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 انىظبئف اإلداريخ: ثبنثب 
 

 يهُذص أول : انتخصصيخ            إسى انىظيفخ : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً : انهُذسخ                  انذرخخ انًبنيخ : انًدًىعخ انُىعيخ 

 

 : انىصف انعبو نهىظيفخ  -
 .ٝسش ث٤ٌُِز ٝصوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثإلدثسر ثُؼجٓز ُِطتٕٞ ثُٜ٘ذس٤ز     -

 .صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ثُضخػػ٤ز ك٠ ٓؾجٍ ثُٜ٘ذسز    - 
 

 :شزوط شغم انىظيفخ  -
 .دٌجُٞس٣ٞط ٛ٘ذسز : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ثُذسؽز  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثألد٠ٗ ٓذجضشر 
 .ٙ ثُؾجٓؼز إلؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤ـ: ثُضذس٣خ      -

 

 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -
٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ   -      

 .أػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ ٝثإلؽشثءثس 
٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجإلضشثف ػ٠ِ ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ثُٔسضٟٞ ثألد٠ٗ ٝثألػٔجٍ   -     

 : ٣ز ث٥س
ثُو٤جّ دأػٔجٍ ثُضخغ٤ظ ٝثُشسٞٓجس ٝثُضػ٤ٔٔجس ثُٜ٘ذس٤ز ُِٔطشٝػجس   -     

 .ثُٔغِٞح ص٘ل٤زٛج 
 .ثإلضضشثى ك٠ ثُِؾجٕ ثُل٤٘ز ٝصوذ٣ْ ثُخذشر ك٠ ٓؾجٍ ثُٜ٘ذسز   -     

 .ػَٔ ثُٔوج٣سجس ثُخجغز دجُٔطشٝػجس ثُٜ٘ذس٤ز        -
 .ثُضذس٣خ ٝص٘ل٤ز ٓخغغجس ث٤ٌُِز ك٠ ٓؾجٍ ثُضؼ٤ِْ        -
 .ثإلضضشثى ك٠ ُؾجٕ كقع ٝإسضالّ ثألؽٜضر        -
 .إؽشثءثس ثُذسثسجس ثأل٤ُٝز ُِٔطشٝػجس ثُٜ٘ذس٤ز ٝدسثسجس ثُؾذٟٝ        -
ثُذسثسجس ٝثُذقٞط ٝإؽشثءثس ثُضؾجسح ُخذٓز أػٔجٍ ثالسضطجسثس        -

 .ثُٜ٘ذس٤ز 
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز        -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس إػذثد ثُضوجس٣ش        -

 . ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز  ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ       -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
 .صذس٤ظ ثإلؽشثءثس ٝصغ٣ٞش ثُس٤ًِٞجس ٝصقو٤ن ثالُضضثّ ٝثالدضٌجس        -
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 انيخ أول أخصبئً شئىٌ و: إسى انىظيفخ   انتخصصيخ  : انًدًىعخ انتخصصيخ

 األونً : انذرخخ انًبنيخانتًىيم وانًحبسجخ  : انًدًىعخ انُىعيخ
 

 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -
 .صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ٝفذثس ثُؾجٓؼز ثُٔخضِلز     -
 .صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دٌجكز ثألػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُطتٕٞ ثُٔج٤ُز     -

 

 :شزوط شغم انىظيفخ  -
 . ٍ ػج٠ُ صؾجسٟ ٓ٘جسخ ٓؤٙ: ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ثُذسؽز  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثألد٠ٗ ٓذجضشر 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 

 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -
ثُزٟ ٣شثؽغ  ٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع     -

 .أػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ ٝثإلؽشثءثس 
 : ٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *        
ٓضجدؼز ص٘ل٤ز ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُوشثسثس ٝثُِٞثةـ ثُٔؼٍٔٞ دٜج ك٠ ٓؾجالس ثُطتٕٞ      -

كجصش ثُٔج٤ُز دٔج ٣ٌلَ سالٓز ثإلؽشثءثس ٝٓشثؽؼز أػٔجٍ ثُو٤ذ ك٠ ثُذ
 . ٝثُسؾالس ثُٔج٤ُز ٝأػٔجٍ ثُقسجدجس ٝث٤ُٔضث٤ٗز 

ٓضجدؼز إػذثد ٓطشٝع ثُٔٞثصٗز ٝٓشثهذز ثُػشف ػ٠ِ ثإلػضٔجدثس ثُٔج٤ُز      -
 .ٝثُضس٤ٔـ ػ٠ِ ثُذ٘ٞد ثُخجغز دؼ٤ِٔجس ثُػشف 

ثُٔطجسًز ك٠ إػذثد ثُقسجدجس ثُخضج٤ٓز ٝثُٔشثًض ثُٔج٤ُز ٝثإلسصذجعجس ثُٔج٤ُز      -
 .ُز ثُػشف ٝإػذثد ثُٔٞثصٗجس ثُالصٓز ثُالصٓز ُقج

 .كقع ًجكز ثُٔ٘جهػجس ثُٔج٤ُز ٝإػذثد ثُشدٝد ثُوج٤ٗٞٗز ػ٤ِٜج      -
ثُٔطجسًز ك٠ ص٘ظ٤ْ أػٔجٍ ثُٔخجصٕ ٝثُٔطضش٣جس ٝثُؼٜذ ٝٓشثهذز ػ٤ِٔجس      -

 .ثُضخض٣ٖ ٝثُضٞس٣ذ ٝثُػشف ٖٓ ثألغ٘جف ثُٔخضِلز 
ؽشد ثُسٟ٘ٞ ٝٓشثؽؼز ثألػٔجٍ ثُٔج٤ُز ٓضجدؼز ػ٤ِٔجس ثُؾشد ثُٔلجؽ٠ء ٝثٍ     -

 .ٝثُقسجد٤ز 
ػَٔ ثإلؽشثءثس ٌُجكز ػ٤ِٔجس ثُطشثء دجُٔٔجسسز ٝثألٓش ثُٔذجضش ٝثُٔضثدثس      -

 .ثُؼ٤ِ٘ز ٝفضٞس ُؾجٕ ثُذش 
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ثُٔطجسًز ك٠ ًجكز ثألػٔجٍ ثُٔج٤ُز ٝٓضجدؼز ص٘ل٤زٛج ٝإػذثد ثُضوجس٣ش ثُالصٓز      -
 .ُٜج ٝػشضٜج ػ٠ِ ثُشة٤س ثُٔخضع 

 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
 

 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد        -

 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 
ٕ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٢       -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز ػ٠ِ هٞثػذ        -

 ٓؼز ثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز دجُؾج
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ دج٤ٌُِز 
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 أخصبئً شئىٌ دراسخ وإيتحبَبد أول: إسى انىظيفخ  انتخصصيخ: انًدًىعخ انتخصصيخ

  األونً: انًبنيخ انتعهيى        انذرخخ : انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -
 .ثُغالح دجإلدثسر ثُؼجٓز ٝصوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز دطتٕٞ ثُضؼ٤ِْ  -
 .ثإلٓضقجٗجس دج٤ٌُِز ٝصخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دأػٔجٍ ثُذسثسز  -
 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓؤَٛ ػج٠ُ ٓ٘جسخ : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6ر هذسٛج هضجء ٓذر د٢٘٤: ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ ٓذجضشر 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝٓز  ثُؼَٔ أػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سال

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
ثإلٓضقجٗجس ٝثُٔطجسًز ك٠ إػذثد ُشسْ ثُس٤جسز ثُخجغز دطتٕٞ ثُذسثسز      -

 .ثُغالح ٝثُضؼ٤ِْ ٝ
ٓؾِس ٝٓؾِس ثُؾجٓؼز ٝٓضجدؼز ص٘ل٤ز هشثسثس ثُٔؾِس ثألػ٠ِ ُِؾجٓؼجس      -

 .دالؽ ث٤ٌُِجس دٜج إص٘ل٤زٛج ٝثُغالح ٝٝضتٕٞ ثُضؼ٤ِْ 
ثإلضضشثى ك٠ صقذ٣ذ ثُٔٞثػ٤ذ ثُخجغز دجدضذثء ثُؼجّ ثُذسثس٠ ٝإٗضٜجةٚ ٝثألؽجصر      -

 .إدالؿٜج ٤ٌُِِجس ٝثُػ٤ل٤ز ك٠ ضٞء هشثسثس ٓؾِس ثُؾجٓؼز 
 .إ٣وجف ثُو٤ذ ُِغالح ػ٠ِ ٓؾِس ثُؾجٓؼز ٝػشؼ ٓٞضٞػجس      -
 .ثػجس ثُالصٓز ُٜج صقذ٣ذ ثُسٝإػذثد ثُؾذثٍٝ ثُالصٓز ُِضذس٣س      -
 .إػذثد ثُذغجهجس ثُالصٓز ٌُِ٘ضشٍٝ ٝثُٔالفظز ٝثُٔشثهذز ٝأػٔجٍ ثإلٓ٘قجٗجس     -
 .ه٤ذ ٝصؾ٤ٔغ ثُ٘ضجةؼ ثُخجغز دجإلٓضقجٗجس ٝصسؾ٤ِٜج دجُسؾالس      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد إػذثد        -

 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
صؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُخجغز دجُغالح ػ٠ِ ٜٓجسثس ثٍ       -

 . هجػذر ثُذ٤جٗجس دجُؾجٓؼز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ دج٤ٌُِز 
 .غ٤ل٠ ُغالح ثألهســـــجّ ثُٔخضِلز دج٤ٌُِز ثُٔطجسًز ك٠ صو٤٤ْ ثُضذس٣خ ثٍ       -
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 أخصبئً تغذيخ أول: إسى انىظيفخ     انتخصصيخ    : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انًُشنً انذرخخ انًبنيخ       انتغذيخ وانتذثيز : انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

 .سػج٣ز ثُطذجح/ف ثإلدثسر ثُؼجٓز ُِٔذٕ ثُؾجٓؼ٤زصوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ضٖٔ ٝظجا   -
 .صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجُو٤جّ دجألػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُضـز٣ز   -

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓؤَٛ ػج٠ُ ٓ٘جسخ : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ثُذسؽز  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثألد٠ٗ ٓذجضشر 
 .ثؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ    -  
 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز إؽٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :ص٤ز ٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥*      
ثإلضضشثى ٓغ ثُٔست٤ُٖٞ دجُؾجٓؼز ك٠ إػذثد ٝص٘ل٤ز س٤جسز ثُضـز٣ز ٝٝضؼٜج      -

 .ٓٞضغ ثُض٘ل٤ز 
إػذثد ضشٝط صٞس٣ذ ثُضـز٣ز ٝثإلضضشثى ك٠ ُؾجٕ ثُذش ك٠ ثُٔ٘جهػجس ثُخجغز      -

. 
 .صخض٣ٜ٘ج ٝٓضجدؼز إسضالّ ثُٔٞثد ثُـزثة٤ز ٝثإلضشثف ػ٠ِ ٤ًل٤ز فلظٜج      -
ػ٠ِ ثألدٝثس ٜٝٓٔجس ثألؿز٣ز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ ثصخجر ًجكز إؽشثءثس ثُٔشٝس      -

 .ثُ٘ظجكز
ثُضأًذ ٖٓ صغذ٤ن ضشٝط ثألٖٓ ثُػ٘جػ٠ فشغج ػ٠ِ سالٓز ثُغِذز      -

 .ٝثُغجُذجس ٝثُؼج٤ِٖٓ دجُٔذٕ ثُؾجٓؼ٤ز 
ٓضجدؼز إػذثد ٝص٘ل٤ز خغز ثُػ٤جٗز ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ُِٔخجصٕ ٝثُٔغجدخ      -

 .ّٝأدٝثس ثُٔغجع
ٓشثؽؼز سؾالس ثُٔخجصٕ ثُخجغز دجألؿز٣ز ٝضٔجٕ سالٓز ثُػشف ٜٓ٘ج      -

 .ٝصٞك٤ش ثالفض٤جؽجس ثُالصٓز 
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز       -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   - 
إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد        -

 . ٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ ثُضوجس
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .٤ُز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ دج٤ٌُِز ثُضذس٣خ دجُي
ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز ُخذٓز ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُو٤جّ دٔج ٣سضؾذ        -

 .ٖٓ أػٔجٍ إرث صغِخ ثألٓش رُي 
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
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 أخصبئً شئىٌ إداريخ أول: إسى انىظيفخ  انتخصصيخ  : يىعخ انتخصصيخانًح
 األونً: انذرخخ انًبنيخ انتًُيخ اإلداريخ : انًدًىعخ انُىعيخ 

    
 :انىصف انعبو نهىظيفخ -

 .صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجُطتٕٞ ثإلدثس٣ز دئفذٟ ث٤ٌُِجس دجُؾجٓؼز    -
 .ٕٝ ثإلدثس٣ز دج٤ٌُِز صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُطب   -

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓؤَٛ ػج٠ُ ٓ٘جسخ : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ثُذسؽز  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز     -

 .ثألد٠ٗ ٓذجضشر 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :فخ واخجبد ويسئىنيبد انىظي -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
ثُو٤جّ دٔذجضشر ًجكز ثألػٔجٍ ثُٔضؼِوز دطتٕٞ ثُخذٓز ُِؼج٤ِٖٓ ثُخجضؼ٤ٖ      -

/ سٝثصخ / ػالٝثس / صشه٤جس / ٗذح / ثٌُجدس ثُخجظ ٝفٌجّ ثٌُجدس ثُؼجّ أل
 .إٜٗجء خذٓز / ص٤ٌِق / إؽجصثس  –إػجسثس / صس٣ٞجس / إؽجصثس 

ٓؾِس ضتٕٞ ثُذسثسجس / ٓؾِس ضتٕٞ ثُضؼ٤ِْ / ص٘ل٤ز كشثسثس ٓؾِس ثُؾجٓؼز      -
 .ٓؾِس ث٤ٌُِز / 

ثإلسضقوجهجس ُِؼج٤ِٖٓ ثُخجضؼ٤ٖ ٝثُو٤جّ دٌجكز ثألػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجألؽٞس      -
 .ثُخجظ ٌُِٝجدس ثُؼجّ 

إصخجر ثإلؽشثءثس ثُٔضػِز ٝثُٔؼجضجس ٝثُو٤جّ دٌجكز ثألػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُضأ٤ٖٓ      -
 .دئصٔجّ ثألػٔجٍ 

رُي دجُضؼجٕٝ ٓغ ٝسؾالس ثُخذٓز ٝفلظ ٝعجةن ٝص٘ظ٤ْ ٝإػذثد ٝثُو٤جّ دئٗطجء      -
 .ثألهسجّ ثُٔخضِلز 

ثُ٘ظش ك٠ ٝصٞص٣غ ثُٔشثسالس ثُؼجؽِز ك٠ ؿ٤ش أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز ّٝ إسضال     -
 .ٓطجًِٜج 

صٞص٣ؼٜج ػ٠ِ أؽٜضر ث٤ٌُِز ثُٔخضِلز ٝثُ٘طشثس ثُذٝس٣ز ثُٔخضِلز ٝصِو٠ ثٌُضخ      -
. 
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سكؼٜج ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ٗطجط ثُطتٕٞ ثإلدثس٣ز دج٤ٌُِز ٝإػذثد ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز      -
 .ُالصّ ُِشةجسز ثُٔذجضشر إلصخجر ث

 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
 

 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد        -

 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 
ُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ث       -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
صقو٤ن ثُضؼجٕٝ ٝثُٔطجسًز ثُٔسضٔشر د٤ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ٝإضؼجسْٛ دجُٔست٤ُٞز        -

ٕ دٝس ٓؼغ٠ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ دٝس ث٤ُٔسش ، ٖٝٓ دٝس دجإلٗضوجٍ دْٜ ّ
صؾ٘خ ثُٔخجعش إ٠ُ إدثسر ٛزٙ ثُٔخجعش ، ٖٝٓ دٝس ثُلشد إ٠ُ دٝس ثُلش٣ن 
، ٖٝٓ دٝس ٓجُي ثُٔؼِٞٓجس إ٠ُ دٝس ثُٔلٞؼ ، ٖٝٓ دٝس ثُٔلٞؼ إ٠ُ 

 . دٝس ثُوٞر ٝثُض٤ٌٖٔ ٓٔج ٣ٌٕٞ ُٚ دجُؾ ثألعش ك٠ سكغ ٓسضٟٞ ثألدثء 
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 أخصبئً َشبط إختًبعً ورحالد أول:اسى انىظيفخ      انتخصصيخ:عخ انتخصصيخانًدًى
 األونً: انذرخخ انًبنيخخذيبد إختًبعيخ  : انًدًىعخ انُىعيخ

 

 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -
 .ث٤ٌُِجس دجُؾجٓؼز ٝصوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثإلدثسر ثُؼجٓز ُشػج٣ز ثُطذجح    -
 .ثإلؽضٔجػ٤ز ٣ٝجض٤ز صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجألٗطغز ثُش   -

 

 :شزوط شغم انىظيفخ  -
 .٤ُسجٗس آدثح إؽضٔجع / دٌجُٞس٣ٞط خذٓز إؽضٔجػ٤ز : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ ٓذجضشر 
 .ُؾجٓؼز إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ث: ثُضذس٣خ      -

 

 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -
٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -

 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 
 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
ثُؾجٓؼجس ٝػ٠ِ ٓسضٟٞ ثُؾجٓؼز ثُشفالس ٣ٝ٘ل٤ز خغز ثُ٘طجط ثإلؽضٔجػ٠      -

 .ثألخشٟ ك٠ ًجكز ثُٔؾجالس ثُض٠ صْٜ ثُوجػذر ثُؼش٣ضز ُِغالح 
إؽشثء ثُقٍِٞ ُِٔطجًَ ثإلؽضٔجػ٤ز ُْٜ ٝدسثسز ثُقجالس ثإلؽضٔجػ٤ز ُِغالح      -

. 
دقظ فجالس ثُغالح ثُٔضوذ٤ٖٓ ُِقػٍٞ ػ٠ِ إػجٗجس ك٠ ضٞء ثُذقٞط      -

 .ثإلؽضٔجػ٤ز ثُٔوذٓز 
صٞك٤ش ٝثُؼج٤ِٖٓ ٝأػضجء ٤ٛتز ثُضذس٣س َٝٓ ثُشفالس ُِشدظ د٤ٖ ثُغالح ع     -

 .ث٤ُٔضث٤ٗز ثُ٘وذ٣ز ثُالصٓز ُِػشف ػ٠ِ أٝؽٚ ثُ٘طجط ثُٔخضِلز 
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -

 
 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -

ػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشث       -
 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 

ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -
. 
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 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ        -

 .دج٤ٌُِز 
ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز ُخذٓز ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُو٤جّ دٔج ٣سضؾذ        -

 .ٖٓ أػٔجٍ إرث صغِخ ثألٓش رُي 
 .صذس٤ظ ثإلؽشثءثس ٝصغ٣ٞش ثُس٤ًِٞجس ٝصقو٤ن ثالُضضثّ ٝثالدضٌجس        -
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 أخصبئً فُىٌ تشكيهيخ أول: إسى انىظيفخصصيخ    انتخ: انًدًىعخ انتخصصيخ 

 األونً: انفُىٌ            انذرخخ انًبنيخ : انًدًىعخ انُىعيخ 
 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

 .سػج٣ز ثُطذجح / صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ضتٕٞ ثُٔلش دجُطتٕٞ ثإلدثس٣ز    -
 .صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دطتٕٞ ثُلٕ٘ٞ ثُضط٤ِ٤ٌز دجُؾجٓؼز    -

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓؤَٛ ػج٠ُ ٓ٘جسخ : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ثُذسؽز  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثألد٠ٗ ٓذجضشر 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

ٝظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ ٣خضغ ضجؿَ ثٍ     -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
 .ثُٔسجسؿ ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُلٖ ثُضط٠ِ٤ٌ ٝثُٔضجفق ٝثُٔطجسًز ك٠ ثُٔؼجسؼ      -
ثُل٠٘ د٤ٖ ثُؾجٓؼجس ٝك٠ ػَٔ دشٗجٓؼ ثُضذجدٍ ثُغوجك٠  ثُٔطجسًز ٓغ ثُٔست٤ُٖٞ     -

 .ث٤ُٜتجس ثألخشٟ ٝ
 .ثُٔطجسًز ك٠ إهجٓز ٓسجدوجس ثُلٕ٘ٞ ثُضط٤ِ٤ٌز دجُؾجٓؼز      -
 .ثُو٤جّ دجُضق٤ٌْ ك٠ ٓسجدوجس ثُلٖ ثُضط٠ِ٤ٌ      -
 .ٓضجدؼز صذس٣خ ثُٜٞثر ثُشثؿذ٤ٖ ك٠ صؼِْ ثُلٕ٘ٞ ثُضط٤ِ٤ٌز      -
 .ثد ثُٔؼجسؼ ثُٔض٘ٞػز ُِلٖ ثُضط٠ِ٤ٌ ٓضجدؼز إػذ     -
ضٜجدثس ثُضوذ٣ش ٝثألػالّ ٝثُذسٝع ٝثُٔسجٛٔز ك٠ ػَٔ صػ٤ْٔ ث٤ُٔذث٤ُجس     -

 .ثُٔؾالس ٝثُ٘طشثس ٝ
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
سضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز ال       -

 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأ       -

 .دج٤ٌُِز 
ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز ُٔضجدؼز إػذثد ثُٔؼجسؼ ٝصذس٣خ ثُغالح        -

 .ثُشثؿذ٤ٖ ك٠ صؼِْ ثُلٖ ثُضط٠ِ٤ٌ إرث صغِخ ثألٓش رُي 
 .صذس٤ظ ثإلؽشثءثس ٝصغ٣ٞش ثُس٤ًِٞجس ٝصقو٤ن ثالُضضثّ ٝثالدضٌجس        -
ثسًز ثُٔسضٔشر د٤ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ٝثُغالح ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ صقو٤ن ثُضؼجٕٝ ٝثُٔص       -

ٝإضؼجسْٛ دجُٔست٤ُٞز دجإلٗضوجٍ دْٜ ٖٓ دٝس ٓؼغ٠ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ دٝس 
ث٤ُٔسش ، ٖٝٓ دٝس صؾ٘خ ثُٔخجعش إ٠ُ إدثسر ٛزٙ ثُٔخجعش ، ٖٝٓ دٝس 
ثُلشد إ٠ُ دٝس ثُلش٣ن ، ٖٝٓ دٝس ٓجُي ثُٔؼِٞٓجس إ٠ُ دٝس ثُٔلٞؼ ، 

دٝس ثُوٞر ٝثُض٤ٌٖٔ ٓٔج ٣ٌٕٞ ُٚ دجُؾ ثألعش ك٠  ٖٝٓ دٝس ثُٔلٞؼ إ٠ُ
 .سكغ ٓسضٟٞ ثألدثء 
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 يكتجبد أولوأخصبئً وثبئق  :إسى انىظيفخانتخصصيخ   : انًدًىعخ انتخصصيخ 

 األونً: انذرخخ انًبنيخ    انًكتجبد وانىثبئق: انًدًىعخ انُىعيخ
 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

 .ٓشًض ثُٔؼِٞٓجس دٌٔضذز ث٤ٌُِز ٝدجإلدثسر ثُؼجٓز ٌُِٔضذجس صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز    -
 .صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجُؼَٔ ك٠ ٓؾجٍ ثٌُٔضذجس    -

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٌٓضذجس ٤ُٝسجٗس آدثح ٝعجةن : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ثُذسؽز  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ٓذجضشر ثألد٠ٗ 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :ثألػٔجٍ ث٥ص٤ز ٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز ح*      
صغذ٤ن ٛزٙ ثإلصؾجٛجس ػ٠ِ ٝثُو٤جّ دذسثسز ثإلصؾجٛجس ثُقذ٣غز ُِ٘طجى ثٌُٔضذ٠      -

 .ثُؼَٔ دٌٔضذجس ثُؼَٔ 
دسثسز ثُٔطٌالس ثُل٤٘ز ثُٔضؼِوز دجُخذٓجس ثٌُٔضذ٤ز إلٌٓجٕ ثإلسضلجدر ٜٓ٘ج      -

 .ػ٤ِٜج 
ثد ثُذسثسجس إػذٝدسثسز ثُٔٞضٞػجس ثُض٠ صؼشؼ ػ٠ِ ُؾ٘ز ثٌُٔضذجس      -

 .صٞغ٤جس ثُِؾ٘زٝٓضجدؼز هشثسثس ٝثُخجغز دٜج 
 .إػذثد ثُذشثٓؼ ثُضذس٣ذ٤ز ُِؼج٤ِٖٓ ك٠ فوَ ثٌُٔضذجس ثُلشػ٤ز      -
ثُذٝس٣جس ثُؾذ٣ذر ُضٞك٤ش إفض٤جؽجس ث٤ٌُِز ثُٔق٤ِز ٝإػذثد ٓٞثصٗز ثٌُضخ      -

 .ٓشثؽؼز عِذجس ث٤ٌُِز ٜٓ٘ج ٝ
ثُؼالهجس ثُخجسؽ٤ز ٝخ٤ِز د٤ٖ ٌٓضذجس ثُؾجٓؼز ثُؼَٔ ػ٠ِ صذػ٤ْ ثُؼالهجس ثُذث     -

 .ثُخجسؽ٤ز ٝٓغ ث٤ُٜتجس ثُؼ٤ِٔز ثُٔق٤ِز 
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد        -

 . ٣ٝز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُسٖ
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
د دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز ُٔضجدؼز أػٔجٍ ثالسضؼجسر ٌُِضخ ثُضٞثػ       -

 .ٝثُذٝس٣جس ُِغالح ثُشثؿذ٤ٖ ك٠ رُي 
 .صذس٤ظ ثإلؽشثءثس ٝصغ٣ٞش ثُس٤ًِٞجس ٝصقو٤ن ثالُضضثّ ٝثالدضٌجس        -
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .كجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ى
ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُخجغز دجٌُضخ        -

ٝثُذٝس٣جس ثُٔق٤ِز ٝثُؼج٤ُٔز ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دجُؾجٓؼز ٝه٤ذٛج 
 .دجُسؾالس 
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 يهُذص إَتبج سراعً أول: انتخصصيخ   إسى انىظيفخ : انًدًىعخ انتخصصيخ
 األونً: انذرخخ انًبنيخ  انشراعخ        : يدًىعخ انُىعيخ ال
 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

 .ثُذقٞط ثُضسثػ٤ز د٤ٌِز ثُضسثػز ٝصوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ٓقغز ثُضؾجسح    -
 .صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجإلضشثف ػ٠ِ ثألػٔجٍ ثُخجغز دجإلٗضجػ ثُضسثػ٠    -

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .دٌجُٞس٣س صسثػز : دسثس٠ ثُٔؤَٛ ثٍ     -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ثُذسؽز  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثألد٠ٗ ٓذجضشر 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

خضع ثُزٟ ٣شثؽغ ٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُْ     -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
إٗضجػ ٝثُٔقجغ٤َ ٝثإلضضشثى ٓغ ثُٔست٤ُٖٞ ثُٔخضػ٤ٖ دجإلٗضجػ ثُضسثػ٠      -

 .ثُ٘ذجصجس ثُغذ٤ز ٝٗذجصجس ثُض٣٘ز ٝثُلٞثًٚ 
ر ثُذشثٓؼ ثُالصٓز ُٞضغ س٤جسز ثإلٗضجػ ثُضسثػ٠ ٓٞضغ ثإلضضشثى ك٠ ص٘ل٢     -

 .ثُض٘ل٤ز 
ثألؽٜضر ثُٔسضخذٓز ك٠ ٝثإلضضشثى ك٠ ص٘ل٤ز خغز ثُػ٤جٗز ثُذٝس٣ز ُألدٝثس      -

 .ػ٤ِٔجس ثُضسثػز 
 .إػذثد ثألسثض٠ ٝثُٔطجسًز ك٠ ص٘ل٤ز ثُذٝسر ثُضسثػ٤ز ثُٔوشسر      -
 .ٌٓجكقز ث٥كجس ٝأٓشثؼ ثُ٘ذجس ثُٔطجسًز ك٠ ثألػٔجٍ ثُالصٓز ُؼالػ      -
سكؼٚ إ٠ُ ٝإػذثد ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ثُس٣ٞ٘ز ػٖ ٗطجط ثإلٗضجػ ثُضسثػ٠      -

 .ثُشةجسز ثُٔذجضشر 
 .ٓضجدؼز ص٘ل٤ز ًجكز ثألػٔجٍ ثُخجغز دجإلٗضجػ ثُضسثػ٠      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :هبيهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ة   -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
٣ز ُٔضجدؼز ثإلػٔجٍ ثُخجغز دجإلٗضجػ ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشسْ       -

 .ثُضسثػ٠ إرث صغِخ ثألٓش رُي 
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
ٗضؾجس ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُخجغز دجُْ       -

ثُضسثػ٤ز ثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دئٗضجؽٜج ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دجُؾجٓؼز ٝه٤ذٛج 
 .دجُسؾالس 
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 طجيت ثيطزي أول: إسى انىظيفخ        انتخصصيخ : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انذرخخ انًبنيخ  انطت انجيطزي       : انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ٓقغز ثُضؾجسح ٝثُذقٞط ثُضسثػ٤ز د٤ٌِز ثُضسثػز ٝثُٔذٕ    -
 .ثُؾجٓؼ٤ز 

صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجإلضضشثى ك٠ سسْ ٝٓشثؽؼز ص٘ل٤ز ثُس٤جسز ثُؼجٓز ُِٞفذر    -
 .ثُذ٤غش٣ز دج٤ٌُِز 

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .دٌجُٞس٣س ثُغخ ثُذ٤غشٟ : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ثُذسؽز  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ُخذشر ثُؼ٤ِٔز ث     -

 .ثألد٠ٗ ٓذجضشر 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝث٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ أػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفْ

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
ثُٔسجٛٔز ك٠ سسْ ثُس٤جسز ثُؼجٓز ك٠ ثُوسْ ثُؼ٠ِٔ ثُٔخضع دج٤ٌُِز ُِؼالػ      -

ٝثُٞهج٣ز ثُذ٤غش٣ز ُوغؼجٕ ثُٔجض٤ز ٝثألؿ٘جّ ٝثُذٝثؽٖ ٝٝضغ ثُخغظ 
 .ٓٞضغ ثُض٘ل٤ز 

ك٠ ص٘ل٤ز إؽشثءثس صذد٤ش ثألد٣ٝز ثُالصٓز ُؼالػ هغؼجٕ ثُق٤ٞثٗجس ثُٔسجٛٔز      -
 .ثُض٠ ٣ضغِذٜج ثُ٘طجط ثُضؼ٠ٔ٤ِ دج٤ٌُِز ٝثُذٝثؽٖ ثُٔخضِلز ٝ

ٓضجدؼز ص٘ل٤ز إؽشثءثس صذد٤ش ثألد٣ٝز ثُالصٓز ُؼالػ هغؼجٕ ثُق٤ٞثٗجس      -
 .ٝثُذٝثؽٖ ثُٔخضِلز ٝثُض٠ ٣ضغِذٜج ثُ٘طجط ثُضؼ٠ٔ٤ِ دج٤ٌُِز 

ثؽؼز ثُلقٞظ ٝثُضقج٤َُ ثُغذ٤ز ثُالصٓز ُوغؼجٕ ثُق٤ٞثٗجس ٝثُذٝثؽٖ ثُض٠ ٓش     -
 .صسضخذّ ك٠ ثُذقظ ثُؼ٠ِٔ 

ٓضجدؼز إؽشثءثس ثُِقّٞ ثُٔزدٞفز أٝ ثُٔوذٓز ُزدـ ٓغجػْ ثُٔذٕ ثُؾجٓؼ٤ز      -
 .ٝثُضأًذ ٖٓ سالٓضٜج 

 .ثسٓضجدؼز ػالػ ف٤ٞثٗجس ثُٔضسػز ٝٓضجدؼز ثُضغٞسثس ثُض٠ صقذط ُِق٤ٞثٕ     -
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ٓشثؽؼز ثُضوجس٣ش ثُٔخضِلز ػٖ س٤ش ثُؼَٔ ٝٓطجًِٚ ٝسكؼٚ ُِشةجسز ثُٔذجضشر      -
 إلصخجر ٓج ٣ِضّ 

 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
 

 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد        -

 . ُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ ثُضوجس٣ش ث
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز إرث صغِخ ثألٓش رُي ُخذٓز ثُؼ٤ِٔز      -  

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
د٤جٗجس ثُخجغز دوغؼجٕ ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثٍ       -

ثُق٤ٞثٗجس ٝثُذٝثؽٖ ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دجُؾجٓؼز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
 .ثُٔضسػ٤ز 
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 فًُ ورشخ أول: إسى انىظيفخ     انفُيخ             : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انذرخخ انًبنيخ      انهُذسخ انًسبعذح  : انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :و نهىظيفخ انىصف انعب -

ثُطتٕٞ ثُل٤٘ز دج٤ٌُِجس ثُؼ٤ِٔز ( / ثُٞسش)صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثُطتٕٞ ثُٜ٘ذس٤ز    -
. 

 .ث٥الس دجُٞسش ٝصطـ٤َ ثألؽٜضر ٝصخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دأػٔجٍ صش٤ًخ    -
 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓؤَٛ دسثس٠ ك٠٘ ٓضٞسظ أٝ كٞم ثُٔضٞسظ ثُٔ٘جسخ : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝٓج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ أػٔجُٚ ٓشثؽؼز إؿ

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
ٓضجدؼز صش٤ًخ ٝصطـ٤َ ثألؽٜضر ٝث٥الس ثٌُٜشدجة٤ز ٝث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ٝإؽشثء      -

 .ثُطتٕٞ ثُل٤٘ز دج٤ٌُِجس ثُؼ٤ِٔز /ثُضؾجسح دثخَ ثُٞسش ٝثُطتٕٞ ثُٜ٘ذس٤ز
ٗز ٝثإلغالفجس ثُالصٓز ُألؽٜضر ٝث٥الس ثٌُٜشدجة٤ز ٓضجدؼز أػٔجٍ ثُػ٤ج     -

ٝث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ٝٝسجةَ ثُ٘وَ ٝث٥الس ثُضسثػ٤ز ٝثُؾشثسثس ٝثُٔج٤ً٘جس ثُض٠ 
 .صسضخذّ ك٠ ثُٔضثسع ٝثُٞسش ٝث٤ٌُِجس ثُؼ٤ِٔز 

ثإلضضشثى ك٠ إػذثد ثُٔوج٣سجس ثُالصٓز ُؼ٤ِٔجس ثُػ٤جٗز ٝثإلغالؿ دثخَ      -
 .ؿ٤َثُٞسش عذوج ألٝثٓش ثُضص

ثإلغالؿ ٝإسضالّ هغغ ثُـ٤جس ٝثُخجٓجس ٝثألدٝثس ثُالصٓز ألػٔجٍ ثُػ٤جٗز      -
 .ثُخجغز دجألؽٜضر ثٌُٜشدجة٤ز ٝث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ٝٝسجةَ ثُ٘وَ دجُؾجٓؼز

صذس٣خ ثُغالح دثخَ ثُٞسضز ػ٠ِ صطـ٤َ ٝغ٤جٗز ثألؽٜضر ثٌُٜشدجة٤ز      -
 .ٝث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز دج٤ٌُِجس ثُؼ٤ِٔز ٝثُٞسش 

 .ضضشثى ك٠ ُؾجٕ كقع ثألغ٘جف ثُٞثسدر ُٔخجصٕ ثُٞسضز ثإل     -
 .إؽشثءثس ثألٖٓ ثُػ٘جػ٠ أع٘جء ثُؼَٔ ٝٓشثػجر إصذجع صؼ٤ِٔجس      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -



 

في دليل التوصيف الوظي

  اإلداريةللوظائف 

بالكلية 
 يبٌ اندىدح واإلعتًبدضوحذح  

 
 

 - 22-  

 
 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -

 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
 .ُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس دج٤ٌُِز ٝث٤ٌُِجس ثألخشٟ  ث       -
ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز إرث صغِخ ثألٓش رُي ُخذٓز ثُؼ٤ِٔز        -

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُٔؾجٍ ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث 
ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُخجغز دجألؽٜضر        -

ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ٝثٌُٜشدجة٤ز ٝٝسجةَ ثُ٘وَ ثُٔٞؽٞدر دج٤ٌُِز ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس 
 .دجُؾجٓؼز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
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 ح وتصىيز أولفًُ طجبع :إسى انىظيفخانفُيخ          : انًدًىعخ انتخصصيخ 

 األونً: انذرخخ انًبنيخ انفُىٌ وانعًبرح        :انًدًىعخ انُىعيخ
 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

 .صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثُضوس٤ٔجس ثُٔ٘جسذز دجُؾجٓؼز    -
 .ثُضػ٣ٞش ٝصخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دٌجكز أػٔجٍ ثُغذجػز    -

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .دسثس٠ ك٠٘ ٓضٞسظ أٝ كٞم ثُٔضٞسظ ثُٔ٘جسخ  ٓؤَٛ: ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
ثُضػ٣ٞش دٞفذثس ثُؾجٓؼز ثُٔخضِلز ٝٓضجدؼز ؽ٤ٔغ ثألػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُغذجػز      -

. 
 .ثُضػ٣ٞش ٝثُقلش ػ٠ِ ثُٔؼجدٕ ٝثُضؾ٤ِذ ٝٓضجدؼز ؽ٤ٔغ أػٔجٍ ثُغذجػز    -  

ص٘س٤ن ثُٔغذٞػجس إلصخجر ثإلؽشثءثس ٝٓشثؽؼز ثُلٞسٓجس هذَ ثُغذجػز      -
 .ثُالصٓز 

ثُؼَٔ ػ٠ِ ٝثُضػ٣ٞش ٝثُخجٓجس ثُالصٓز ُِغذجػز ٝٓشثؽؼز أػٔجٍ ثُضػق٤ـ      -
 .صٞك٤شٛج 

 .ثألكالّ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُس٤٘ٔج  ثُؼَٔ ػ٠ِ صطـ٤َ أؽٜضر     -
 .ثُٔؾالس ثُٔضخػػز ٝثُٔؤصٔشثس ٝثُؼَٔ ػ٠ِ صػ٣ٞش ثُقلالس      -
 .صٞك٤ش ٓسضِضٓجصٜج ٝٓضجدؼز ًجكز ثألػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُضػ٣ٞش      -
 .أُذٞٓجس ثُػٞس ثُضزًجس٣ز ٝٓضجدؼز إػذثد ثُٔؼجسؼ ثُل٤٘ز      -
 .ثعِز ٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ْٓ     -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد        -

 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز ثُٔص       -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز إرث صغِخ ثألٓش رُي ُخذٓز ثُؼ٤ِٔز        -

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز
ث ػٖ عش٣ن ٝفذر فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٙ       -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجُضػ٣ٞش        -

 .ٝثُغذجػز دج٤ٌُِز ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دجُؾجٓؼز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
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 فًُ سجبكخ صحيخ أول: إسى انىظيفخ          انفُيخ   : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انذرخخ انًبنيخ  انعًبرح   وانفُىٌ : انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

 .ٝفذثس ثُؾجٓؼز ثُٔخضِلز ٝثُٞسش ٝصوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثُطتٕٞ ثُٜ٘ذس٤ز    -
 .صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دأػٔجٍ ثُسذجًز ثُػق٤ز    -

 
 :ل انىظيفخ شزوط شغ -

 .ٓؤَٛ دسثس٠ ك٠٘ ٓضٞسظ أٝ كٞم ثُٔضٞسظ ثُٔ٘جسخ : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُالصّ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز إفٔج٤ُز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
 .ث٤ُٔجٙ دجُؾجٓؼز ٝصطـ٤َ ثُػشف ثُػق٠ ٝثُٔطجسًز ك٠ صش٤ًخ      -
 .ثُسذجًز ثُػق٤ز ٝص٘ل٤ز أػٔجٍ ثُػ٤جٗز ثُٔطجسًز ك٠      -
إصخجر إؽشثءثس إػضٔجدٛج ٝثُػ٤جٗز ٝثُٔسجٛٔز ك٠ إػذثد ٓوج٣سجس ثإلغالؿ      -

 .عذوج ألٝثٓش ثُضطـ٤َ 
 .ثُٔؼذثس ثُالصٓز ُِؼَٔ ٝثُٔسجٛٔز ك٠ ٝضغ ثُٔٞثغلجس ُألػٔجٍ      -
 .ثإلضضشثى ك٠ ُؾجٕ كقع ثألدٝثس ثُٔطضشثر      -
 .ثُضش٤ًذجس ٝثُٜٔ٘ذس٤ٖ ك٠ أػٔجٍ ثُػ٤جٗز  ٓسجػذر     -
 .ص٘ل٤ز صؼ٤ِٔجس ثألٖٓ ثُػ٘جػ٠      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -

 
 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -

 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ح ثألٓش رُي ُخذٓز ثُؼ٤ِٔز ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز إرث صغَ       -

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز
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فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -
 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 

ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُخجغز دجألدٝثس        -
٣ز ثُٔٞؽٞدر دج٤ٌُِز ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دجُؾجٓؼز ثُٔضؼِوز دجُسذجًز ثُػـ

 .ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
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 يشزف سراعً أول: إسى انىظيفخ         انفُيخ      : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انذرخخ انًبنيخ  انشراعخ وانتغذيخ    : انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

ضتٕٞ / ثُذقٞط ثُضسثػ٤ز ٝٓقغز ثُضؾجسح ٝٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثُقذثةن  صوغ   -
 .ثُٔذٕ ثُؾجٓؼ٤ز / ثُٔوش 

 .صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجإلضشثف ػ٠ِ أػٔجٍ ضتٕٞ ثُٔوش ٝٓسضِضٓجس ثُضـز٣ز   -
 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓؤَٛ دسثس٠ ك٠٘ ٓضٞسظ أٝ كٞم ٓضٞسظ  : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
 6ٓضثُٝز ثُؼَٔ ك٠ ٝظجةق ثُذسؽز ثألد٠ٗ ٓذر ال صوَ ػٖ : ٤ٓز ثُخذشر ثُؼَ     -

 .س٘ٞثس 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣ؼَٔ ضجؿش ثُٞظ٤لز صقش ثإلضشثف ثُؼجّ ُشة٤س ثُؾجٓؼز ثُزٟ ٣شثؽغ أػٔجُٚ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝثُؼَٔ ٓشثؽؼز ػجٓز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
 .ثُذسجص٤ٖ دجُؾجٓؼز ٝثُٔطجصَ ٝثإلضشثف ػ٠ِ أػٔجٍ ثُقذثةن      -
 .ثإلضشثف ػ٠ِ صسثػز ًجكز ثُخضشٝثس ثُالصٓز ُِضـز٣ز      -
 .إٗضجػ ثُٔقجغ٤َ ثُضسثػ٤ز ٝٓضجدؼز صؾ٤ٜضثس ثُضسثػز      -
 .ٝفذثصٜج ثُٔخضِلز ٣ٝغ ثألػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُضسثػز دجُؾجٓؼز ثإلضشثف ػ٠ِ ؽْ     -
ػشضٜج ٝخالكٚ ٝثُٔضثسع ٖٓ ثُٔقجغ٤َ ٝإػذثد خغز إفض٤جؽجس ثُٔطجصَ      -

 .ػ٠ِ ثُٔست٤ُٖٞ دجُؾجٓؼز 
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -

 
 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -

ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد  إػذثد ثإلفػجة٤جس       -
 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 

ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -
. 

 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
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الٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ث       -
 .دج٤ٌُِز 

ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز إرث صغِخ ثألٓش رُي ُخذٓز ثُؼ٤ِٔز        -
 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز

فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -
 .ُٔؾجٍ ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ث

ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجُطتٕٞ        -
 .ثُضسثػ٤ز دج٤ٌُِز ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دجُؾجٓؼز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
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 فًُ يعًم أول: إسى انىظيفخ              انفُيخ      : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انذرخخ انًبنيخ   ظبئف فًُ انًعًم      و: انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

 .صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ٓؼجَٓ ث٤ٌُِجس ثُؼ٤ِٔز دجُؾجٓؼز    -
 .صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دضؾ٤ٜضثس ثُٔؼجَٓ    -

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓؤَٛ دسثس٠ ك٠٘ ٓضٞسظ أٝ كٞم ٓضٞسظ  ٓ٘جسخ  : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ك٠ ٝظجةق ثُذسؽز ثألد٠ٗ  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

. 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝثُؼَٔ   أػٔجُٚ دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
 .ث٤ٌُٔج٣ٝجس دجُٔؼَٔ ٝإصخجر إؽشثءثس غشف ثألدٝثس      -
 .ثُذقٞط ٝثُٔطجسًز ك٠ ص٘ل٤ز ثإلخضذجسثس ثُٔؼ٤ِٔز      -
 .ثُٔطجسًز ك٠ ص٘ل٤ز ثُضقج٤َُ ثُٔؼ٤ِٔز      -
 .ػ٤ِٔز ثإلضشثف ػ٠ِ صقض٤ش ثُٔؼَٔ ُِذسٝط ثٍ     -
 .ثُلقٞظ ثُٔؼ٤ِٔز ٝصذس٣خ ثُغالح ػ٠ِ أػٔجٍ ثُضقج٤َُ      -
 .ٓضجدؼز ٗظجكز أدٝثس ثُٔؼجَٓ ثُٔسضخذٓز ك٠ ثُذسٝط ثُؼ٤ِٔز      -
ثُٔٔجسسجس ثُخجغز دأدٝثس ٝثُلقع ٝثُٔطجسًز ك٠ ُؾجٕ ثُٔ٘جهػجس      -

 .ثُٔؼجَٓ 
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -

 
 :هبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهبو   -

إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد        -
 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 

ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -
. 
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 .ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ        -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز إرث صغِخ ثألٓش رُي ُخذٓز ثُؼ٤ِٔز        -

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز
 فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر       -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجألدٝثس        -

ٝث٤ٌُٔج٣ٝجس ثُٔٞؽٞدر دجُٔؼَٔ ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دج٤ٌُِز ٝه٤ذٛج 
 .دجُسؾالس 

ثّ ثُؼ٤ِٔز ٝثُٔقجكظز ػ٤ِٜج ثسضالّ ؽ٤ٔغ ثألؽٜضر ثُؼ٤ِٔز ثُخجغز دجألهس       -
 . ٝثالٛضٔجّ دػ٤جٗضٜج
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 يشزف إختًبعً وإقبيخ أول:إسى انىظيفخانفُيخ              :انًدًىعخ انتخصصيخ

 األونً: انذرخخ انًبنيخ  خذيبد إختًبعيخ    : انًدًىعخ انُىعيخ
 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

ثإلضشثف دجُٔذٕ ٝػج٣ز ثُطذجح أٝ إدثسر ثإلسٌجٕ صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ إدثسر س   -
 .ثُقجٓؼ٤ز 

ثُضٞؽ٤ٜجس ثُخجغز دئهجٓز ثُغِذز ٝصخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دض٘ل٤ز ثُضؼ٤ِٔجس    -
 .ثُغجُذجس ك٠ ثُٔذٕ ثُؾجٓؼ٤زٝ

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓؤَٛ ك٠٘ ٓضٞسظ أٝ كٞم ٓضٞسظ  ٓ٘جسخ  : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ك٠ ٝظجةق ثُذسؽز ثألد٠ٗ  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ٣ز ثُخذشر ثُؼِْ     -

. 
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .أػٔجُٚ دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ ٝثإلؽشثءثس 

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *       
ص٘ل٤ز ثإلؽشثءثس ٝثُضؼ٤ِٔجس ثُخجغز دئهجٓز ثُغِذز ٝثُغجُذجس ك٠ ثُٔذٕ      -

 .ثُؾجٓؼ٤ز 
 .إػذثد ثُذقٞط ثإلؽضٔجػ٤ز ػٖ ثُغالح ٝػشضٜج ػ٠ِ ثُشة٤س ثُٔخضع      -
 .ص٤ٜتز ثُشػج٣ز ثإلؽضٔجػ٤ز ٝثُضٞؽ٤ٚ ث٠ُٜ٘ٔ ٝثإلؽضٔجػ٠      -
دسثسز ثُقجالس ثإلؽضٔجػ٤ز ُِغِذز أٝ ثُغجُذجس ٝسػج٣ضْٜ ٝإهضشثؿ ٝسجةَ      -

 .ٓسجػذصْٜ 
ثإلضشثف ػ٠ِ صٞص٣غ ثُٞؽذجس ػ٠ِ ثُغالح أٝ ثُغجُذجس ثُٔو٤ٔ٤ٖ ك٠ ثُٔذ٠٘      -

 .ٝدقظ ضٌٞثْٛ ٝإصثُز أسذجدٜج 
دز ثُٔسجدوجس د٤ٖ ثُغَٝإهجٓز ثُقلالس ثُضشك٤ٜ٤ز ٝثإلضضشثى ك٠ ص٘ظ٤ْ      -

 .ٝثُغجُذجس ُشكغ ثُشٝؿ ثُٔؼ٣ٞ٘ز ٝدظ ثُضلج٠ٗ د٤ْٜ٘ 
 .ثُسؾالس ثُالصٓز ُقسٖ س٤ش ثُؼَٔ ٝإٓسجى ثُِٔلجس      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
د إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذث       -

 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
ثُضٞثؽذ دؼذ أٝهجس ثُؼَٔ ثُشس٤ٔز إرث صغِخ ثألٓش رُي ُخذٓز ثُؼ٤ِٔز        -

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
٠ُ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجُقجالس ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٥       -

 .ثالؽضٔجػ٤ز ُِغالح ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دج٤ٌُِز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
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 كبتت شئىٌ إداريخ أول: انًكتجيخ        إسى انىظيفخ : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انًكتجيخ           انذرخخ انًبنيخ : انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :ف انعبو نهىظيفخ انىص -

ك٠ ٤ًِجس ثُؾجٓؼز ٝثإلدثسثس ثُضجدؼز ٝصوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثإلدثسر ثُؼجٓز    -
 .ٝفذثصٜج ثُٔخضِلز ٝ
٣خضع ضجؿَ ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجُو٤جّ دٔشثؽؼز ثألػٔجٍ ثُخجغز دجُطتٕٞ ثإلدثس٣ز   -

 .ضتٕٞ ثألكشثد دجُؾجٓؼزٝ
 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .َٛ ٓضٞسظ أٝ كٞم ٓضٞسظ  ٓ٘جسخ  ٓؤ: ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ك٠ ثُذسؽز ثألد٠ٗ   6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ٓذجضشر
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

سثؽغ ٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ١     -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
ٓشثؽؼز أػٔجٍ ثُطتٕٞ ثإلدثس٣ز ٝضتٕٞ ثُؼج٤ِٖٓ ٝٓغجدوضٜج ُِوٞث٤ٖٗ      -

 .ثُضؼ٤ِٔجس ثُٔوشسرٝثألفٌجّ ٝثُِٞثةـ ٝثُوشثسثس ٝ
/ ٝضتٕٞ خذٓز / ٝصس٣ٞجس / ؽجصثس ٓضجدؼز ص٘ل٤ز أػٔجٍ ضتٕٞ ثُؼج٤ِٖٓ ٖٓ أ     -

 .ِٝٓلجس 
 .ٓشثؽؼز ثألػٔجٍ ثُخجغز دئسضقوجهجس ثُؼج٤ِٖٓ      -
 .ص٘ل٤زٛج ٝثُضقض٤ش ُِؾجٕ ضتٕٞ ثُؼج٤ِٖٓ ٝٓضجدؼز ثُوشثسثس ثُخجغز دٜج      -
ثإلضضشثى ك٠ إػذثد ثُذسثسجس ٝص٘ل٤ز إؽشثءثس ثُضس٣ٞجس ٝثُضشه٤جس      -

 .ٝثُ٘ذح ٝثإلػجسر  ٝثُؼالٝثس ٝثُضوجس٣ش ثُسش٣ز
إػذثد ثُٔزًشثس ثُخجغز دجُطٌجٟٝ ٝثُضظِٔجس ثُخجغز دجُغؼٖ ك٠ هشثسثس      -

 .ضتٕٞ ثُؼج٤ِٖٓ ٝػشضٜج ػ٠ِ ثُسِغز ثُٔخضػز 
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد  إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز       -

 . ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ 
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ  ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز       -

 .دج٤ٌُِز 
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجُطتٕٞ        -

 .ثٗجس دج٤ٌُِز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس ثإلدثس٣ز ػ٠ِ هجػذر ثُذ٢
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 كبتت شئىٌ يبنيخ أول: إسى انىظيفخ        انًكتجيخ  : انًدًىعخ انتخصصيخ 

 األونً: انذرخخ انًبنيخ  انًكتجيخ           : انًدًىعخ انُىعيخ 
 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

ك٠ ٤ًِجس ثُؾجٓؼز ٝثُضجدؼز  ثإلدثسثسٝصوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثإلدثسر ثُؼجٓز    -
 .ٝفذثصٜج ثُٔخضِلزٝ

 .٣خضع ضجؿَ ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجُو٤جّ دٔشثؽؼز ثألػٔجٍ ثُخجغز دجُطتٕٞ ثُٔج٤ُز    -
 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓؤَٛ ٓضٞسظ أٝ كٞم ٓضٞسظ  ٓ٘جسخ  : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
ُذسؽز ثألد٠ٗ  س٘ٞثس ك٠ ث 6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ٓذجضشر
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :٥ص٤ز ٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث*      
 .سؾالس ثُٔٞثصٗز ٝثُو٤ذ دجُسؾالس ثُٔج٤ُز ٝٓشؽؼز أػٔجٍ ثُقسجدجس      -
 .ثُٔشثؽؼز ٝثُقسجدجس ٝٓضجدؼز ص٘ل٤ز ثألػٔجٍ ثُخجغز دج٤ُٔضث٤ٗز      -
ثُسؾالس عذوج ٝثُٔسض٘ذثس ٝٓشثؽؼز ثألػٔجٍ ثُخجغز دٔشثهذز ثُلٞثص٤ش      -

 .ثُِٞثةـ ثُٔج٤ُز ٝثُوشثسثس ُِٝوٞث٤ٖٗ 
 .إػذثد ث٤ُٔضث٤ٗز ٝثإلضضشثى ك٠ إػذثد ثُقسجدجس ثُخضج٤ٓز      -
ثُسِق ٝٓضجدؼز ثُسِق ثُٔؤهضز ٝثُشد ػ٤ِٜج ٝدقظ ثُٔ٘جهػجس ثُٔج٤ُز      -

 .إسضٔجسثس ثُػشف ٝثُٔسضذ٣ٔز 
 .ثُوشثسس ٝص٘ل٤ز ثُِٞثةـ ثُٔج٤ُز      -
 .ٓػشٝكجس ثٍٝثُو٤ذ ك٠ دكجصش ثإل٣شثدثس ٝٓضجدؼز صقش٣ش إخغجسثس ثُذ٘ٞى      -
 .ثُضأ٤ٓ٘جس ٝٓضجدؼز إٓسجى ثُسؾالس ثُخجغز دجإلسصذجعجس ثُٔج٤ُز      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
إػذثد ثإلفػجة٤جس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔغِٞدز السضخشثػ ثُٔؼِٞٓجس ٝإػذثد        -

 . ثُ٘طجط ثٌُِٔق دٚ  ثُضوجس٣ش ثُذٝس٣ز ٝثُس٣ٞ٘ز ػٖ
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثالٓضقجٗجس ٖٓ ٓالفظز ٝأػٔجٍ ثٌُ٘ضشٍٝ ثُٔشًضٟ        -

 .دج٤ٌُِز 
دس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر فضٞس دٝسثس س       -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجُطتٕٞ ثُٔج٤ُز        -

 .ٝثُقسجح ثُخضج٠ٓ ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دج٤ٌُِز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

في دليل التوصيف الوظي

  اإلداريةللوظائف 

بالكلية 
 يبٌ اندىدح واإلعتًبدضوحذح  

 
 

 - 37-  

 يالحظ سبئقً سيبراد: انحزفيخ          إسى انىظيفخ : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انذرخخ انًبنيخ    انحزكخ وانُقم    : انًدًىعخ انُىعيخ 

 

 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -
 .صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثإلدثسر ثُؼجٓز ُِطتٕٞ ثُٜ٘ذس٤ز ٝٝفذثس ثُؾجٓؼز ثُٔخضِلز   -
 .ه٤جدر ثُٔشًذجسٝٛزٙ ثُٞظ٤لز دجُٔضجدؼز ٝثُضٞؽ٤ٚ ُسجةو٠ ثُس٤جسثس صخضع    -

 

 :شزوط شغم انىظيفخ  -
ثإلُٔجّ دجُوشثءر ٝثٌُضجدز ٝٓذجدٟء ثُقسجح ٝثُقػٍٞ ػ٠ِ : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠     -

 .سخػز ه٤جدر دسؽز أ٠ُٝ  
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز     -

 .ُذسؽز ثألد٠ٗ ٓذجضشرث
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ     -

 

 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -
٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ       -

 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 
 :ص٤ز ٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥*      
ثألصٞد٤سجس ٝثُِٞسٟ ٝثُ٘ػق ٗوَ ٝصٞؽ٤ٚ سجةو٠ ثُس٤جسثس ثُٔال٠ً      -

 .ثُذِذٝصسٝثُٔٞصٞس٤ٌَ ٝ
 .صطـ٤ِٜج ك٠ ثألؿشثؼ ثُٔخػػز ُزُي ٝثُٔقجكظز ػ٤ِٜج ٝإسضالّ ثُس٤جسر      -
ثُو٤جّ دجألػٔجٍ ثُض٠ صغِخ ٓ٘ٚ د٘جء ػ٠ِ أٝثٓش ثُضطـ٤َ ثُػجدسر إ٤ُٚ ٖٓ      -

 . ثُؾٜز ثُٔخضػز
ثُؼَٔ ػ٠ِ غ٤جٗضٜج ٝدؼذ إسضؼٔجُٜج ٤ٓٞ٣ج ٝثٌُطق ػ٠ِ أؽٜضر ثُس٤جسثس هذَ      -

. 
 .ثُضذ٤ِؾ ػٖ ثألػغجٍ كٞس ظٜٞسٛج ٝػَٔ ثُػ٤جٗز ثُذٝس٣ز ثُذس٤غز ُِس٤جسر      -
 .ٓشثػجر ص٘ل٤ز صؼ٤ِٔجس ثألٖٓ ثُػ٘جػ٠      -
 . خجٓجس خجغز دجُؼَٔٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ٓج ك٠ ػٜذصٚ ٖٓ أدٝثس      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -

 

 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
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 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝإدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجُٔشًذجس        -

 .ثُٔٞؽٞدر دج٤ٌُِز ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دج٤ٌُِز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
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 يالحظ عًبل تهيفىَبد: إسى انىظيفخ      انحزفيخ    : يىعخ انتخصصيخ انًح
 األونً: انذرخخ انًبنيخ  انُقم    وانحزكخ : انًدًىعخ انُىعيخ 

 

 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -
 .صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ٝفذثس ثُؾجٓؼز ثُٔخضِلز    -
 .ثسؽ٤ز ثُخٝصخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دٔضجدؼز فشًز ثُض٤ِلٕٞ ثُذثخ٤ِز    -

 

 :شزوط شغم انىظيفخ  -
 .ثإلُٔجّ دجُوشثءر ٝثٌُضجدز ٝٓذجدٟء ثُقسجح : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠     -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز     -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ ٓذجضشر
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ     -

 

 :د انىظيفخ واخجبد ويسئىنيب -
٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -

 .أػٔجُٚ دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ ٝثإلؽشثءثس 
 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
 .صٞص٣غ ثألػٔجٍ ػ٠ِ ػٔجٍ ثُض٤ِلٞٗجس      -
 .س٤ن د٤ٖ ثألؽجصثس ص٘ظ٤ْ ٗٞدضؾ٤جس ػٔجٍ ثُض٤ِلٞٗجس ٝثُضٖ     -
 .ٓشثؽؼز كٞثص٤ش ثُض٤ِلٞٗجس ٝإصخجر إؽشثءثس صسذ٣ذٛج      -
ثإلدالؽ ػٖ ثألػغجٍ ك٠ خغٞط ثُض٤ِلٞٗجس ثُخجسؽ٤ز ٝثُذثخ٤ِز ٝٓضجدؼز      -

 .إغالفٜج 
ثُؼَٔ ػ٠ِ إغالؿ ثألػغجٍ ُِخغٞط ثُذثخ٤ِز ٝثُخجسؽ٤ز ٝٓضجدؼز إغالفٜج      -

. 
 .ثُخجغز دجُس٣ٞضص  ٓضجدؼز ضقٖ ثُذغجس٣جس     -
 .ٓشثػجر صؼ٤ِٔجس ثألٖٓ ثُػ٘جػ٠ أع٘جء ثُؼَٔ      -
 .خجٓجس خجغز دجُؼَٔ ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ٓج ك٠ ػٜذصٚ ٖٓ أدٝثس      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
ح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغال       -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
إدخجٍ ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجٌُٔجُٔجس ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُقجسخ ث٠ُ٥ ٝ       -

 .ثُذثخ٤ِز ٝثُخجسؽ٤ز ػ٠ِ هجػذر ثُذ٤جٗجس دج٤ٌُِز ٝه٤ذٛج دجُسؾالس 
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 يالحظ ييكبَيكيخ: إسى انىظيفخ        انحزفيخ        : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 ونًاأل: انذرخخ انًبنيخ       ورش واآلالد    ال: انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثإلدثسر ثُؼجٓز ُِطتٕٞ ثُٜ٘ذس٤ز ٝثُٞسش ٝٝفذثس ثُؾجٓؼز    -
 .ثُٔخضِلز 

صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دٔضجدؼز ص٘ل٤ز ثألػٔجٍ ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز عذوج ُألغٍٞ ث٤ُٜ٘ٔز    -
 .ثُٔٞضٞػز 

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓذجدٟء ثُقسجح ٝثٌُضجدز ٝثُوشثءر ثإلُٔجّ ح: ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ  ٓذجضشر
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -

سة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ ٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش َُ     -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
 .ثُضأًذ ٖٓ سالٓضٜج ٝثُٔؼذثس دوػذ صطـ٤ِٜج ٝثٌُطق ػ٠ِ ث٥الس      -
 .ٓضجدؼز ص٘ل٤ز ثألػٔجٍ ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ًَ ك٠ ٓؾجٍ صخػػٚ      -
 .ثإلغالفجس ثُالصٓز ك٠ ٓؾجٍ ػِٔٚ ٝثُػ٤جٗز ص٘ل٤ز أػٔجٍ      -
 .ث٥الس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ٝثُو٤جّ دجٌُطق ػ٠ِ ثألؽٜضر      -
 .ٓضجدؼز ضقٖ ثُذغجس٣جس ثٌُٜشد٤ز ثُخجغز دجألؽٜضر      -
 .ثألدٝثس ٝصطـ٤ِٜج ٝصقض٤ش ثُخجٓجس ٝٓضجدؼز إػذثد      -
 . ٓشثػجر ص٘ل٤ز صؼ٤ِٔجس ثألٖٓ ثُػ٘جػ٠ أع٘جء ثُؼَٔ     -
 .خجٓجس خجغز دجُؼَٔ ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ٓج ك٠ ػٜذصٚ ٖٓ أدٝثس      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز        -

. 
 .ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ        -
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
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 يالحظ َقبشيٍ: إسى انىظيفخ انحزفيخ            : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انفُىٌ وانعًبرح           انذرخخ انًبنيخ : يخ انًدًىعخ انُىع

 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ثإلدثسر ثُؼجٓز ُِطتٕٞ ثُٜ٘ذس٤ز ٝثُٞسش ٝٝفذثس ثُؾجٓؼز    -
 .ثُٔخضِلز

صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤لز دٔضجدؼز ص٘ل٤ز أػٔجٍ ثُ٘وص ٝثُشسْ ٝثُ٘قش عذوج ُألغٍٞ    -
 .ث٤ُٜ٘ٔز ثُٔٞضٞػز

 
 :شزوط شغم انىظيفخ  -

 .ٓذجدٟء ثُقسجح ٝثٌُضجدز ٝثإلُٔجّ دجُوشثءر : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ  ٓذجضشر
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 
 :نىظيفخ واخجبد ويسئىنيبد ا -

٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -
 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 

 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
 .ثُضخشكز ثُٔخضِلز ٝٓضجدؼز أػٔجٍ ثُ٘وص      -
 .ٟ ثُ٘قش ثُضٌٗٞؿشثفٝٓضجدؼز أػٔجٍ ثُشسْ      -
 .ٓضجدؼز أػٔجٍ ثُذٛجٗجس دجُؾ٤ش أٝ ثُض٣ش ثُال٤ًٜجس أٝ خالكٚ      -
 .ٓضجدؼز صوذ٣ش ٤ًٔجس ثُخجٓجس ثُالصٓز ُألػٔجٍ      -
 .ٓضجدؼز أػٔجٍ صش٤ًخ أُٞثٕ ثُذ٣ٞجس ٝثُؾ٤ش أٝ ثُـشثء أٝ ثُض٣ش أٝ ؿ٤شٛج     -
 .ٝك٤شٛجصقض٤ش ثُؼذد ٝث٥الس ٝثُخجٓجس ٝثُؼَٔ ػ٠ِ سٝٓضجدؼز إػذثد      -
 .ٓشثػجر ص٘ل٤ز صؼ٤ِٔجس ثألٖٓ ثُػ٘جػ٠     -
 .خجٓجس خجغز دجُؼَٔ ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ٓج ك٠ ػٜذصٚ ٖٓ أدٝثس      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
ر ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٢ٗ       -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 
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 يالحظ خُبيُيخ: إسى انىظيفخ                انحزفيخ  : انًدًىعخ انتخصصيخ 
 األونً: انذرخخ انًبنيخ          انشراعخ وانتغذيخ  : انًدًىعخ انُىعيخ 

 
 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -

ٓقغز ثُضؾجسح د٤ٌِز ثُضسثػز / ثُقذثةن / صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز ك٠ ضتٕٞ ثُٔوش    -
 .ٝٝفذثس ثُؾجٓؼز ثُٔخضِلز 

ر دٔضجدؼز ص٘ل٤ز أػٔجٍ ثُقذثةن عذوج ُألغٍٞ ث٤ُٜ٘ٔز صخضع ٛزٙ ثُٞظ٤ق   -
 .ثُٔٞضٞػز 

 

 :شزوط شغم انىظيفخ  -
 .ٓذجدٟء ثُقسجح ٝثٌُضجدز ٝثإلُٔجّ دجُوشثءر : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠     -
س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ك٠ ٝظجةق  6هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز     -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ  ٓذجضشر
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ     -

 

 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -
٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -

 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز ًجِٓز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 
 :٣وّٞ ضجؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز *      
 .ػ٠ِ ػٔجٍ ثُقذثةن  صٞص٣غ ثُؼَٔ     -
 .ثُخجٓجس ثُالصٓز ُِؼَٔ ٝث٥الس ٝصٞك٤ش ثُؼذد      -
 .ٓضجدؼز أػٔجٍ صسثػز ثُ٘ٔجرػ ثُ٘ذجص٤ز ثُٔخضِلز      -
 .ثُؼَٔ ػ٠ِ ص٘ل٤ز ثُضؼ٤ِٔجس ثُخجغز دجُقذثةن      -
 .ٓضجدؼز إًغجس ثُ٘ذجصجس ثُٔخضِلز      -
 .ر ثُ٘ذجصجس ثُٔغِٞدز صسثعٝص٘س٤ن ثألػٔجٍ ثُٔخضِلز دجُقذثةن      -
ثُؼَٔ ػ٠ِ ص٘ل٤ز ثألػٔجٍ ثُضسثػ٤ز دجُقذثةن ٝٓالفظز ثُٔسغقجس ثُخجسؽ٤ز      -

. 
 .ٓشثػجر ص٘ل٤ز صؼ٤ِٔجس ثألٖٓ ثُػ٘جػ٠     -
 .خجٓجس خجغز دجُؼَٔ ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ٓج ك٠ ػٜذصٚ ٖٓ أدٝثس      -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -
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 :و إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهبيهب   -
ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثُػ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز        -

 .دج٤ٌُِز
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًق
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 يعبوٌ خذيخ يًتبس :إسى انىظيفخ   انخذيبد انًعبوَخ        : انًدًىعخ انتخصصيخ

 األونً: انذرخخ انًبنيخ   انًعبوَخ                 : انًدًىعخ انُىعيخ 
 

 :انىصف انعبو نهىظيفخ  -
 .س ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ثُٔخضِلز دجُؾجٓؼز صوغ ٛزٙ ثُٞظ٤لز دجُضوس٤ٔج   -
 .٣خضع ضجؿَ ٛزٙ ثُٞظ٤لز دٔضجدؼز ص٘ل٤ز ثُؼَٔ ك٠ ٓؾجٍ ثُخذٓجس ثُٔؼجٝٗز    -

 

 :شزوط شغم انىظيفخ  -
 .ٓذجدٟء ثُقسجح ٝثٌُضجدز ٝثإلُٔجّ دجُوشثءر : ثُٔؤَٛ ثُذسثس٠      -
ٟ ٝظجةق س٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ف 5هضجء ٓذر د٤٘٤ز هذسٛج : ثُخذشر ثُؼ٤ِٔز      -

 .ثُذسؽز ثألد٠ٗ  ٓذجضشر
 .إؽض٤جص ثُضذس٣خ ثُزٟ صض٤قٚ ثُؾجٓؼز : ثُضذس٣خ      -

 

 :واخجبد ويسئىنيبد انىظيفخ  -
٣خضغ ضجؿَ ثُٞظ٤لز صقش ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔذجضش ُِشة٤س ثُٔخضع ثُزٟ ٣شثؽغ      -

 .ثإلؽشثءثس ٝأػٔجُٚ ٓشثؽؼز ده٤وز دوػذ ثُضأًذ ٖٓ سالٓز  ثُؼَٔ 
 :ثؿَ ثُٞظ٤لز دجألػٔجٍ ث٥ص٤ز ٣وّٞ ش*      
 .صٞص٣غ ثُؼَٔ ػ٤ِْٜ ٝإٗػشثف ثُؼٔجٍ ٝثُضأًذ ٖٓ فضٞس      -
 .ٓشثهذز ثُؼٔجٍ ك٠ آدثء أػٔجُْٜ ٝٓضجدؼز ص٘ل٤ز أػٔجٍ ثُخذٓز      -
 .ثإلدالؽ ػٖ ثُضِل٤جس ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُؼٜذ ثُض٠ ٣ضسِٜٔج دثخَ ثُؾجٓؼز      -
 .ثُخذٓز ثُؼجٓز ٝغ٤جٗز ثٍٝٓضجدؼز أػٔجٍ ثُ٘ظجكز      -
 .ٓضجدؼز ثُض٘ل٤ز ٝصِو٠ ثُضؼ٤ِٔجس ٝصٞص٣غ ثُؼَٔ      -
 .خجٓجس خجغز دجُؼَٔ ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ٓج ك٠ ػٜذصٚ ٖٓ أدٝثس       -
 .٣ؤدٟ ٓج ٣س٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ أػٔجٍ أخشٟ ٓٔجعِز      -

   

 :يهبو إضبفيخ يًكٍ انقيبو ثهب   -
غ٤ل٠ ُغالح ثُلشهض٤ٖ ثُغج٤ٗز ٝثُغجُغز دج٤ٌُِز ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ثُضذس٣خ ثٍ       -

. 
 .ثُٔطجسًز ك٠ أػٔجٍ ٓطجس٣غ ثُضغ٣ٞش دج٤ٌُِز        -
فضٞس دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٝثُض٠ صوّٞ ث٤ٌُِز دض٘ل٤زٛج ػٖ عش٣ن ٝفذر        -

 .ثُضذس٣خ دج٤ٌُِز ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ ًلجءر ثُؼج٤ِٖٓ ك٠ ٛزث ثُٔؾجٍ 


