا عٛ اوطتٍدا  اشبجصٛ  ػ٠ُٕ العجومخ ٔالػ٠ُٕ اوجلٗٛ -14

 تٍفٗر التعمٗىج  الضجيزٚ وَ ر.ي/  ىٗد اوعّد ٔاشبجصٛ  جلػ٠ُٕ ا يازٖٛ ٔاوجلٗٛ -15

 ا غساف  مٜ يفجتس اسبغٕز ٔا ٌضساف اشبجصٛ  جلعجومخ  جوعّد -16

 اتي غّجيا  الاكجلٕزٖٕع ٔاوج طتري ٔالد تٕزآ خبجمت غعجز ازبىّٕزٖٛ  عد تٕ ٗعْ وَ زٟٗظ اوضمخٛ -17

 اتي اوكجتاج  الضجيزٚ وَ اوعّد لمجّج  اومتمفٛ  -18

 ا تىجي تٕ ٗ  ودٖس ا يازا  اومتمفٛ فٜ اوكتاج  الضجيزٚ ٔاتىّج خبجمت غعجز ازبىّٕزٖٛ -19

 جوج الضٗدلْ ا  مٍٗٗكٗٛاحد ا غجٞ المجٍٛ الفس ٗٛ للٌ -20

 احد ا غجؤ ازبّجش ا يازٝ وػسٔع ازبٕيٚ-21



 

 

 

 

 الصوجلٛ  جوعّد ا غساف  مٜ صٍدٔق -22

 الدٔزا  التدزٖاٗٛ -23
 

 ا تضج   
 

 اشبجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  اوٕزيَٖ ٔالكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٝ ع التعسف  مٜ طبتلا   ٕيٚ اوٕاي ٔاوقجٖٗظ
 َ ضري العىن لعىٗد اوعّد ع ا غساف  مٜ اوسؤؤضخ ٔتٕ ّّٗي ٔدبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ٔالتعجُٔ و   الداامٗٛ: زف  تقجزٖس

  جفٛ ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد
 

 ظسٔف العىن
 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجظس وفج ٠ٛ
 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
 

صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

  جوعٗٛ فٜ ا يازٚ أ احملجضاٛ ٖٔفغن وَ لْ يز ج  ا مٜ ) وثن ي مًٕ ا يازٚ (التعمٗي : يز ٛ  -3

 مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْ التقجزٖس ٔوعسفٛ ضٍٕا   5الٚ اشبلٚ ٔالتدزٖل:  -4
  جومْ  جزبٕاٌل اوجلٗٛ لمعقٕي

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
 .ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6
  
 اضي الٕظٗفٛ: ودٖس غ٠ُٕ العجومخ  

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ
 



 

 

 

 

 ٔااالٞ اللسف ا غساف  مٜ تٗطري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  جلعجومخ وَ ا ٕز ٔوكجفج  ٔا جشا  ٔتطمٗي العىن
  

 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج 
 

القٗجً  ج ىجه اوستاج  اشبجصٛ  جلطجيٓ ا غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔوعجٌّٔٗي ٔالرَٖ ِي فٜ  عثج  ياامْٗ ٔاجتس ٗٛ  -1
غّسٖج ٔ ىن ا ضتقلج ج  ٔاوعجغج  اشبجصٛ  ّي ٔالقٗجً  تطجٗمّج % 200رٔ اغساف وػرتك ٔ ىن ا  س ا عجفٜ 

 لرمل ٔ ىن الالج ج  العال ٗٛ اشبجصٛ  ّي ٔ لج ج  ا  ٕز اوتػريٚفٜ الطجال  اوعدٓ 

القٗجً  ج ىجه اوستاج  اشبجصْ  جلطجيٓ اوٕظفخ ٔالعىجه غّسٖج ٔاٝ وكجفج  ااسٝ تسي فٜ ِرا الػجُ ٔ ىن  -2
وكجتاج   ّي ٔ ىن  لج ج  ا  ٕز اوتػريٚ ضٍٕٖج لمطجيٓ العجومخ ٔالسي  مٜ ا ضتقجيج ج  ٔاوعجغج  اشبجصٛ 

 ازبّج  اومتضٛ فٗىج ٖسي فٜ ِرا الػأُ

وسا عٛ وستاج  الطجيٚ ا غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔوعجٌّٔٗي ٔاوٕظفخ ٔالعىجه ٔاوؤ تخ ٔوكجف٠ج  التضخٗح ٔازبٕيٚ  -3
 ٔوكجفأ  المججُ العمىٗٛ لمرت ٗٛ ٔا غساف ٔاوٍج ػٛ ٔ ن وج خيط ا وٕز اوجلٗٛ 

ٔتعٍٗج  ٔتٍقال  ٔتعٍٗج  العىجلْ اوؤ تٛ ٔا حجلْ لمىعجش ٔاٝ ور سا  اجصٛ ا يازا  ٔوج ٖتاعّج وَ ومفج   -4
  جلتعٍٗٗج  ٔمجٗ  القسازا  ا يازٖٛ التٜ ربط غ٠ُٕ العجومخ

 ا داي ضجال  ا  جشا  اشبجصٛ  جوٕظفخ ٔالعىجه  جوعّد -5

 تطجٗن ا  جشا  اشبجصٛ  ّي أ   جٔه -6
 

 ا تضج  
 

 ٛ و  اياز  غ٠ُٕ العجومخ  جلكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٝ اجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗا
ياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن  وخ اوعّد ٔا غساف  مٜ اوسؤٔضخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ٔالتعجُٔ و   جفٛ 

 ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد
 

 ظسٔف العىن 
 

 وفج ٠ٛالعىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس 
 



 

 

 

 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
 

الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

 احملجضاٛ ٖٔفغن وَ لْ يز ج  ا مٜ ) وثن ي مًٕ ا يازٚ أ احملجضاٛ(التعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ فٜ ا يازٚ أ  -3

 ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْ  5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.ا  تىج ٗٛع 

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

 
 

 اضي الٕظٗفٛ: ودٖس غ٠ُٕ اللالك
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 فٗىج  دا ا ٌػلٛ اللال ٗٛ ا غساف  مٜ تٗطري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  ػ٠ُٕ اللالك
 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج 

 ا غساف  مٜ وط٠ٕىل الفسق اشبىظ  جوعّد -1

 وسا عٛ ا ٔزاق ٔالطجال  ٔاوكجتاج  الضجيزٚ لكن فس ٛ  مٜ حدٚ -2

 القٗجً  ج  ىجه ا يازٖٛ  جوال ٔالسي  مٜ اوكجتاج  الٕازيٓ اىل غ٠ُٕ اللماٛ -3

 ا تضج  
   غ٠ُٕ اللالك  جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ او  ايازاجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ 

اوعّد ٔا غساف  مٜ اوسؤٔضخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ٔالتعجُٔ و   جفٛ  ٕ ٗنياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن ل
 ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد

 ظسٔف العىن 
 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ



 

 

 

 

 اصفج  غجغن الٕظٗفٛ:وٕ
الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

ٔئزا  تدزٖاٗٛ فٜ  وَ لْ يز ج  ا مٜ ) وثن ي مًٕ ا يازٚ (التعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ فٜ ا يازٚ أ احملجضاٛ ٖٔفغن  -3
 غ٠ُٕ اللالك

ٔا جيٚ اضتمداً  ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْ 5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
  اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ  -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

 

 اضي الٕظٗفٛ: ودٖس ز جٖٛ الػاجك
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ
 اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  ج ٌػلٛ اللال ٗٛا غساف  مٜ تٗطري 
 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج 

 ا غساف  مٜ العجومخ  ج يازٚ فٜ الٍٕا ٜ التجلٗٛ:
 تٍفٗر ا ٌػلٛ الداامْٗ ٔاشبجز ٗٛ -1

 ٔع  اشبلٛ العجوٛ لمٍػجط االه  ن  جً يزاضٜ  -2

 تٍفٗر مجٗ  ا ٌػلٛ اشبجصٛ  كن زبٍٛ -3

 اذبجي يالك اوعّدا غساف ٔتٍفٗر اٌػلٛ  -4

 تٍفٗر اٌتمج ج  اذبجي يالك اوعّد -5

 ا جوٛ اٌػلٛ ياامٗٛ  ج عجفٛ اىل ا ٌػلٛ اشبجز ٗٛ اوسضمْ وَ ا يازٚ العجوٛ لس جٖٛ اللالك  -6

 ا  ىجه اشبجصٛ  ضٍدٔق التكجفن ا  تىج ٜ  -7



 

 

 

 

 ا تضج  
 قلج ج  التعمٗي  اوس صٖٛٔز جٖٛ اللالك اللالك  جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ  ز جٖٛ  ااجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  اياز

 اومتمفٛ
ياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن لٕ ٗن اوعّد ٔا غساف  مٜ اوسؤٔضخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ٔالتعجُٔ و   جفٛ 

 ٔاجصٛ غ٠ُٕ اللالك ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد
 ظسٔف العىن 

 جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛالعىن  
 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:

الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

التعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ فٜ ا يازٚ أ احملجضاٛ ٖٔفغن وَ لْ يز ج  ا مٜ ) وثن ي مًٕ ا يازٚ ( ٔئزا  تدزٖاٗٛ فٜ  -3
 غ٠ُٕ اللالك

ٔا جيٚ اضتمداً  ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْ 5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
  اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

ضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف الػم -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6
 
 الدزاضج  العمٗج اضي الٕظٗفٛ: ودٖس

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ
 ا غساف  مٜ تٗطري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  جلدزاضج  العمٗج

 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج 
 



 

 

 

 

 ا غساف  مٜ العجومخ  ج يازٚ فٜ الٍٕا ٜ التجلٗٛ:
 القٗد  جلدزاضج  العمٗج -1

 التطجٗن  جلدزاضج  العمٗج -2

 تطجٗن ٌقلٛ الاخث -3

 زبٍْ ا غسافاعجفٛ وػسف اىل  -4

 تػري وػسف  مٜ السضجلْ  -5

 تػري ٌقلٛ حبث السضجلٛ -6

 ود فرتٚ تطجٗن السضجٟن -7

 الػجٞ تطجٗن السضجٟن  -8

 دبىٗد تطجٗن السضجٟن  -9

 ا ترازا   َ يإه ا وتخجٌج  اشبجصٛ  جلدزاضج  العمٗج -10

 تػكٗن زبٍجُ وٍج ػْ السضجٟن -11

 تػكٗن زبجُ الفخط-12

  ىن الج ج  المجٍْ العمىٗٛ لمرت ْٗ-13

  ٗد يجلل وَ  جوعْ اىل  جوعٌْقن  -14

 ذبٕٖن يجلل وَ  طي اىل  طي ااسٝ ياقج لالٟخْ  -15

  ىن وجفأ  ا غساف -16

  ىن تػكٗن ٔتضخٗح زبجُ اوىتخٍخ   غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ  -17

 

 ا تضج  
 قلج ج   ٛٔ الدزاضج  العمٗج اوس صٖ جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ  الدزاضج  العمٗجاجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  ايازا  

 التعمٗي اومتمفٛ
ا غساف  مٜ اوسؤٔضخ ٔتٕ ّّٗي لػ٠ُٕ الدزاضج  العمٗج ٔالاخث عياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن لٕ ٗن اوعّد 

 العال ج  الثقجفٗٛٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ٔالتعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد ٔاجصٛ 



 

 

 

 

 ظسٔف العىن 
 ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛالعىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ 
 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:

الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

( ٔئزا  تدزٖاٗٛ فٜ  ن وَ لْ يز ج  ا مٜ ) وثن الد مًٕ جوعٗٛ فٜ ا يازٚ أ احملجضاٛ ٖٔفغالتعمٗي : يز ٛ  -3
 الدزاضج  العمٗج ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

ٔا جيٚ اضتمداً  ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْ 5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
  اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6
 

 ودٖس العال ج  الثقجفٗٛاضي الٕظٗفٛ: 
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

  جلعال ج  الثقجفٗٛ ٔغ٠ُٕ ٠ِٗٛ التدزٖظا غساف  مٜ تٗطري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ 
 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج 

 ا غساف  مٜ العجومخ  ج يازٚ فٜ الٍٕا ٜ التجلٗٛ:
 لصٔج أ الصٔ ٛ ٔ رلك ا ساٞا  التجدٖد ٔا ٌّجٞٔاوّىج  العمىٗٛ ٔا جشٚ وسافقٛ ااربجذ ا ساٞا  ا  جزا   -1

اغساف وػرتك ( ٔ رلك  –ياامٗٛ زبى  وجيٚ  مىٗٛ  –اربجذ ا ساٞا  ضفس ا غجٞ الاعثج   جٌٕا ّج ) اجز ٗٛ  -2
الاعثج  ٔوتج عجتّي اثٍجٞ ٔ ٕيِي فٜ اشبجزج  َ يسٖا التقجزٖس الٕازيٚ وَ ايازٚ اوعّد ا ساٞا  ود ٔاٌّجٞ 

 ا  جشا  الدزاضٗٛ ٔاوٍح  ٔ را ا ساٞا 



 

 

 

 

وؤمتسا  اجز ْٗ لتقدٖي حبث  –اربجذ ا ساٞا  حغٕز ا غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ لمىؤمتسا  ) وؤمتسا  ياامْٗ  -3
ORAL  -  وؤمتسا  اجز ْٗ لتقدٖي حبثPOSTER –   وؤمتسا   دُٔ ذبىن ازبجوعْ اٝ ٌفقج) 

 اضتقداً ا ضجترٓ ٔاشبلاٞ ا  جٌل -4

 اومتمفٛا  الُ  َ ازبٕاٟص  -5

وَ اجملمظ ا  مٜ لمججوعج  أ ا  الُ  َ الٍدٔا  ٔاوؤمتسا  العمىْ ٔالدٔزا  التدزٖاٗٛ ٔالتٕ ّٗج  الٕازيٓ  -6
 ا جيميٗٛ الاخث العمىٜ

 ا  الُ  َ اوٍح الدزاضٗٛ ٔفقج لمغٕا ط ٔاوعجٖري الالشوٛ  ٍد ااتٗجز يالك اوٍح الاخثٗٛ لمىجمظ ا  مٜ -7

 ا تضج  
اوس صٖٛ العال ج  الثقجفٗٛ  جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ ٔ  العال ج  الثقجفٗٛاجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  ايازا  

  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ
ياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن لٕ ٗن اوعّد لػ٠ُٕ الدزاضج  العمٗج ٔالاخث عا غساف  مٜ اوسؤٔضخ ٔتٕ ّّٗي 

 ٔالتعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد ٔاجصٛ العال ج  الثقجفٗٛ ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي
 ظسٔف العىن 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ
 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:

الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

العال ج  التعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ فٜ ا يازٚ ٖٔفغن وَ لْ يز ج  ا مٜ ) وثن الد مًٕ ( ٔئزا  تدزٖاٗٛ فٜ  -3
 ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج الثقجفٗٛ 

ٔا جيٚ اضتمداً  ٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْضٍٕا   مٜ ا  ن ف 5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
  اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.



 

 

 

 

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 50-40أح  خ وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرت -6

 
 اضي الٕظٗفٛ: ودٖس غ٠ُٕ اشبسجيخ

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ
  ػ٠ُٕ اشبسجيخا غساف  مٜ تٗطري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ 

 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج 
 التجلٗٛ:ا غساف  مٜ العجومخ  ج يازٚ فٜ الٍٕا ٜ 

ٔحدٚ اشبسجيخ تقًٕ  عىن مخظ ٌطخ وَ الػّجيا  زبىٗ  اسجيٜ الدفعٛ فٕز ا الُ الٍتٗجٛ ٔ تطمٗىّج اىل  -1
اشبسٖج لتقدميّج اىل ٌقج ٛ اوٍّدضخ ٔذلك  جلٍطاٛ لملالك الر ٕز لتطّٗن وجوٕزٖٛ اشبسٖج لعىن  جزٌٗٛ 

 الاٗجٌج  ٔالػّجيٚ ٔضبن اوٗالي امسْ عىَ  ػٕف اوٍّدضخ لمعىن  ن  مٜ حطل الٍقج ٛ ٔايازج

تقًٕ ايازٚ اشبس خ  جوعّد  عىن غّجيٓ  ٗجُ يز ج  مخطْ فسق لكن اسٖج حطل اللمل لتقدميّج اىل  ّج   -2
 ىن اجصٛ  ّج رٔ ضفس لممجزج رٔ لتقدميّج اىل ايازٚ الدزاضج  العمٗج لتطجٗن اوج طتري ضٕاٞ  جٌت غّجيٚ  س ٜ 

 /اظبمٗصٝ / وؤ تٛ
 ا تضج  

اوس صٖٛ  قلج ج   غ٠ُٕ اللالك جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ  خجيغ٠ُٕ اشبساجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  ايازا  
 ٔالٍقج ٛ العجوٛ لمىٍّدضخ التعمٗي اومتمفٛ

ياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن لٕ ٗن اوعّد لػ٠ُٕ الدزاضج  العمٗج ٔالاخث عا غساف  مٜ اوسؤٔضخ ٔتٕ ّّٗي 
 غ٠ُٕ اللالكفٗصِي ٔتٍىٗتّي ٔالتعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد ٔاجصٛ ٔذب

 ظسٔف العىن 
 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ

 
 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:

ٕق العىنع الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تع -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف



 

 

 

 

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

 غ٠ُٕ اشبسجيخالتعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ فٜ ا يازٚ ٖٔفغن وَ لْ يز ج  ا مٜ ) وثن الد مًٕ ( ٔئزا  تدزٖاٗٛ فٜ  -3
 ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

ٔا جيٚ اضتمداً  ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْضٍٕا   مٜ  5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
  اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

  ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 50-40لطَ ٖرتأح  خ وٕاصفج  اجصٛ: ا
 

 اضي الٕظٗفٛ: ودٖس ا يازٚ اللاٗٛ
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 ا يازٚ اللاٗٛا غساف  مٜ تٗطري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ 
 اوّجً ٔاوط٠ٕلٗج 

 الٍٕا ٜ التجلٗٛ: ا غساف  مٜ العجومخ  ج يازٚ فٜ
 ادوج  ا ضعجف ا ٔلٗٛ -1

 اضتقاجه حج   اللٕازئ ٔتقدٖي  ن وج ِٕ وتجح وَ  ػف ٔفخط ٔ الج -2

 اضتقاجه اسبج   اوسعْٗ اورتييٚ ٖٕوٗج ٔتقدٖي الكػف ٔالعالج -3

ٔالعالج اضتقاجه اسبج   اوصوٍٛ وثن وسض الطكس ٔاسبج   اشبجصٛ ٔاسبج   الٍفطٗٛ ٔتقدٖي الكػف ٔالفخٕظ  -4
  ضفْ ئزٖٛ ٖٕٔ د  جلعٗجيٚ  ّجٔ  ٗجع ٌطاٛ الطكس  جلدً

 ادوج  ا غساف اللاٜ  مٜ زبجُ ا وتخجٌج  يٕاه الًٕٗ -5

 ادوج  الكػف اللاٜ  مٜ اللماٛ ازبدي -6

 ادوج  ذبٕٖن  عض اسبج   لمىطتػفٜ ازبجوعٜ  ضتكىجه الفخٕصج  ٔالعالج ٔاوتج عٛ -7

 الًٕٗ مبج فّٗي التريً الضٗفٜتقدٖي اشبدوج  العال ٗٛ يٕاه  -8

 فٜ القٕافن اللاٗٛ ادوج  وٗداٌٗٛ ٔذلك وَ االه اوػجز ْ  -9



 

 

 

 

  ىن احضجٟٗج  ضٍٕٖٛ  ػأُ اللماٛ ٔاللجلاج  اورتييَٖ لمعالج ٔتقدً لمجّج  اومتضْ -10
 ا تضج  

اوس صٖٛ  قلج ج  التعمٗي  ٗٛٔا يازٚ اللا جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ  اللاٗٛيازا  ا اجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  
 ٔاوطتػفٜ ازبجوعٜ ٔاوطتػفٗج  اسبكٕوْٗاومتمفٛ 

اوعّد لػ٠ُٕ الدزاضج  العمٗج ٔالاخث عا غساف  مٜ اوسؤٔضخ ٔتٕ ّّٗي  لعىٗدياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن 
 ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ٔالتعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد 

 ظسٔف العىن 
 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ

 
 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:

الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 ٔاسبطج ٜ% فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ  100الضفج  العقمٗٛ:  -2

( ٔئزا  تدزٖاٗٛ فٜ  أ اوج طتري ٖٔفغن وَ لْ يز ج  ا مٜ ) وثن الد مًٕ  كجلٕزٖٕع فٜ الللالتعمٗي : يز ٛ  -3
 غ٠ُٕ اشبسجيخ ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

ٔا جيٚ اضتمداً  ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ ا غساف  مٜ اوسؤضٗخ ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْ 5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
  ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج  اسبجضٕك

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ا ضإع.ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ  50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ 
 

 : ااضجٟٜ غ٠ُٕ العجومخاضي الٕظٗفْ
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 تطٗري مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  جلعجومخ وَ ا ٕز ٔوكجفأ  ٔا جشا  ٔتطمٗي العىن ٔااالٞ اللسف



 

 

 

 

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 

القٗجً  ج ىجه اوستاج  اشبجصْ  جلطجيٓ ا غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔ وعجٌّٔٗي ٔ الرَٖ ِي يف  عثج  ياامٗٛ أ اجز ٗٛ   -1
% غّسٖج ٔ  ىن ا ضتقلج ج  ٔ اوعجغج  اشبجصٛ  ّي ٔالقٗجً  تطجٗمّج 200أ اغساف وػرتك ٔ ىن ا  س ا عجيف 

 تػريٚ يف الطجال  اوعدٚ لرلك ٔ  ىن الالج ج  ا  ٕز او

القٗجً  ج ىجه اوستاج  اشبجصْ  جلطجيٓ اوٕظفخ + العىجه غّسٖج ٔاْٖ وكجفج  ااسٙ تسي يف ِرا الػجُ ٔ  ىن    -2
ا ضتقلج ج  ٔ اوعجغج  اشبجصْ  ّي .  ىن  لج ج  ا  ٕز التػريٓ ضٍٕٖج لمطجيٓ العجومخ ٔالسي  م٘ وكجتاج  

 ازبّج  اومتضٛ فٗىج ٖسي الّٗج يف ِرا الػجُ

وسا عٛ وستاج  الطجيٚ ا غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔ وعجٌّٔٗي ٔاوٕظفخ ٔ العىجه ٔ اوؤ تخ ٔ وكجفج  التضخٗح ٔ   -3
 ازبٕيٚ ٔ وكجفج  المججُ العمىٗٛ لمرت ٗٛ ٔا غساف ٔاوٍج ػٛ ٔ ن وج خيط ا وٕز اوجلٗٛ 

ؤ تٛ ٔا حجلٛ لمىعجش ٔاٙ ممر سا  اجصٛ ا يازا  ٔوج ٖتاعّج وَ ومفج  ٔ تعٍٗٗج  ٔ تٍقال  ٔ تعٍٗٗج  العىجلٛ او  -4
  جلتعٍٗٗج  ٔ مج  القسازا  ا يازٖٛ اليت ربط غ٠ُٕ العجومخ

 إ داي ضجال  اإل جشا  اشبجصٛ  جوٕظفخ ٔالعىجه  جوعّد ٔتطجٗن اإل جشا  اشبجصٛ  ّي أ   أٔه  -5

  

 ا تضج  

ومخ  جلكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٙ ٔغ٠ُٕ العجومخ اوس صٖٛ اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ  إيزا  غ٠ُٕ العج
  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ 

 . عّدالداامٗٛ : زف  تقجزٖس  َ ضري العىن لسٟٗطْ ٔالتعجُٔ و  الصوالْٟ  كجفٛ اإليازا  ٔا  طجً  جو

 

 ظسٔف العىن 

 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عٔ القدزٚ  م٘ ذبىن عػٕط  جلٗٛ  عالعىن  جوعّد   

 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 

 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ   -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع



 

 

 

 

 ٔالمفع٘ ٔ اسبطج ٘ . ع% يف ااتاجزا  الر جٞ العجً 100الضفج  العقمٗٛ : -2

ٖفغن اسبجصن  م٘ ئزا  تدزٖاٗٛ يف صبجه عالتعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ أ وؤِن وتٕضط يف اإليازٚ أ احملجضاٛ   -3
 التمضط 

 وّجزٚ  جلٗٛ يف  تج ٛ التقجزٖس . عضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه التمضط  3اشبلٚ ٔ التدزٖل : الٓ   -4

 دزٚ  م٘ التكٗف و  تػري العسٔف  عٕاشٌٛ غمضٗٛ وت عالػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔ محجع ظجِس  ياٞ العىن  -5
  دزٚ  جلْٗ  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  الػري .عا  تىج ٗٛ 

 ٔيف  لمٛ ٌّجٖٛ ا ضإع ع جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج  إعجفٗٛ  عضٍٛ  28-25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ   -6

 

 اضي الٕظٗفٛ : ااضجٟ٘ غ٠ُٕ يالك

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ   

 تطٗري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  ػ٠ُٕ اللالك فٗىج  دا ا ٌػلٛ اللال ٗٛ 

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 

 اإلغساف  م٘ وط٠ٕل٘ الفسق اشبىظ  جوعّد  -1

 وسا عٛ ا ٔزاق ٔ الطجال  ٔ اوكجتاج  الضجيزٚ لكن فس ٛ  م٘ حدٚ -2

 الٕزيٚ ال٘ غ٠ُٕ اللماٛ القٗجً  ج  ىجه اإليازٖٛ  جوال ٔ السي  م٘ اوكجتاج   -3

 ا تضج  

اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ  إيزا  غ٠ُٕ العجومخ  جلكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٙ ٔغ٠ُٕ اللالك اوس صٖٛ 
  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ 

 . عّدجوالداامٗٛ : زف  تقجزٖس  َ ضري العىن لسٟٗطْ ٔالتعجُٔ و  الصوالْٟ  كجفٛ اإليازا  ٔا  طجً  

 ظسٔف العىن 

 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عٔ القدزٚ  م٘ ذبىن عػٕط  جلٗٛ  عالعىن  جوعّد   

 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 



 

 

 

 

 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع

 ٔالمفع٘ ٔ اسبطج ٘ . عيف ااتاجزا  الر جٞ العجً % 100الضفج  العقمٗٛ : -2

ٖفغن اسبجصن  م٘ ئزا  تدزٖاٗٛ يف صبجه عالتعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ أ وؤِن وتٕضط يف اإليازٚ أ احملجضاٛ  -3
 التمضط 

وّجزٚ  جلٗٛ يف  تج ٛ التقجزٖس ٔا جيٚ اضتمداً  عضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه التمضط  3اشبلٚ ٔ التدزٖل : الٓ   -4
 اسبجضٕك ٔ ريازٚ ٌعي اوعمٕوج ..

 دزٚ  م٘ التكٗف و  تػري العسٔف  عغمضٗٛ وتٕاشٌٛ  عالػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔ محجع ظجِس  ياٞ العىن  -5
  دزٚ  جلْٗ  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  الػري .عا  تىج ٗٛ 

 ٔيف  لمٛ ٌّجٖٛ ا ضإع عإعجفٗٛ  جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج   عضٍٛ  28-25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ  -6

 

 ز جٖٛ اللالكاضي الٕظٗفٛ : ااضجٟ٘ 

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 تطٗري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  ج ٌػلٛ اللال ٗٛ

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج  

 تٍفٗر ا ٌػلٛ الداامٗٛ ٔ اشبجز ٗٛ   -1

 ٔع  اشبلٛ العجوٛ لمٍػجط االه  ن  جً يزاض٘ -2

 تٍفٗر مجٗ  ا ٌػلٛ اشبجصٛ  كن زبٍٛ -3

 اإلغساف ٔ تٍفٗر رٌػلٛ اذبجي اللالك  جوعّد -4

 تٍفٗر اٌتمج ج  اذبجي يالك اوعّد -5

 ا  العال ٛإ جوٛ اٌػلٛ ياامٗٛ  جإلعجفٛ ال٘ ا ٌػلٛ اشبجز ٗٛ اوسضمٛ وَ ازبّج  ذ -6

 ا  ىجه اشبجصٛ  ضٍدٔق التكجفن ا  تىج ٘ . -7

 
 



 

 

 

 

 ا تضج  

اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ  إيزا  غ٠ُٕ العجومخ  جلكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٙ ٔغ٠ُٕ اللالك اوس صٖٛ 
  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ 

 . عّدوالْٟ  كجفٛ اإليازا  ٔا  طجً  جوالداامٗٛ : زف  تقجزٖس  َ ضري العىن لسٟٗطْ ٔالتعجُٔ و  الص

 ظسٔف العىن 

 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عٔ القدزٚ  م٘ ذبىن عػٕط  جلٗٛ  عالعىن  جوعّد   

 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 

 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ   -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع

 ٔالمفع٘ ٔ اسبطج ٘ . ع% يف ااتاجزا  الر جٞ العجً 100الضفج  العقمٗٛ :  -2

 ٖفغن لْ ئزا  تدزٖاٗٛ يف ز جٖٛ اللالك .عالتعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ يف الرت ٗٛ السٖجعٗٛ    -3

تج ٛ التقجزٖس ٔا جيٚ اضتمداً وّجزٚ  جلٗٛ يف   عضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه التمضط  3اشبلٚ ٔ التدزٖل : الٓ   -4
 اسبجضٕك ٔ ريازٚ ٌعي اوعمٕوج ..

 دزٚ  م٘ التكٗف و  تػري العسٔف  عغمضٗٛ وتٕاشٌٛ  عالػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔ محجع ظجِس  ياٞ العىن  -5
  دزٚ  جلْٗ  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  الػري .عا  تىج ٗٛ 

 ٔيف  لمٛ ٌّجٖٛ ا ضإع عإعجفٗٛ  جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج   عضٍٛ  28-25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ   -6

 

 اضي الٕظٗفٛ : ااضجٟ٘ يزاضج   مٗج

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 تطٗري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  جلدزاضج  العمٗج

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج  

 القٗد ٔالتطجٗن  جلدزاضج  العمٗج  -1

 تطجٗن ٌقلٛ الاخث  -2



 

 

 

 

 إعجفٛ ٔ تػٗري وػسف إل٘ زبٍٛ اإلغساف   -3

 تػٗري ٌقلٛ حبث السضجلٛ  -4

 ودفرتٚ تطجٗن السضجٟن ٔ إلػجٞ ٔ دبىٗد السضجٟن  -5

 ا ترازا   َ يإه ا وتخجٌج  اشبجصٛ  جلدزاضج  العمٗج  -6

 تػكٗن زبجُ اوٍج ػٛ السضجٟن  -7

 تػكٗن زبجُ الفخط -8

  ىن الج ج  المجٍٛ العمىٗٛ لمرت ٗٛ  -9

 َ  جوعٛ ال٘  جوعٛ ااسٙ ٌقن  ٗد يجلل و -10

 ذبٕٖن يجلل وَ  طي إل٘  طي ااس ياقج لالٟخٛ  -11

  ىن وكجفجٚ ا غساف-12

  ىن تػكٗن ٔ تضخٗح زبجُ اوىتخٍخ   غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ -13

 ا تضج  

اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ  إيزا  الدزاضج  العمٗج  جلكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٙ ٔ الدزاضج  العمٗج  اوس صٖٛ 
  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ 

 د .ّالداامٗٛ : زف  تقجزٖس  َ ضري العىن لسٟٗطْ ٔالتعجُٔ و  الصوالْٟ  كجفٛ اإليازا  ٔا  طجً  جوع

 ظسٔف العىن

 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عٔ القدزٚ  م٘ ذبىن عػٕط  جلٗٛ  عن  جوعّد العى  

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 

 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع

 ٔالمفع٘ ٔ اسبطج ٘ . ع% يف ااتاجزا  الر جٞ العجً 100 الضفج  العقمٗٛ :  -2

ٖفغن لْ ئزا  تدزٖاٗٛ يف  الدزاضج  العمٗج ٔ ريازٚ ٌعي عالتعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ أ وؤِن وتٕضط  يف ا يازٚ   -3
 اوعمٕوج 



 

 

 

 

وّجزٚ  جلٗٛ يف  تج ٛ التقجزٖس ٔا جيٚ اضتمداً  عضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه التمضط  3اشبلٚ ٔ التدزٖل : الٓ   -4
 ٌعي اوعمٕوج ..اسبجضٕك ٔ ريازٚ 

 دزٚ  م٘ التكٗف و  تػري العسٔف  عغمضٗٛ وتٕاشٌٛ  عالػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔ محجع ظجِس  ياٞ العىن  -5
  دزٚ  جلْٗ  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  الػري .عا  تىج ٗٛ 

  ضإع ّجٖٛ أيف  لمٛ ٌع جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج  إعجفٗٛ  عضٍٛ  28-25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ  -6

 

 اضي الٕظٗفٛ : ااضجٟ٘  ال ج  ثقجفٗٛ

 

 ز ي الٕظٗفٛ :

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 تطٗري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  جلعال ج  الثقجفٗٛ ٔ غ٠ُٕ ٠ِٗٛ التدزٖظ

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 

 اربجذ إ ساٞا  اإل جزا  ٔ اوّىج  العمىٗٛ ٔ إ جشٚ وسافقٛ الصٔج أ الصٔ ٛ ٔ  رلك إ ساٞا  التجدٖد ٔ اإلٌّجٞ  -1

 ٔحدٚ ازبٕيٚ

إغساف وػرتك ( ٔ  رلك  -ياامٗٛ زبى  وجيٚ  مىٗٛ  -اربجذ إ ساٞا  ضفس ر غجٞ الاعثج   إٌٔا ّج )اج ٗٛ   -2
ٍجٞ ٔ  ٕيِي يف اشبجزج  َ يسٖا التقجزٖس الٕازيٚ وَ إيازٚ اوعّد ٔ  را إ ساٞا  ود ٔ إٌّجٞ الاعثج  ٔ وتج عجتّي إث

 ا  اإل جشا  الدزاضٗٛ ٔ اوٍح إ ساٞ

 اربجذ إ ساٞا  حغٕز ر غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ لمىؤمتسا  : -3

 ٛٗوؤمتسا  ياام 

  وؤمتسا  اجز ٗٛ لتقدٖي حبثORAL 

  وؤمتسا  اجز ٗٛ لتقدٖي عبثPOSTER 

 عٛ اٖٛ ٌفقج وؤمتسا   دُٔ ذبىن ازبجو 

 اضتقداً ا ضجترِٕ اشبلاٞ ا  جٌل -4

 ا  الُ  َ ازبٕاٟص اومتمفٛ  -5



 

 

 

 

ا  الُ  َ الٍدٔا  ٔ اوؤمتسا  العمىٗٛ ٔ الدٔزا  التدزٖاٗٛ ٔ التٕ ّٗج  الٕازيٚ وَ اجملمظ ا  م٘ لمججوعج  أ  -6
 ا جيميٗٛ الاخث العمىٜ

الالشوٛ  ٍد ااتٗجز يالك اوٍح الاخثٗٛ  قلج ج  التعمٗي  ا  الُ  َ اوٍح الدزاضٗٛ ٔفقًج لمغٕا ط ٔاوعجٖري  -7
 اومتمفٛ

  
 ا تضج  

اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ  إيزا  العال ج  الثقجفٗٛ  جلكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٙ ٔالعال ج  الثقجفٗٛ 
 اوس صٖٛ  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ 

 سٟٗطْ ٔالتعجُٔ و  الصوالْٟ  كجفٛ اإليازا  ٔا  طجً  جوعّد .الداامٗٛ : زف  تقجزٖس  َ ضري العىن ل

 ظسٔف العىن

 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عٔ القدزٚ  م٘ ذبىن عػٕط  جلٗٛ  عالعىن  جوعّد   

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 

 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع

 ٔالمفع٘ ٔ اسبطج ٘ . ع% يف ااتاجزا  الر جٞ العجً 100الضفج  العقمٗٛ :  -2

لعمٗج ٔ ريازٚ ٌعي ٖفغن لْ ئزا  تدزٖاٗٛ يف  الدزاضج  اعالتعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ أ وؤِن وتٕضط  يف ا يازٚ   -3
 اوعمٕوج 

 وّجزٚ  جلٗٛ يف  تج ٛ التقجزٖس ٔا جيٚ اضتمداً عضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه التمضط  3اشبلٚ ٔ التدزٖل : الٓ   -4
 اسبجضٕك ٔ ريازٚ ٌعي اوعمٕوج .

 دزٚ  م٘ التكٗف و  تػري العسٔف  عغمضٗٛ وتٕاشٌٛ  عالػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔ محجع ظجِس  ياٞ العىن  -5
  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  الػري . دزٚ  جلْٗ عا  تىج ٗٛ 

 ٔيف  لمٛ ٌّجٖٛ ا ضإع    ع جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج  إعجفٗٛ  عضٍٛ  28-25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ   -6

 
 
 



 

 

 

 

 غ٠ُٕ اشبسجيخاضي الٕظٗفٛ : ااضجٟ٘ 

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 ػ٠ُٕ اشبسجيختطٗري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 
ٔحدٚ اشبسجيخ تقًٕ  عىن مخظ ٌطخ وَ الػّجيا  زبىٗ  اسجيٜ الدفعٛ فٕز ا الُ الٍتٗجٛ ٔ تطمٗىّج اىل  -1

اشبسٖج لتقدميّج اىل ٌقج ٛ اوٍّدضخ ٔذلك  جلٍطاٛ لملالك الر ٕز لتطّٗن وجوٕزٖٛ اشبسٖج لعىن  جزٌٗٛ الٍقج ٛ 
  ن  مٜ حطل الاٗجٌج  ٔالػّجيٚ ٔضبن اوٗالي ٔايازج امسْ عىَ  ػٕف اوٍّدضخ لمعىن

تقًٕ ايازٚ اشبس خ  جوعّد  عىن غّجيٓ  ٗجُ يز ج  مخطْ فسق لكن اسٖج حطل اللمل لتقدميّج اىل  ّج   ىن  -2
اجصٛ  ّج رٔ ضفس لممجزج رٔ لتقدميّج اىل ايازٚ الدزاضج  العمٗج لتطجٗن اوج طتري ضٕاٞ  جٌت غّجيٚ  س ٜ 

 وؤ تٛ/اظبمٗصٝ / 
 ا تضج  

اجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  ايازا  غ٠ُٕ اشبسجيخ  جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ غ٠ُٕ اللالك اوس صٖٛ  قلج ج  
 التعمٗي اومتمفٛ ٔالٍقج ٛ العجوٛ لمىٍّدضخ

 اللالكٔالتعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد ٔاجصٛ غ٠ُٕ  لسٟٗطْياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن 
 ظسٔف العىن 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ
 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -6

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ% فٜ ااتاجزا   100الضفج  العقمٗٛ:  -7

 ٖٔفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ فٜ غ٠ُٕ اشبسجيخ ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج  أ وؤِن وتٕضطالتعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ  -8

ٔا جيٚ اضتمداً اسبجضٕك  ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْصبجه التمضط ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ  3اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -9
  ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 



 

 

 

 

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -10
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع. 28-25وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ 

 

 ودٖس اومجشُ اضي الٕظٗفٛ :

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

  جومجشُتطٗري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ ا غساف  مٜ 

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 
 ا غساف  مٜ العجومخ  ج يازٚ فٜ الٍٕاحٜ التجلٗٛ:

 تػكٗن زبجُ الفخط الفٍٜ لٕازيا  اومجشُ -1

  ىن اوٍجٞ اومجشُ  جوعّد  -2

 اومضضٛاعجفٛ ا صٍجف  جلدفجتس  -3

 صسف ا صٍجف وَ طبجشُ اوعّد  -4

 ضالوٛ ضبتٕٝ العّد اوطتدميٛ ٔ اوطتّمكٛ  -5

 ا غساف  مٜ ازبسي الطٍٕٝ لمىمجشُ -6
 ا تضج  

اوس صٖٛ  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ  ٔاومجشُ جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ اومجشُ اجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  ايازا  
 ٔالٍقج ٛ العجوٛ لمىٍّدضخ

ا غساف  مٜ اوسؤٔضخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي   وخ اوعّد ٔ ىٗد اوعّدعياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن 
 ٔالتعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد ٔاجصٛ غ٠ُٕ اللالك

 ظسٔف العىن 
 ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛالعىن  جوعّد 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:



 

 

 

 

الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع  -1
 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

ٔايازٚ  ومجشُئزا  تدزٖاٗٛ فٜ غ٠ُٕ ايز ج  ا مٜ ) وثن ي مًٕ ( ٖٔفغن وَ لْ  فٜ ا يازٚ: يز ٛ  جوعٗٛ التعمٗي  -3
 ٌعي اوعمٕوج 

ٔا جيٚ اضتمداً  ٔوّجزٓ  جلٗٛ فٜ  تج ْ ا غساف  مٜ اوسؤٔضخضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ  5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
  اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف الػمضٗٛ :  -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ 

 ُاوخ اومجشاضي الٕظٗفٛ : 

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

  جومجشُ   طجً فٗىج ٖتعماتطٗري اوٕز ا

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 
 ا غساف  مٜ العجومخ  ج يازٚ فٜ الٍٕاحٜ التجلٗٛ:

 الفخط الفٍٜ لٕازيا  اومجشُ اوػجز ٛ فٜ -1

 اعجفٛ ا صٍجف  جلدفجتس اومضضٛ -2

 صسف ا صٍجف وَ طبجشُ اوعّد  -3

 ضالوٛ ضبتٕٝ العّد اوطتدميٛ ٔ اوطتّمكٛ عىجُ  -4

 اوػجز ٛ فٜ ازبسي الطٍٕٝ لمىمصُ اشبجظ  ْ -5
 ا تضج  

اومجشُ  جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ ٔاومجشُ اوس صٖٛ  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ  الصوالٞ فٜ اجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  
 ٔالٍقج ٛ العجوٛ لمىٍّدضخ

 تكّخ ا صٍجف التجلفٛع ا غساف  مٜ لسٟٗطْياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن 



 

 

 

 

 ظسٔف العىن 
 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
لعىنع الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق ا -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

 ئزا  تدزٖاٗٛ فٜ غ٠ُٕ اومجشُ ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج  أ وؤِن وتٕضط ٖٔفغن وَ لْالتعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ  -3

 صبجه ربضضْضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ  3اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4

يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف الػمضٗٛ :  -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع 28-25وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6
 

 ٌٛودٖس الضٗجاضي الٕظٗفٛ : 

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 ا غساف  مٜ تطٗري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  ضٗجٌٛ ا  ّصٚ ٔاوٍػآ 

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 
 ا غساف  مٜ العجومخ  ج يازٚ فٜ الٍٕاحٜ التجلٗٛ:

 صٗجٌْ ا  ّصٚ التعمٗىٗٛ ٔالاخثٗٛ  جوعّد -1

  ىن ااضجٟٗخ الضٗجٌٛ  جوعّد -2

 ا ضجضٗٛ لمىاجٌٜضالوٛ اوسافا  -3

 اٌػجٞ ازغٗف صٗجٌٛ  جوعّد -4
 ا تضج  

 جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ ٔاومجشُ اوس صٖٛ  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ  ايازا  الضٗجٌٛاجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  
 ٔالٍقج ٛ العجوٛ لمىٍّدضخ



 

 

 

 

اوسؤٔضخ ٔتٕ ّّٗي ٔذبفٗصِي ٔتٍىٗتّي ف  مٜ ع ا غساوخ اوعّد ٔ ىٗد اوعّدياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن  
 ٔالتعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد

 ظسٔف العىن 
 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
وطتدٖٛ تعٕق العىنع الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض  -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

ٔ  فٜ اهلٍدضٛ أ وؤِن وتٕضط) ي مًٕ صٍج ٜ (ٖٔفضن وَ لْ يز ج  ا مٜ ) وثن ي مًٕ (  ٗي : يز ٛ  جوعٗٛالتعم -3
 ئزا  تدزٖاٗٛ فٜ غ٠ُٕ اومجشُ ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج 

ا غساف  مٜ اوسؤٔضخ ٔوّجزٚ  جلٗٛ فٜ  تج ٛ التقجزٖس ٔا جيٚ ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ  5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4
 اضتمداً اسبجضٕك ٔايازٚ ٌعي اوعمٕوج  

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ 

 ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع 50-40وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

 

 فٍٜ الضٗجٌٛاضي الٕظٗفٛ : 

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 تطٗري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  ضٗجٌٛ ا  ّصٚ ٔاوٍػآ  فٜ صبجه ربضضْ

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 
 صٗجٌْ ا  ّصٚ التعمٗىٗٛ ٔالاخثٗٛ  جوعّد -1

 ضالوٛ اوسافا ا ضجضٗٛ لمىاجٌٜ -2

 ا ّصٚ ( – ّس جٞ  –ضاج ٛ  – ال فٜ ربضضْ ) ظبجزٚ  اٌػجٞ ازغٗف صٗجٌٛ  جوعّد -3
 



 

 

 

 

 ا تضج  
  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛ ا يازٚ اهلٍدضٗٛ  جوعجِد ٔالكمٗج  ا اسٝ ٔ شوالٞ الضٗجٌٛاجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  
 ٔالتعجُٔ و   جفٛ ا يازا  ٔا  طجً  جوعّد لسٟٗطْياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن 

 ظسٔف العىن 
 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:
صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ياٜ  جون ٖػري اىل  -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 % فٜ ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔالمفعٜ ٔاسبطج ٜ 100الضفج  العقمٗٛ:  -2

 الضٗجٌٛ فٜ صبجه ربضضْالتعمٗي : وؤِن وتٕضط) ي مًٕ صٍج ٜ (ٖٔفضن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ فٜ غ٠ُٕ  -3

 ا ىجه الضٗجٌٛ ٔوّجزٚ وقإلٛ فٜ  تج ٛ التقجزٖسضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ  3اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4

الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و  العسٔف  -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإعضٍْع  جيز  30-25وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ  -6

 

 وعجُٔ اوعّداضي الٕظٗفٛ : 

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

  تأوخ الكمٗٛ ٔعىجُ اٌغاجط العىجه ٔاوٕظفخ  ّجا وٕز اشبجصٛ  فٜ تطٗرياوعّد  وعجٌْٔ اوخ

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 
 التج د وَ تجوخ اواجٌٜ -1

 ا غساف  مٜ يفجتس اسبغٕز ٔ ا ٌضساف  -2

 وسا اٛ اياٞ  ىجه الٍعجفٛ ٔالتممط وَ الٍفجٖج   ٕاضلٛ  ىجه اوعّد -3

 تٕفري ائا  الٍعجفٛ ٔوتلماج   ىجه القطي  -4
 



 

 

 

 

 ا تضج  
 وعجٌٔ٘ الكمٗج  ٔ اوعجِد ا اسٙ ٔ غ٠ُٕ اوقس  قلج ج  التعمٗي اومتمفٛاجز ٗٛ: تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  
التعجُٔ و   جفٛ  عاإلغساف  م٘ العىجه ٔ تٕ ّّٗي ٔ ذبفٗصِي ٔ تٍىٗتّي  ع وخ اوعّد ياامٗٛ: زف  تقجزٖس  َ ضري العىن 

 اإليازا  ٔ ا  طجً  جوعّد 
 ظسٔف العىن 

 العىن  جوعّد ٔالقدزٚ  مٜ ذبىن عػٕط  جلٗٛ ٔطبجيس وفج ٠ٛ
 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ:

اٜ  جون ٖػري اىل صخٛ  ٗدٚ ع  دً ٔ ٕي رٝ  جِج  رٔ اوساض وطتدٖٛ تعٕق العىنع غكن الضفج  ازبطىجٌٗٛ : ضجن ي -1
  ٟا ٔوٍّدً ٌٔعٗف

 وعد   وستفعْ يف ااتاجزا  الر جٞ العجً ٔ المفع٘ ٔ اسبطج ٘الضفج  العقمٗٛ:  -2

 ٖفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ يف ربضط اوعجُٔ . التعمٗي : وؤِن وتٕضط -3

 . وّجزٚ وقإلٛ فٜ  تج ٛ التقجزٖسع اإلغساف  م٘ وسؤٔضخ ضٍٕا   مٜ ا  ن فٜ  5اشبلٚ ٔالتدزٖل: الٚ  -4

العسٔف تػري الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔمحجع ظجِس  ياٞ العىن عغمضٗٛ وتٕاشٌٛع  دزٚ  مٜ التكٗٗف و   -5
 ا  تىج ٗٛع  دزٚ  جلٗٛ  مٜ ا تضجه ٔالتفجِي و  الػري.

 . ضٍْع  جيز ٔزاغل فمٜ العىن ضج ج  اعجفٗٛ ٔفٜ ٌّجٖٛ  لمٛ ا ضإع 40-35وٕاصفج  اجصٛ: الطَ ٖرتأح  خ -6
 

 اضي الٕظٗفٛ : وٕظف رزغٗف
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ 

 تطٗري اوٕز اوعّد  ػأُ مجٗ  ا وٕز اشبجصٛ  جللٖد ٔ وساضال  اوعّد السمسٗٛ         
 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج  

  يازا  اوعٍٗٛ  جوعّد رضتقاجه اوساضال  ٔ تطجٗمّج ٔ رزضجهلج -1

 وَ اوساضال  ٔ رزضجهلج  يازا  اشبج ٗٛ اومتمفٛتطجٗن صجيزا  اوعّد  -2

 ا حتفجظ  دفجتس الضجيز ٔ الٕازي وطجال  ّج الاٗجٌج  ا شوٛ -3
 التعجون و  ٠ِٗٛ اللٖد فٗىج ٖتعما مبساضال  اوعّد -4



 

 

 

 

 ا تضج  
اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ  إيزا  ا زغٗف  جلكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٙ ٔا يازا  اوس صٖٛ  قلج ج  التعمٗي 

 اومتمفٛ 
 د .ّالداامٗٛ : زف  تقجزٖس  َ ضري العىن  وخ اوعّد ٔالتعجُٔ و  الطكستجزٖٛ  كجفٛ اإليازا  ٔا  طجً  جوع

 ظسٔف العىن 
 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عن عػٕط  جلٗٛ ٔ القدزٚ  م٘ ذبى عد العىن  جوعّ  

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 
 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ   -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع
 ٔالمفع٘ ٔ اسبطج ٘ . ع% يف ااتاجزا  الر جٞ العجً 100الضفج  العقمٗٛ :  -2
 ٖفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ وتعمقٛ  ٍعجً  ىن ا زغٗف . عالتعمٗي : وؤِن وتٕضط يف اإليازٚ أ احملجضاٛ   -3
 وّجزٚ  جلٗٛ يف  تج ٛ التقجزٖس . عضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه التمضط  3اشبلٚ ٔ التدزٖل : الٓ   -4
 دزٚ  م٘ التكٗف و  تػري العسٔف  عغمضٗٛ وتٕاشٌٛ  عىن الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔ محجع ظجِس  ياٞ الع -5

  دزٚ  جلْٗ  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  الػري .عا  تىج ٗٛ 
 ٔيف  لمٛ ٌّجٖٛ ا ضإع ع جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج  إعجفٗٛ  عضٍٛ  28-25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ   -6

 

 اضي الٕظٗفٛ : ضكستجزٖٛ
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ 

تطٗري اوٕز ا يازا  ٔا  طجً  ػأُ مجٗ  اوٕز اشبجصٛ  جللٖد ٔ وساضالتّج ٔ تٍعٗي  ىن وكجتل زؤضجٞ ا  طجً ٔ 
 ودٖسٙ ا يازا  ٔ العىٗد ٔ الٕ الٞ

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج  
 اضتقاجه اوساضال  وَ ا زغٗف ٔ تطجٗمّج ٔ  سعّج  م٘ اوط٠ٕلخ -1
 اوساضال  ٔ ازضجهلج لالزغٗفتطجٗن صجيزا  اوكجتل ٔ ا  طجً وَ  -2
 ا حتفجظ  دفجتس الضجيز ٔ الٕازي لمىكجتل اومتمفٛ وطجال  ّج الاٗجٌج  الالشوٛ -3
 تٍعٗي ٔ ت العىن اشبجظ  سؤضجّٟي ٔ وقج التّي -4



 

 

 

 

 ا تضج  
 لتعمٗي اومتمفٛ اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ  إيزا  الكمٗج  ٔاوعجِد ا اسٙ ٔا يازا  اوس صٖٛ  قلج ج  ا

 . عّدالداامٗٛ : زف  تقجزٖس  َ ضري العىممسؤضجّٟي ٔالتعجُٔ و  الطكستجزٖٛ  كجفٛ اإليازا  ٔا  طجً  جو
 ظسٔف العىن 
 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عٔ القدزٚ  م٘ ذبىن عػٕط  جلٗٛ  عالعىن  جوعّد 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 
 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ   -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع
 ٔالمفع٘ ٔ اسبطج ٘ . ع% يف ااتاجزا  الر جٞ العجً 100الضفج  العقمٗٛ :  -2
ٖفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ وتعمقٛ  ٍعجً عالتعمٗي : وؤِن وتٕضط أ  جل٘ يف اإليازٚ أ الطكستجزٖٛ   -3

  ىاللطكستجزٖٛ ٔ ر جيٚ اسبجضٕك ٔ المػج . 
 وّجزٚ  جلٗٛ يف  تج ٛ التقجزٖس . عضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه التمضط  3اشبلٚ ٔ التدزٖل : الٓ   -4
ػري العسٔف  دزٚ  م٘ التكٗف و  ت عغمضٗٛ وتٕاشٌٛ  عالػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔ محجع ظجِس  ياٞ العىن  -5

  دزٚ  جلْٗ  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  الػري .عا  تىج ٗٛ 
 ٔيف  لمٛ ٌّجٖٛ ا ضإع عإعجفٗٛ  جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج   عضٍٛ  28-25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ   -6

 
 اضي الٕظٗفٛ : اوخ وعىن

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ 
 اضٗٛ .تطٗري اوٕز ا  طجً فٗىج ٖتعما  جوعجون الدز

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 
 اوػجز ٛ يف الفخط الفين لٕازيا  اومجشُ ٔ اوعجون -1
 وط٠ٕ   َ ربصَٖ ٔازيا  اوعجون ٔ وػسفج  م٘ الضسف وٍّج  -2
 اسبفجظ  م٘ ا  ّصٚ التعمٗىٗٛ  جوعجون ٔ التطمٗي ٔ التطمي لملالك  -3
 عىجُ ضالوٛ ضبتٕٙ العّد اوطتدميٛ ٔ اوطتّمكٛ  جوعجون  -4



 

 

 

 

 ا غساف  م٘ ٌعجفٛ اوعجون الدزاضٗٛ -5
 اوػجز ٛ يف التخغري لمخضط العىمٗٛ  -6

 

 ا تضج  
 

 اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ يف اومجشُ ٔ اوعجون  جلكمٗج  ٔ اوعجِد ا اسٙ
 اوطجِىٛ يف تكّخ ا صٍجف التجلفٛ .عالداامٗٛ : زف  تقجزٖس  َ ضري العىن لسٟٗظ القطي 

 

 ظسٔف العىن 
 

 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عٔ القدزٚ  م٘ ذبىن عػٕط  جلٗٛ  عالعىن  جوعّد   
 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 
 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ   -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع
 ٔالمفع٘ ٔ اسبطج ٘ . ع% يف ااتاجزا  الر جٞ العجً 100الضفج  العقمٗٛ :  -2
ٖفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ يف غ٠ُٕ اوعجون ٔريازٚ ٌعي  عالتعمٗي : يز ٛ  جوعٗٛ أ وؤِن وتٕضط يف الكٗىٗجٞ   -3

 اوعمٕوج  . 
 ضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه التمضضْ. 3اشبلٚ ٔ التدزٖل : الٓ   -4
 دزٚ  م٘ التكٗف و  تػري العسٔف  عغمضٗٛ وتٕاشٌٛ  عافعٗٛ  جلٗٛ ٔ محجع ظجِس  ياٞ العىن الػمضٗٛ : ي -5

  دزٚ  جلْٗ  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  الػري .عا  تىج ٗٛ 
 ٔيف  لمٛ ٌّجٖٛ ا ضإع ع جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج  إعجفٗٛ  عضٍٛ  28-25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ   -6

 
 : اوخ وكتاٛ اضي الٕظٗفٛ

 اهلدف وَ الٕظٗفٛ 
 تطٗري اوٕز اوعّد فٗىج ٖتعما  جوكتاٛ



 

 

 

 

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 
 اوػجز ٛ يف الفخط الفين لٕازيا  اوكتاٛ وَ ر ّصٚ ٔوسا    -1
 ا غساف  م٘ تٍعٗي ٔتستٗل الكتل ٔ اوسا    -2
 ا غساف  م٘ تلاٗا  ٕا د ا ضتعجزٚ  -3
 ا غساف  م٘ تلاٗا اوكتاٛ ا لكرتٌٔ٘  -4

 ا تضج  
 اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ يف اوكتاج  ا اسٙ ٔ ريازٚ اوكتاج  اوس صٖٛ

الداامٗٛ :  ال ج   ٗدٚ و  الطجيٚ ر غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔ وعجٌّٔٗي ٔيالك الكمٗٛ ٔزف  تقجزٖس  َ ضري العىن لعىٗد 
 اوعّد اوعٍٗخ .الكمٗٛ ٔٔ الٞ 
 ظسٔف العىن 

 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عٔ القدزٚ  م٘ ذبىن عػٕط  جلٗٛ  عالعىن  جوعّد   
 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 
 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ   -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع
 ٔالمفع٘ ٔ اسبطج ٘ . عقمٗٛ :وعد   وستفعٛ يف ااتاجزا  الر جٞ العجً الضفج  الع  -2
 ٖفغن وَ لْ ئزا  تدزٖاٗٛ يف غ٠ُٕ اوكتاٛ ٔ ريازٚ ٌعي اوعمٕوج  . عالتعمٗي :يز ٛ  جوعٗٛ يف اوكٍاج    -3
 ضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه التمضضْ . 3اشبلٚ ٔ التدزٖل : الٓ   -4
 دزٚ  م٘ التكٗف و  تػري العسٔف  عغمضٗٛ وتٕاشٌٛ  عجع ظجِس  ياٞ العىن الػمضٗٛ : يافعٗٛ  جلٗٛ ٔ مح -5

  دزٚ  جلْٗ  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  الػري .عا  تىج ٗٛ 
 ٔيف  لمٛ ٌّجٖٛ ا ضإع ع جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج  إعجفٗٛ  عضٍٛ  28-25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ   -6

 

 اضي الٕظٗفٛ : وػسف شزا ٘
 اهلدف وَ الٕظٗفٛ

 اإلغساف  م٘ اوطلخج  اشبغساٞ  جوعّد



 

 

 

 

 اوّجً ٔ اوط٠ٕلٗج 
 اإلغساف  م٘ ر ىجه اوصز ٛ  -1
 ذبدٖد الٍاجتج  اوقرتح شزا تّج ٔ وطجحتّج   -2

 ا تضج  
 اشبجز ٗٛ : تٍىٗٛ  ال ج  يٗاٛ و  الصوالٞ فٗكمٗٛ الصزا ٛ ٔ وػجتن ازبجوعٛ .

 ٔ  ال ج  يٗاٛ و  ا غجٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔ اوعٗدَٖ ٔ الصوالٞ . عالداامٗٛ : زف  تقجزٖس  َ ضري العىممسٟٗظ القطي 
 ظسٔف العىن 

 

 ٔ طبجيس وفج ٠ٛ . عٔ القدزٚ  م٘ ذبىن عػٕط  جلٗٛ  عالعىن  جوعّد   
 

 وٕاصفج  غجغن الٕظٗفٛ 
 دً ٔ ٕي اٙ  جِج  أ اوساض وطتدميٛ تعٕق العىن  عالضفج  ازبطىجٟٗٛ : ضجن ييب  جون ٖػري إل٘ صخٛ  ٗدٚ   -1

 غكن  ٟا ٔوٍّدً ٔ ٌعٗف . ع
 ٔ المفع٘ ٔ اسبطج ٘ . عالضفج  العقمٗٛ وطتٕٙ وقإه يف ااتاجزا  الر جٞ العجً   -2
لْ ئزا  تدزٖاٗٛ يف شزا ٛ الٍاجتج  اللاٗٛ ٔ  التعمٗي :يز ٛ  جوعٗٛ أ وؤِن وتٕضط يف الصزا ٛ ٖفغن وَ  -3

 تٕ ٗتجتّج .
 ضٍٕا   م٘ ا  ن يف صبجه ربضضْ  3اشبلٚ ٔ التدزٖل :الٚ   -4
 دزٚ  م٘ التكٗف و  تػري العسٔف  عغمضٗٛ وتٕاشٌٛ عالػمضٗٛ :يافعٛ  جلٗٛ ٔ محجع ظجِس  ياٞ العىن   -5

 الػري .  دزٚ  جلٗٛ  م٘ ا تضجه ٔ التفجِي و  عا  تىج ٗٛ 
ٔ يف  لمٛ ٌّجٖٛ  ع جيز ٔزاغل  م٘ العىن ضج ج  إعجفٗٛ  عضٍٛ  28ال٘  25وٕاصفج  اجصٛ : الطَ ٖرتأح  خ   -6

 ا ضإع .

  ىٗد اوعّد

 ر.ي/ حطجً الدَٖ حطٍٜ



 

 

 

 

 

 


