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 ةسايسلا صن -3

 .ةيرادإلا تادحولا عيمج ى�ع رثؤتو اهذيفنت متيس ��لا تاسايسلا ةرادإ ةيلمعل ةيسيئرلا رطألا ددحت 3-1

 .تاءارجالاو تاسايسلا دادعإل دحوملا جذومنلا مادختساب ةمكاحلا ةهجلاو ةيرادإلا تادحولا م��لت 3-2

 .ا�®دل تاءارجإلاو تاسايسلا ةعجارمو دادعا نع لوؤسم فظوم ةيرادإ ةدحو لك ددحت 3-3

 .ةسايسلا دادعا ةددحملا تاءارجإلا عابتا ةيعمجلل ةعباتلا ةيرادإلا تادحولا عيمج ى�ع بجي 3-4

 .تاءارجإلاو تاسايسلا عيمج ى�ع فرشت ��لا ةهجلا يª�� tسؤملا �nمتلا ةنجل o¯تعت 3-5

 .ةمكاحلا ةهجلا نم اهدامتعا لبق ةيرادإلا تادحولاب ةصاخلا تاسايسلا عيمج ةعجارمب ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل م��لت 3-6

 .اهل ةعباتلا تاسايسلاب صاخ ليلد دادعا عم ةمظنم ةقيرطب ا�� ةصاخلا ةسايسلا ةباتك ةيرادإ ةدحو لك ى°وتت 3-7

 .ةسايسلا ردصم ةيرادالا ةدحولا ىدل اهدامتعا دعب ةيلخادلا تاسايسلا عيمج ظفحو ةفشرا 3-8

 .ةمكاحلا ةهجلا نم اهدامتعا خيرات نم موي ٣٠ تاسايسلا ليعفتل ةينمزلا ة�oفلا 3-9

 .��ªسؤملا �nمتلا ةنجل ةقفاوم نود تاسايسلا ءاغلا مدع 3-10

 تاءارجإلا -4

 :ةسايسلا جذومن 4-1

 تاسايسلا دادعا دنع اهرفوت بولطملا رصانعلا نم ىندألا دحلا انمضتم تاسايسلل دحوملا جذومنلاب ما��لالا 4-1-1

 .سايسلا رصانع نم يأ ى�ع ةفاضإلا وا فذحلا نود ةيرادإلا تادحولا نم

 :ةسايسلا ةباتك 4-2

 . كلذل ددحملا جذومنلا مدختسيو ةسايسلا عضول ةجاحلا ةيرادإلا ةدحولاب ةسايسلا كلام ددحي 4-2-1

 .ةسايسلا ةعجارمو عضو يC ةسايسلاب ةرثأتملا ةيرادإلا تادحولا ءاسؤر كارشا 4-2-2

 ��ªسؤملا �nمتلا ةنجلل عفرلا متي تاظحالم دوجو مدع لاح يCو ةعجارملل ةيرادإلا ةدحولا سيئرل عفرلا 4-2-3

 دكاتلاو تاسايسلا نnب راركت دوجو مدع نم ققحتلاو تاسايسلا قئاثو ةعجارمب ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل موقت 4-2-4

 .ايئالماو ايوغل صنلا ةمالس نمو ةيميظنتلاو ةينوناقلا تابلطتملا عيمج نم

4-2-5 Cتاظحالملا لامكتسال ا�¹داعا متي ا��لع تاظحالم دوجو وا ةلثامم ةسايس دوجو لاح ي. 

4-2-6 Cةمكاحلا ةهجلا نم اهدامتعا متي ةلثامم ةسايس دوجو مدع وا تاظحالم دوجو مدع لاح ي. 

 .دحوم بولسأو ةحضاو ةغلبو ةيبرعلا ةغللاب جذومنلاب ةددحملا ةسايسلا رصانعلا عيمج ةباتكب ما��لالا 4-2-7

 .قرولل ضيبألا نوللاب ما��لا عم A4 قرولا ساقم مادختسا 4-2-8
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 ى¿دا دحاو ساقمب ةباتكلا نوكلو ةءارقلاو عالطالا ةيلمع ليهستل)١٢( طخلا مجح مادختساب ما��لالا 4-2-9

 .ةحفصلا جرخم ماجسنال

 .ةيسيئرلا نيوانعلل ضيرعلا طخلا مادختسا عم )Á�� )Sakkal Majallaايقلا طخلا عونب ما��لالا 4-2-10

 .ةباتكلل دوسألا نوللا مادختسا 4-2-11

 .تافاضإ ةيا نود مقر ةحفصلا راسي لفسأب تاحفصلا ميقرت ةرورض 4-2-12

 .رطسالا نnب ١،١٥ ةفاسم كرت 4-2-13

  :دامتعالا 4-3

 وا ،ا��عجارمل ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل ى�ع اهضرع متي ةيرادالا ةدحولا نم اهدادعا متي ��لا ةيلخادلا تاسايسلا 4-3-1

 ةرادإلا سلجمل ةعباتلا تاسايسلا اما ،ةيرادإلا ةدحولا سيئر لبق نم اهدامتعاب ةيصوتلا وا ،ا�Äاغلا وا ،اهليدعت

 .ةمكاحلا ةهجلا نم اهدامتعا متي

 .اهدامتعاب ةيصوتلاو ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل ى�ع اهضرع دعب ةمكاحلا ةهجلا لبق نم ةماعلا ةسايسلا دامتعا 4-3-2

 .تاسايسلا دادعا طباوض ا��لع قبطنت ال ��لا تاسايسلا دامتعا متي ال 4-3-3

 :ةسايسلا ءاغلإو ةيرودلا ةعجارملا 4-4

 .دامتعالا خيرات نم نnتنس لك ةدحاو ةرم لدعمب يرود لكشب تاسايسلا قئاثو ةعجارم 4-4-1

 .)ةجاحلا دنع-ةسايسلا ثيدحت -ئراط noيغت( دوجو لاح يC ددحملا ةعجارملا خيرات لبق تاسايسلا ةعجارم 4-4-2

 كارشا عم ةجاحلا تعد اذا ليدعتو ءاغلإو ثيدحتو ةعجارمل �Æمز لودج عضو ةيرادإلا تادحولا نم بلطتي 4-4-3

 .ةحلصملا باحصأ

 ذخاو ةعجارملل ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل ى°ا ةلدعملا ةخسنلا ميدقت بلطتي ةسايسلا يC تاnoيغت ءارجا دنع 4-4-4

 .noثأتلا قاطن بسح ديدجلا دامتعالا

 .دمتعم ديدج رادصإب اهلادبتسا مت ��لا وا ةميدقلا تاسايسلا ءاغلا بجي 4-4-5

 .ةديدج ةسايس عم ضراعت دوجو وا قيبطتلل ةلباق noغ تحبصأ لاح يC ةسايسلا ءاغلا متي 4-4-6

 :ةسايسلا رشن 4-5

 .ا��لع بيردتلاو ةماعلا تاسايسلا غيلبتو رشن نامض نع ةلوؤسم ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل 4-5-1

 .ا��لع بيردتلاو ةصاخلا تاسايسلا غيلبتو رشن نامض نع ةلوئسم ةيرادإلا تادحولا 4-5-2
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 .)ةبسانم لصاوت ةليسو وا ،ينو�oكلالا ديo¯لا( قيرط نع ةماعلا تاسايسلا غالبا ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل لمحتت 4-5-3

 .ا�� نيرثأتملاو اهقيبطتب نnينعملا صاخشألا عيمجل تاسايسلا غالبا ةينعملا ةيرادإلا تادحولا لمحتت 4-5-4

 :ةسايسلا ةعباتم 4-6

 .ددحملا خيراتلا بسح قيبطتلا ةيلمع ليهستو ةسايسلا ذيفنت ةبقارمو ةعباتمب ةيرادإلا تادحولا م��لت 4-6-1

 .تاسايسلا عمجل تانايب ةدعاق ءاشناو تاسايسلا ذيفنت ةبقارمل ةبسانم ةيلآ عضو 4-6-2

 .تاءارجإلاو تاسايسلا دادعا نع لوؤسم صخش ديدحت ةيرادإ ةدحو لك ى�ع 4-6-3

 :تاسايسلا جارخا 4-7

 .)ناولألا ،طوطخلا ،راعشلا( ةيعمجلا ةيوه مادختساب ةسايسلا ةحفص جارخا 4-7-1

 .كلذل دحوملا جذومنلا بسح ةسايسلا ميمصتب ديقتلا متي 4-7-2

 :تاسايسلا ةفشرا 4-8

 ةدحولا ىدل صاخ فلم يC اهظفحو ديدج رادصإب ا�Äاغلا وا اهلادبتسا مت ��لا ةميدقلا تاسايسلا ةفشرا 4-8-1

 .تاونس )5( ةدمل ةينعملا ةيرادإلا

 .صاخ فلم يC اهظفحو �مقرلا لسلستلا بسح ةدمتعملا تاسايسلا ةسرهفب ةيرادإ ةدحو لك موقت 4-8-2

 .ةيعمجلاب ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل ىدل ةدمتعملا تاسايسلا عيمجل ةينو�oكلاو ةيقرو ةخسنب ظافتحالا 4-8-3

 .ةيعمجلا ةرادإ سلجم سيئر ىدل ةينو�oكلاو ةيقرو ةخسنب ظافتحالا 4-8-4

 

 تايلوؤسملا -5

 .ةماعلا تاسايسلا دامتعا :ةمكاحلا ةهجلا  5-1

 :ةسايسلا كلام  5-2

 .دحوملا جذومنلا مادختساب ةسايسلا عورشم دعي 2-5-1

 .ةسايسلا ةدوسم ةيرادإلا ةدحولا ءاضعأ عم عجاريو قسني 2-5-2

 .ةسايسلاب ةصاخلا تاداشرإلل ا��قباطم نم دكأتيو تاسايسلا عيمج عجاري 2-5-3

 .��ªسؤملا �nمتلا ةنجل ى°ا اهعفرو ،ةيرادالا ةدحولا سيئرل ةيئا��لا ةدوسملا مدقي 2-5-4
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 ةدحولا وا ةماع تناك لاح يC ةمكاحلا ةهجلا نم اهدامتعاو تاسايسلا ةنجل ةعجارم دعب ةسايسلا ةعابط 2-5-5

 .ةيلخادلا ةسايسلا لصأب ظافتحالاو ةيلخادلل تناك لاح يC ةيرادإلا

 مايأ ٥ Ñ�Òقا دحب ھلمع قاطنل ةعباتلا ةينعملا ةيرادإلا ةدحولل ةدمتعملا ةسايسلا غالبإو رشن نع لوؤسم 2-5-6

 .لمع

 .كلذل ددحملا خيراتلا يC ا��عجارمو ةسايسلا قيبطت ةعباتم نع لوؤسم 2-5-7

 .تدجو نا ةديدجلا تاسايسلاب اهلادبتساو ةميدقلا تاسايسلا ةبقارمو ةعباتم 2-5-8

 .تاسايسلا دلجم يC تاسايسلا عيمجب ظفتحيو سرهفي 2-5-9

 .ةجاحلا بسح ةسايسلا ى�ع ةمزاللا تاليدعتلاب ��Ôويو ح�oقي 2-5-10

 . PDF/ دروو ةغيصب ةينو�oكلا ةخسنب ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل ديوزت 2-5-11

 .ةثدحملا ةخسنلا نومدختسي ةيرادإلا ةدحولاب نnلماعلا عيمج نا نم دكأتلا 2-5-12

 :��ªسؤملا �nمتلا ةنجل  5-3

 .تاسايسلا هذه ةبقارمو رشنو ةيعمجلاب ةصاخلا تاسايسلا عضو ى�ع فارشالا 5-3-1

 .دامتعالا ةيلآو تاسايسلا ةعجارمو دادعا ةيلمع يC ةيرادإلا تادحولاب ةصاخلا تاراشتسالاو معدلا نnكمت 5-3-2

 .ةحيحصلا دامتعالا ةلسلسب ترم دق تاسايسلا عيمج نا نم دكأتلا 5-3-3

 .اهدامتعا لبق تاسايسلا عيمج ةعجارم 5-3-4

 .اهدامتعال ةمكاحلا ةهجلل ةيعمجلل ةماعلا تاسايسلا عيمجب عفرلا 5-3-5

   .ةثدحملا ةخسنلا مدختست ةيرادإلا تادحولا عيمج نا نم دكأتلا 5-3-6

 .��ªسؤملا �nمتلا ةنجل لبق نم ا��عجارم دعب ھفارشا قاطنل ةعباتلا ةيلخادلا ةسايسلا دامتعا :ةيرادالا ةدحولا سيئر  5-4
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 ةسايسلا ناونع ةسايسلا مقر رادصإلا ةهج ةسايسلا ىوتسم مقر ةسايسلل لادبتسا

 ةديدج
 يC ءاضعألا عيمج

 ةيعمجلا
 تاسايسلا ةسايس SSHA-APP-OE-001 ةرادإلا سلجم

 دامتعالا خيرات قيبطتلا خيرات ةعجارملا خيرات تاحفصلا ددع قيبطتلا قاطن

 عورفلاو ناجللاو ةرادإلا سلجم

 بتاكملاو
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 خيراتلا عيقوتلا دامتعالاو دادعإلا ةفيظولا مسالا

   دادعإ ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل سيئر  مولسلا ميهاربإ نب دمحم

   ھعجارم ��ªسؤملا �nمتلا ةنجل يC وضع لياد لا دعس زيزعلادبع

   دامتعا ةرادإلا سلجم سيئر يدعاصلا ليخد نب ردنب .د
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