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مقدمةىى
إٔجؾذ اعواءاد ضًبٌ انغٕكح ٔروٛٛى األكاء ك ٙانٕهذ انؾبضو يٍ انًزطهجبد انوئَٛخ انز ٙرؾوٓ انغبيؼبد ػهٗ
رؾوٛوٓب نزؾَ ٍٛكلبءح يَُٕثٓٛب ٔضًبٌ عٕكح يقوعبرٓب ٔانؼًم ػهٗ انزؾَ ٍٛانًَزًو نكبكخ أَْطزٓب.
ٔاَطالهًب ً يٍ ؽوٓ عبيؼخ انًهك فبنل ػهٗ ضًبٌ أٌ ركٌٕ يقوعبد انغبيؼخ يزًٛيح ػهٗ انًَزٕٖ انٕطُٙ
ٔاإلههٔ ًٙٛانلٔن ،ٙكول ؽوٕذ ػهٗ رجُ ٙرطجٛن أَظًخ انغٕكح ٔػًهٛبرٓب ك ٙعًٛغ ٔؽلاد انغبيؼخ.
ٔثُب ًء ػه ّٛكول رى اَْبء ػًبكح انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح نززٕنٗ رطجٛن آنٛبد ضًبٌ انغٕكح ك ٙعًٛغ ٔؽلاد
انغبيؼخ األكبكًٛٚخ ٔاإلكاهٚخٔ ،روٛٛى األكاء ك ٙعًٛغ يغبالد ػًم انغبيؼخٔ ،ارجبع أَظًخ رؾلك كٛلٛخ رُلٛن انؼًم
ثكلبءحٔ ،هٛبً ٔروٕٚى األكاء ٔكن يؼبٛٚو يؾلكح .ثبإلضبكخ انٗ يزبثؼخ انؼًم ٔرولٚى انلػى ٔانًْٕهح انلُٛخ نغًٛغ
ٔؽلاد انغٕكح ثكهٛبد انغبيؼخ ٔػًبكارٓب انًَبَلحٔ ،رَُٛن انغٕٓك كًٛب ثُٓٛب نزؾَ ٍٛعٕكح األكاء.
ٔكْ ٙنا انَٛبم ٚزُبٔل ْنا انلنٛم َجنح يقزٖوح ػٍ َْؤح ٔهإٚخ ٔهٍبنخ ٔيٓبو ٔيَئٕنٛبد ػًبكح انزطٕٚو
األكبكٔ ًٙٚانغٕكحْٛٔ ،كهٓب انزُظ ًٙٛانن٘ ٚزضًٍ ٔكبالد انؼًبكح ٔانٕؽلاد انزبثؼخ نٓب ٔيٓبو كم يُٓب ،كًب ًْٚم
انلنٛم انًْبهٚغ انز ٙرؼًم ػهٓٛب انؼًبكح ك ٙانٕهذ انوأٍْ ،أْى انًٖطهؾبد ٔانًلبْٛى انًَزقليخ ك ٙيًبهٍبد
ضًبٌ انغٕكح ثًئٍَبد انزؼهٛى انؼبن.ٙ

ونسأل هللا السداد والتوفيق ،،،

رمودىالتطوورىاألكادوميىوالجودةىى
د.ىرمرىرلوانىرقولى
ى
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نذأةىالرمادةىى
ك ٙاطبه ؽوٓ عبيؼخ انًهك فبنل ػهٗ اَْبء َظبو كافه ٙنهغٕكح كول هبيذ ثبَْبء يوكي نهزوٕٚى ٔانزطٕٚو
األكبك ًٙٚك ٙعهَخ يغهٌ انغبيؼخ انضبنضخ نهؼبو انغبيؼٙ

ْ 1426 / 1425ـ ٔانز ٙػولد ثزبهٚـ ْ 1426 / 3/ 3ـ

ثبنوواه ههى (  ، ) 1426 / 1425 - 3- 3صى رؾٕل يوكي انزوٕٚى ٔانزطٕٚو األكبك ًٙٚانٗ ػًبكح انزطٕٚو األكبكًٙٚ
ْ 1431 / 1430ـ انًؼوٕك ثزبهٚـ

ٔانغٕكح ثؼل هكغ انغبيؼخ ثزٕٕٛزٓب ك ٙعهَزٓب انضبَٛخ نهؼبو انغبيؼٙ

ْ 1431 / 1/ 19ـ انز ٙػوضذ ػهٗ يغهٌ انزؼهٛى انؼبن ٙك ٙعهَزّ انَز ٍٛانًؼوٕكح ثزبهٚـ ْ 1431 / 6/ 22ـ ٔانن٘
ارقن هواهِ ههى (  ) 1431 / 60 / 18ثبنًٕاكوخ ػهٗ اَْبء انؼًبكح ٔرى رؼ ٍٛٛػًٛلا ً نٓب ثزبهٚـ ْ 1431 / 1 / 1ـ.

رؤوةىالعمادةىى
انوٚبكح ٔانزًٛي ك ٙكػى يًبهٍبد انغٕكح ٔانزطٕٚو األكبك ًٙٚثبنغبيؼخ .

ردالةىالعمادةىى
رولٚى انًْٕهح انالىيخ نهغبيؼخ نضًبٌ انغٕكح ٔنهزطٕٚو انًَزًو نجوايغٓب األكبكًٛٚخ ٔيُبّطٓب انؼهًٛخ ٔانزؼهًٛٛخ
ٔاإلكاهٚخ ٔرؾوٛن انزًٛي ك ٙانزؼهٛى ٔانجؾش انؼهًٔ ٙفليخ انًغزًغ يًب ٚلػى يوكيْب انؼهً ٙانزُبكَ ٙث ٍٛانغبيؼبد
ػهٗ انًَزٕٖ انًؾهٔ ٙاإلههٔ ًٙٛانؼبنًٚٔ ٙضًٍ نٓب صوخ انًغزًغ ٔانًئٍَبد انزؼهًٛٛخ األفوٖ.

قومىالعمادةىى
 .1انزًٛي

 .2انزلبَٔ ٙاالنزياو

 .3انًؤَخ

 .4االثزكبه

 .5انغلٚخ ٔرؾًم انًَئٔنٛخ

 .6األيبَخ

أهدافىالعمادةى
َْ و صوبكخ انغٕكح ٔانزطٕٚو األكبك ًٙٚث ٍٛيَُٕث ٙانغبيؼخ .
 رولٚى انلػى ٔاالٍزْبهاد ك ٙيغبل انغٕكح ٔانزطٕٚو األكبك. ًٙٚ
 رْغٛغ يجبكهاد انكهٛبد ٔانؼًبكاد انًَبَلح نزطجٛن يؼبٛٚو انغٕكح .
 يزبثؼخ اعواءاد ضًبٌ انغٕكح ك ٙانكهٛبد يٍ انُبؽٛخ انؼهًٛخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ ٔاإلكاهٚخ نوكغ كلبءح
أكاءْب ٔنزؾوٛن هإٚزٓب ٔهٍبنزٓب ٔأْلاكٓب.
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مكامىومدئولواتىالعمادةى
َْ .1و صوبكخ انغٕكح ث ٍٛيَُٕث ٙانغبيؼخ يٍ فالل انُلٔاد ٔانهوبءاد ٔٔهُ انؼًم ٔانًئرًواد انز ٙرقٔ
انغٕكح ٔاالػزًبك األكبك.ًٙٚ
 .2رٕكٛو األكنخ اإلهّبكٚخ ٔانًٕاك انًَبَلح ثًب رزضًُّ يٍ يؼبٛٚو ٔيئّواد أكاء ضؤهٚخ نؼًهٛبد انغٕكح.
 .3اَْبء َظبو كافه ٙنضًبٌ انغٕكح ػهٗ يَزٕٖ انغبيؼخ ٔكهٛبرٓب ٔاكاهارٓب انًقزهلخ.
 .4رولٚى انلػى ٔانًْٕهح انلُٛخ نٕؽلاد انغبيؼخ ك ٙكم يب ٚزؼهن ثوضبٚب ضًبٌ انغٕكح ٔانزؤْٛم نالػزًبك
األكبك.ًٙٚ
 .5انًَبًْخ ك ٙاػلاك ٔرُلٛن انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ انؼبيخ نهغبيؼخ.
 .6انؼًم ػهٗ رؾوٛن أْلاف انغبيؼخ اإلٍزوارٛغٛخ انًزؼهوخ ثضًبٌ انغٕكح ٔاالػزًبك األكبك.ًٙٚ
 .7رطجٛن ٔرؼيٚي اعواءاد انغٕكح ٔآنٛبرٓب ػهٗ يَزٕٖ انغبيؼخ.
 .8اهواه ٔيزبثؼخ يئّواد عٕكح األكاء األكبكٔ ًٙٚاإلكاه٘.
 .9يَبػلح كهٛبد انغبيؼخ ٔثوايغٓب األكبكًٛٚخ ك ٙاػلاك ٔرُلٛن فطظ انزوٕٚى اننارٔ ٙاػلاك انلهاٍخ اننارٛخ
ٔاٍزٛلبء يزطهجبد انٓٛئخ انٕطُٛخ نهزوٕٚى ٔاالػزًبك األكبك.ًٙٚ
 . 10رطٕٚو ٔاػزًبك ًَبمط انوٛبً ٔاٍزطالػبد انوأ٘ انًقزهلخ نهًَزلٛل ٍٚنـوٗ روٕٚى يئّواد عٕكح األكاء
األكبكٔ ًٙٚاإلكاه٘ ٔاالٍزلبكح يٍ َزبئغٓب ك ٙػًهٛبد انزطٕٚو انًَزًو ػهٗ يَزٕٖ انغبيؼخ ٔٔؽلارٓب
انًقزهلخ.
 . 11كهاٍخ يزطهجبد ٔيَزٕٖ هضب انًَزلٛل( ٍٚانلافهٔ ٍٛٛانقبهعٔ )ٍٛٛاالٍزلبكح يُٓب.
 . 12اهبيخ ػالهبد يُٓٛخ ّٔواكبد يغزًؼٛخ ث ٍٛانغبيؼخ ٔانًئٍَبد األفوٖ انًزًٛيح ك ٙرطجٛن أَظًخ انغٕكح.
 . 13هكغ انًوزوؽبد ٔانًجبكهاد انز ٙيٍ ّؤَٓب هكغ يَزٕٖ انغٕكح ٔرطٕٚو األكاء.
 . 14اػلاك انزوبهٚو انَُٕٚخ ػٍ هضبٚب انزطٕٚو ٔانغٕكح نًؼوكخ يَزٕٚبد انغٕكح كافم انغبيؼخ ٔرؾَُٓٛب.
 . 15اػلاك انزوبهٚو انَُٕٚخ ػٍ أَْطخ ٔاَغبىاد انؼًبكح.
 . 16رًضٛم انغبيؼخ نلٖ انغٓبد انقبهعٛخ ماد انطجٛؼخ انًزؼهوخ ثبنزطٕٚو ٔانغٕكح ٔاالػزًبك األكبكًٙٚ
 . 17كهاٍخ كم يب ٚؾبل انٗ انؼًبكح يٍ انوضبٚب ماد انؼالهخ ثبنزطٕٚو ٔانغٕكح.
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الكوكلىالتنظوميىلعمادةىالتطوورىاألكادوميىوالجودةى
ٚزكٌٕ انٓٛكم انزُظ ًٙٛنؼًبكح انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح يٍ ٔكبنز ٍٛنهؼًبكح أؽلًْب نهزطٕٚو ٔاألفوٖ نهغٕكح
ثبإلضبكخ انٗ ٔكٛهخ انؼًبكح نكهٛبد انجُبدٔ ،انًَزْبهٌٔ ٔػلك يٍ انٕؽلاد انوئَٛخ رًْمٔ :ؽلح انزطٕٚؤ ،ؽلح
انزقطٛظ اإلٍزوارٛغٔ ،ٙؽلح عٕائي انزًٛي ْٔٚوف ػهٓٛب ٔكٛم انؼًبكح نهزطٕٚو ،أٚضب ٔؽلح انغٕكحٔ ،ؽلح انوٛبً
ٔانزوٕٚىٔ ،ؽلح االػزًبك األكبكْٚٔ ًٙٚوف ػهٓٛب ٔكٛم انؼًبكح نهغٕكحْ ،نا ثبإلضبكخ انٗ يلٚو اكاهح انؼًبكح ٔيلٚو
يكزت انؼًٛل ٔيٍ كٗ ؽكًٓى كًب ٚظٓو ك ٙانْكم انزبن ٙأكَبِ:

دكرتاروةىى
العمود

مدورىمكتبىالعمود

وكولىالعمادةىللتطوور

رمودىالتطوورىاألكادومىىوالجودة

المدتذارون

وكولةىالعمادةىللبنات

وحدةىالجودة

وحدةىالتطوور
وحدةىالتخطوطىاإلدتراتوجى

مدورىاإلدارة
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وحدةىالقواسىوالتقووم
وحدةىاإلرتمادىاألكادومى

وحدةىجوائزىالتموز

قدمىاإلتصاالتىاإلداروة

وكولىالعمادةىللجودة

المدتودع

الدكرتاروة

مدؤولىذئونىالموظفون

وكالةىالعمادةىللتطوورى ى
تعروفى
رؼُٗ ٔكبنخ انؼًبكح نهزطٕٚو األكبك ًٙٚثزولٚى ثوايظ َٕػٛخ رطٕٚوٚخ ثٓلف رطٕٚو كلبءح ٔيٓبهاد يَُٕثٙ
انغبيؼخ يٍ األكبكٔ ًٍٛٛٚاإلكاهٔ ،ٍٛٚرؾَ ٍٛعٕكح أكاء انؼًهٛبد ثبنغبيؼخ ٔيقوعبرٓب.

اإلرتباطى
رورجظ ٔكبنخ انؼًبكح نهزطٕٚو ثؼًٛل انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح ٔانًَئٔل ػُٓب ٔكٛم انؼًبكح نهزطٕٚو.

مكامىوكالةىالعمادةىللتطوورى ى
 .1كهاٍخ االؽزٛبعبد انزلهٚجٛخ نًَُٕث ٙانغبيؼخ ٔانؼًم ػهٗ ٍل االؽزٛبط ٔكن أٌٍ ػهًٛخ.
 .2اػلاك ٔرُلٛن انجوايظ انزطٕٚوٚخ نًَُٕث ٙانغبيؼخ.
 .3يَبػلح كهٛبد انغبيؼخ ك ٙاػلاك ٔرُلٛن ثوايظ انزطٕٚو األكبك ًٙٚنًَُٕثٓٛب.
 .4انًَبًْخ ك ٙاػلاك ٔرُلٛن انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ انؼبيخ نهغبيؼخ.
 .5انؼًم ػهٗ رؾوٛن أْلاف انغبيؼخ اإلٍزوارٛغٛخ انًزؼهوخ ثبنزطٕٚو األكبك.ًٙٚ
 .6هكغ انًوزوؽبد ٔانًجبكهاد انزطٕٚوٚخ انز ٙيٍ ّؤَٓب رطٕٚو األكاء ك ٙانغبيؼخ
 .7كهاٍخ كم يب ٚؾبل انٗ ٔكبنخ انزطٕٚو كًٛب ٚقزٔ ثبنزطٕٚو األكبك. ًٙٚ

5

وكالةىالعمادةىللجودةى
تعروفى
رؼُٗ ٔكبنخ انؼًبكح نهغٕكح ثبإلّواف ػهٗ ثُبء َظبو يزكبيم نهغٕكح ٚؼكٌ رجُ ٙكهٛبد ٔٔؽلاد انغبيؼخ
يجبكة ٔرطجٛوبد انغٕكح ٔ ،انؼًم انًَزًو ػهٗ رؾَ ٍٛانغٕكح ثٓب ثًب ٚؾون أكاء انغبيؼخ نوٍبنزٓب
ٔأْلاكٓب اإلٍزوارٛغٛخ ػهٗ أكًم ٔعّ يٍ َْو ٔكػى ٔرطجٛن يلبْٛى ٔا َنٛبد انغٕكح.

اإلرتباطى
رورجظ ٔكبنخ انؼًبكح نهغٕكح ثؼًٛل انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح ٔانًَئٔل ػُٓب ٔكٛم انؼًبكح نهغٕكح.
[

مكامىوكالةىالعمادةىللجودةى
 .1اإلّواف ػهٗ َْو صوبكخ انغٕكح ٔ االػزًبك ك ٙانغبيؼخ.
 .2انًَبًْخ كٕٛ ٙبؿخ ٔ رُلٛن اٍزوارٛغٛخ ضًبٌ انغٕكح ثًب ٚؾون هإٚخ ٔ هٍبنخ انغبيؼخ.
 .3انًَبًْخ ك ٙرؾوٛن عًٛغ أْلاف انغبيؼخ انًزؼهوخ ثوضبٚب انغٕكح ٔاالػزًبك األكبك.ًٙٚ
 .4انًْبهكخ ك ٙاهواه ٔ يزبثؼخ يؼبٛٚو ٔ يئّواد األكاء األكبك ٔ ًٙٚاإلكاه٘ ثبنغبيؼخ.
 .5رولٚى انلػى ٔانًْٕهح نٕؽلاد انغبيؼخ انًقزهلخ َؾٕ اػلاك فطظ انزوٕٚى ٔاالػزًبك األكبكٔ ًٙٚضًبٌ
انغٕكح ٔرُلٛنْبٔ ،يواعؼخ انزوبهٚو ماد انؼالهخ ثبنزوٕٚى اننارٔ ٙضًبٌ انغٕكح نغًٛغ ْنِ انٕؽلاد.
 .6انًَبًْخ ك ٙثُبء فجواد يزًٛيح يٍ فالل كػى ٔرلهٚت انكٕاكه انجْوٚخ ك ٙيغبل ضًبٌ انغٕكح ٔروٛٛى
األكاء ػهٗ يَزٕٖ انغبيؼخ ٔٔؽلارٓب األكبكًٛٚخ ٔاإلكاهٚخ.
 .7انًَبًْخ كٔ ٙضغ اٍزوارٛغٛبد ػبيخ نزوٕٚى األكاء ٔ ضًبٌ انغٕكح ك ٙانغبيؼخ.
ٔ .8ضغ فطخ يوؽهٛخ يُبٍجخ نهًواعؼخ انلٔهٚخ نًؼبٛٚو انغٕكح انًؼزًلح نضًبٌ انزؾَ ٍٛانًَزًو كٙ
أكاء انٕؽلاد األكبكًٛٚخ ٔاإلكاهٚخ ثبنغبيؼخ.
 .9ركٕ ٍٚانهغبٌ ٔكوم انؼًم انالىيخ إلكاهح ضًبٌ انغٕكح ٔروٛٛى األكاء ػهٗ يَزٕٖ انغبيؼخ ٔٔؽلارٓب
اإلكاهٚخ ٔاألكبكًٛٚخ.
 . 10رولٚى انًوزوؽبد ٔاالٍزْبهاد ؽٕل اٍزوارٛغٛبد ٔ أٔنٕٚبد رؾَ ٍٛانغٕكح كافم انغبيؼخ.
 . 11اػلاك كنٛم رطجٛو ٙإلكاهح ضًبٌ انغٕكح ٔروٛٛى األكاء ثبنغبيؼخ.
 . 12يزبثؼخ ٍٛو انؼًم ٔروٛٛى األكاء نٕؽلاد انزطٕٚو ٔانغٕكح ك ٙكهٛبد انغبيؼخ ٔ اكاهارٓب انًقزهلخ.
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وكالةىالعمادةىلكلواتىالبنات ى
تعروفى
رؼُٗ ٔكبنخ انؼًبكح ل كهٛبد انجُبد ثبإلّواف ػهٗ يب ٚزى رول ًّٚيٍ ثوايظ انزٕػٛخ انزطٕٚوٚخ ثبنًوكي
انغبيؼ ٙنهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد ثٓلف رطٕٚو كلبءح ٔيٓبهاد يَُٕثٓٛب يٍ األكبكٔ ًٍٛٛٚاإلكاه،ٍٛٚ
ٔرؾَ ٍٛعٕكح أكاء انؼًهٛبد ثٓب ٔيقوعبرٓب ،ثبإلضبكخ انٗ اإلّواف ػهٗ

ثُبء َظبو يزكبيم نهغٕكح

ٔالرؾَ ٍٛانًَزًو ثًب ٚؾون أكاء انغبيؼخ نوٍبنزٓب ٔأْلاكٓب اإلٍزوارٛغٛخ.

اإلرتباطى
رورجظ ٔكبنخ انؼًبكح نكهٛبد انجُبد ثؼًٛل انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح ٔانًَئٔل ػُٓب ٔكٛهخ انؼًبكح نكهٛبد
انجُبد.

مكامىوكالةىالعمادةىلكلواتىالبنات:ى ى
 .1كهاٍخ االؽزٛبعبد انزلهٚجٛخ نًَُٕث ٙانًوكي انغبيؼ ٙنهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد ٔانؼًم ػهٗ ٍل االؽزٛبط
ٔكن أٌٍ ػهًٛخ.
 .2اػلاك ٔرُلٛن انجوايظ انزطٕٚوٚخ نًَُٕث ٙانًوكي انغبيؼ ٙنهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد.
 .3يَبػلح انًوكي انغبيؼ ٙنهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد ك ٙاػلاك ٔرُلٛن ثوايظ انزطٕٚو األكبك ًٙٚنًَُٕثٓٛب.
 .4انًَبًْخ ك ٙاػلاك ٔرُلٛن انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ انؼبيخ نهغبيؼخ.
 .5انؼًم ػهٗ رؾوٛن أْلاف انغبيؼخ اإلٍزوارٛغٛخ انًزؼهوخ ثبنزطٕٚو األكبك.ًٙٚ
 .6هكغ انًوزوؽبد ٔانًجبكهاد انزطٕٚوٚخ انقبٕخ ثبنًوكي انغبيؼ ٙنهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد انز ٙيٍ ّؤَٓب
رطٕٚو األكاء ك ٙانغبيؼخ
 .7كهاٍخ كم يب ٚؾبل انٗ ٔكبنخ انزطٕٚو نهجُبد كٙيب ٚقزٔ ثبنزطٕٚو األكبك.ًٙٚ
 .8اإلّواف ػهٗ َْو صوبكخ انغٕكح ك ٙا نًوكي انغبيؼ ٙنهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد .
 .9انًَبًْخ ك ٙرؾوٛن أْلاف انغبيؼخ انًزؼهوخ ثوضبٚب انغٕكح ٔاالػزًبك األكبك.ًٙٚ
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 . 10انًَبًْخ كٔ ٙضغ اٍزوارٛغٛبد ػبيخ نزوٕٚى األكاء ٔضًبٌ انغٕكح ك ٙانغبيؼخ ٔانًَبػلح ك ٙرطجٛوٓب
ك ٙانًوكي انغبيؼ ٙنهطبنجبد و كهٛبد انجُبد.
 . 11انًَبًْخ انلؼبنخ ك ٙرؼيٚي انغٕٓك لرطٕٚو ثوايظ ٔفطظ ٔيُبْظ األهَبو انًقزهلخ ثبنًوكي انغبيؼٙ
نهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد ثًب ٚؾون انًَزٕٖ انزؼه ًٙٛانًطهٕة.
 . 12انًْبهكخ ك ٙاهواه ٔيزبثؼخ يؼبٛٚو ٔيئّواد األكاء األكبكٔ ًٙٚاإلكاه٘ يٍ انغبيؼخ.
 . 13اإلّواف ػهٗ رُلٛن ثوايظ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهغبيؼخ كًٛب ٚزؼهن ةالٔؽلاد انًقزهلخ لنًوكي انغبيؼٙ
نهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد.
 . 14انًَبًْخ ك ٙاإلّواف ػهٗ اػلاك ٔرطجٛن ٔ رُلٛن ثوايظ عٕائي اإلثلاع ٔانزًٛي ك ٙاألكاء األكبكًٙٚ
ٔانٕظٛل ٙك ٙانغبيؼخ كًٛب ٚقٔ انًوكي انغبيؼ ٙنهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد.
 . 15انًْبهكخ ك ٙرُلٛن انَٛبٍبد انؼبيخ ٔيًبهٍبد عٕٓك انزطٕٚو انْبيم ثبنغبيؼخ كًٛب ٚقٔ انًوكي
انغبيؼ ٙنهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد.
 . 16انًَبًْخ ك ٙثُبء فجواد يزًٛيح ك ٙيغبل انغٕكح ٔانزوٕٚى ٔاالػزًبك األكبك ًٙٚك ٙانزؼهٛى انغبيؼ ٙكًٛب
ٚقٔ انًوكي انغبيؼ ٙنهطبنجبد ٔكهٛبد انجُبد.
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مدتذاروىالعمادةى ى
ى

تعروفى
ْٕ ػضٕ ْٛئخ رله ٌٚيهى ثبنُظى انًقزهلخ إلكاهح انغٕكحٔ ،مٔ يٓبهاد ػبنٛخ كٗ يغبل رًٖٛى ٔرُلٛن
ٔيزبثؼخ َظى اكاهح انغٕكح ٔػوٗ ٔيُبهْخ انًْبكم انًورجطخ ثٓب ٔكٛلٛخ رٕعٓٓٛب.

اإلرتباطى
ٚورجظ يَزْبهٔ انؼًبكح ثؼًٛل انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح ٔٚوٕو ثبإلّواف ػهٗ انٕؽلاد انًقزهلخ نهؼًبكح.

ىمكامىمدتذاروىالعمادة ى
 .1اإلّواف ػهٗ انٕؽلاد انًقزهلخ انزبثؼخ نؼًبكح انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح.
 .2انًَبًْخ ك ٙرًٖٛى انُظى انًقزهلخ نهزطٕٚو ٔانغٕكح ثبنغبيؼخ.
 .3انًَبًْخ ك ٙكهاٍخ انًْبكم انًقزهلخ نُظى انزطٕٚو ٔانغٕكح ثبنغبيؼخ ٔكٛلٛخ انزؼبيم يؼٓب.
 .4كهاٍخ كم يب ٚؾبل انٓٛى يٍ هجم ػًٛل انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح.
 .5انًَبًْخ ك ٙكهاٍخ االؽزٛبعبد انزلهٚجٛخ نًَُٕث ٙانغبيؼخ ٔانؼًم ػهٗ ٍل االؽزٛبط ٔكن أٌٍ
ػهًٛخ.
 .6انًَبًْخ ك ٙاػلاك ٔرُلٛن انجوايظ انزطٕٚوٚخ نًَُٕث ٙانغبيؼخ.
 .7انًَبًْخ ك ٙاػلاك ٔرُلٛن انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ انؼبيخ نهغبيؼخ.
 .8انًَبًْخ ك ٙانؼًم ػهٗ رؾوٛن أْلاف انغبيؼخ اإلٍزوارٛغٛخ انًزؼهوخ ةانغٕكح ٔ انزطٕٚو األكبك.ًٙٚ
 .9انًَبًْخ ك ٙاػلاك انًوزوؽبد ٔانًجبكهاد انزطٕٚوٚخ انز ٙيٍ ّؤَٓب رطٕٚو األكاء ك ٙانغبيؼخ .
 . 10انًَبًْخ كَْ ٙو صوبكخ انغٕكح ك ٙانغبيؼخ.
 . 11انًَبًْخ كٔ ٙضغ اٍزوارٛغٛبد ػبيخ نزوٕٚى األكاء ٔضًبٌ انغٕكح ك ٙانغبيؼخ .
 . 12انًْبهكخ ك ٙيزبثؼخ يؼبٛٚو ٔيئّواد األكاء األكبكٔ ًٙٚاإلكاه٘ ك ٙانغبيؼخ.
 . 13انًَبًْخ ك ٙاػلاك ٔرطجٛن ٔ رُلٛن ثوايظ عٕائي اإلثلاع ٔانزًٛي ك ٙاألكاء األكبكٔ ًٙٚانٕظٛل.ٙ
 . 14انًَبًْخ ك ٙثُبء فجواد يزًٛيح ك ٙيغبل انغٕكح ٔانزوٕٚى ٔاالػزًبك األكبك ًٙٚك ٙالعبيؼخ .
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وحداتىالعمادة
وحدةىالتطوورى ى
تعروفى
ْٔ ٙؽلح يَبَلح نٕكبنخ انؼًبكح نهزطٕٚو ٔرؼُٗ ثزولٚى انلػى انالىو نزُلٛن ثوايظ انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح
يٍ فالل اإلّواف ػهٗ ػًهٛبد رَغٛم انًْبهكٔ ٍٛإلاه انْٓبكاد ٔ ،انزَُٛن يغ ٔؽلاد انغبيؼخ
انًقزهلخ نزولٚى انلػى انالىو إلَغبػ كؼبنٛبد انزطٕٚو األكبك ًٙٚك ٙانغبيؼخ.

اإلرتباطى
رورجظ ٔؽلح انزطٕٚو ثٕكٛم انؼًبكح نهزطٕٚوٚٔ ،وٕو ثبإلّواف ػهٓٛب يَزْبه انؼًبكح نهزطٕٚو.

مكامىوحدةىالتطوورى ى
 .1اإلػالٌ ػٍ ثوايظ انزطٕٚو األكبك.ًٙٚ
 .2يزبثؼخ رَغٛم انًوّؾ ٍٛنهجوايظ انزلهٚجٛخ.
 .3اػلاك انؾوبئت انزلهٚجٛخ ٔ ،انًُبمط  ،انالىيخ نكم ثوَبيظ رلهٚج.ٙ
 .4طجبػخ ٔرَهٛى ّٓبكاد انًْبهك ٍٛك ٙانجوايظ انزلهٚجٛخ.
 .5انزٕإم يغ ٔؽلاد انغبيؼخ انًقزهلخ ( انزْـٛم ٔانٖٛبَخ – انلػى انلُ – ٙانزـنٚخ – اإلػالو -انؾوكخ –
انؼالهبد انؼبيخ  ..انـ) نزولٚى أ٘ كػى رزطهجّ رهك انٕؽلاد.
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وحدةىالتخطوطىاإلدتراتوجي ى
تعروفى
رؼُٗ انٕؽلح ثبنزقطٛظ االٍزوارٛغ ٙنؼًبكح انزطٕٚو األكبك ٔ ًٙٚانغٕكحٔ ،اإلّواف ػهٗ اػلاك ٔرُلٛن
انقطظ اإلٍزوارٛغٛخ نهغبيؼخ ٔكهٛبرٓب ٔاكاهارٓب انًقزهلخ ٔيواعؼزٓب ٔرؾلٚضٓب ٔكوب نهًَزغلاد.

اإلرتباطى
رورجظ ٔؽلح انزقطٛظ اإلٍزوارٛغ ٙثٕكٛم انؼًبكح نهزطٕٚو ٔٚوٕو ثبإلّواف ػهٓٛب يَزْبه انؼًبكح نهزقطٛظ
اإلٍزوارٛغ.ٙ

مكامىوحدةىالتخطوطىاإلدتراتوجي ى
َْ .1و انٕػ ٙثؤًْٛخ ٔأْلاف ٔيوٕيبد انزقطٛظ اإلٍزوارٛغ ٙيٍ فالل انلٔهاد انزلهٚجٛخ ٔٔهُ انؼًم
ٔانُْواد ػهٗ يَزٕ٘ انٕؽلاد األكبكًٛٚخ ٔ اإلكاهٚخ ثبنغبيؼخ.
 .2انًَبًْخ ك ٙرطٕٚو ٔرُلٛن انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهغبيؼخٔ ،انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نؼًبكح انزطٕٚو
األكبك ٔ ًٙٚانغٕكح ػهٗ ٔعّ انقٖٕٓ.
 .3رولٚى انلػى ٔاالٍزْبهاد انلُٛخ ك ٙرًٖٛى انقطظ اإلٍزوارٛغٛخ نٕؽلاد انغبيؼخ األكبكًٛٚخ ٔاإلكاهٚخ.
 .4يواعؼخ ثوايظ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهغبيؼخ يٍ هجم عًٛغ ٔؽلارٓب األكبكًٛٚخ ٔاإلكاهٚخ ٔاإلّواف ػهٗ
رُلٛنْب ٔرؾلٚضٓب ك ٙضٕء انًَزغلاد.
ٔ .5ضغ انقطظ انًَزوجهٛخ انًزؼهوخ ثضًبٌ انغٕكح ٔرؾَ ٍٛاألكاء ك ٙانغبيؼخ ثبنزَُٛن يغ انٕؽلاد
انزبثؼخ نؼًبكح انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح.
 .6انزؼبٌٔ يغ انغبيؼبد ٔانًئٍَبد انزؼهًٛٛخ األفوٖ ٔاالٍزلبكح يٍ رغبهثٓب ٔفجوارٓب ك ٙيغبل
انزقطٛظ االٍزوارٛغ.ٙ

11

وحدةىجوائزىالتموز ى
تعروفى
رقزٔ ٔؽلح عٕائي انزًٛي ثٕضغ يؼبٛٚو انزوّٛؼ ٔاالفزٛبه ٔاعواءاد انؾٖٕل ػهٗ عٕائي انزًٛي انزٙ
روليٓب انغبيؼخ نًَُٕثٓٛب يٍ أػضبء ْٛئخ انزلهٔ ٌٚانطالة ٔاإلكاهٔ ،ٍٛٚرْغٛؼٓى ػهٗ انزولو نهؾٖٕل
ػهٓٛب.

اإلرتباطى
رورجظ ٔؽلح عٕائي انزًٛي ثٕكٛم انؼًبكح نهزطٕٚو ٔٚوٕو ثبإلّواف ػهٓٛب يَزْبه انؼًبكح نغٕائي انزًٛي.

مكامىوحدةىجوائزىالتموز ى
 .1رؾلٚل انًؼبٛٚو ماد انؼالهخ ثزوّٛؼ ٔافزٛبه يَُٕث ٙانغبيؼخ نهؾٖٕل ػهٗ عٕائي انزًٛي.
ٔ .2ضغ اإلعواءاد انًزؼهوخ ثكٛلٛخ انزولو نهؾٖٕل ػهٗ انغبئيح.
 .3رؾلٚل هًٛخ َٕٔػٛخ انغٕائي انز ٙروليٓب انغبيؼخ نهًزًٛي.ٍٚ
 .4اإلّواف ػهٗ ٍٛو ػًهٛبد رؾلٚل انًوّؾ ٍٛنهغٕائي ٔانزؤكل يٍ االنزياو ثبنًٕاػٛل انًؾلكح نهزولو
نهغبئيح يغ انغٓبد ماد انؼالهخ.
 .5اثالؽ انلبئي ٍٚثبنغٕائي ٔرؾلٚل يواٍى رَهٛى انغٕائي ثبنزَُٛن يغ اإلكاهاد انًقزٖخ.
 .6رُلٛن يب ٚزى ركهق انٕؽلح ثّ يٍ أػًبل ٔيٕضٕػبد ماد انؼالهخ ثغٕائي انزًٛي.
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وحدةىالجودة ى
تعروفى
رقزٔ ٔؽلح انغٕكح ثُْو صوبكخ انغٕكح ث ٍٛيَُٕث ٙانغبيؼخٔ ،اَْبء ٔيزبثؼخ ٔرلؼٛم َظى انغٕكح
انلافهٛخٔ ،رولٚى انلػى انالىو ٔاالٍزْبهاد انلُٛخ انًزؼهوخ ثزطجٛن آنٛبد انغٕكح ثٕؽلاد انغبيؼخ األكبكًٛٚخ
ٔاإلكاهٚخٔ ،اإلٍٓبو ك ٙاػلاك ٔرلهٚت انكٕاكه انجْوٚخ انًزًٛيح ك ٙيغبل رطجٛوبد انغٕكح.

اإلرتباطى
رورجظ ٔؽلح انغٕكح ثٕكٛم انؼًبكح نهغٕكحٚٔ ،وٕو ثبإلّواف ػهٓٛب يَزْبه انؼًبكح نهغٕكح.

مكامىوحدةىالجودة ى
َْ .1و صوبكخ انغٕكح ث ٍٛيَُٕث ٙانغبيؼخ ثؼول انهوبءاد ٔانُلٔاد انزٕػٕٚخ انز ٙرُبهِ هضبٚب انغٕكح كٙ
انزؼهٛى انؼبن.ٙ
 .2اػلاك انُْواد ٔانًطٕٚبد ٔانكزٛجبد انز ٙرَبػل كَْ ٙو صوبكخ انغٕكح ث ٍٛيَُٕث ٙانغبيؼخ.
 .3اَْبء َظى كافهٛخ نزطجٛن آنٛبد انغٕكح ػهٗ يَزٕٖ انغبيؼخ ٔٔؽلارٓب األكبكًٛٚخ ٔاإلكاهٚخ.
 .4يزبثؼخ ٔرلؼٛم آنٛبد انغٕكح انلافهٛخ ثكهٛبد انغبيؼخ ٔٔؽلارٓب اإلكاهٚخ ٔاػلاك انزوبهٚو ٔانزٕٕٛبد
انالىيخ نزؾَ ٍٛعٕكح األكاء.
 .5انزَُٛن ٔانًزبثؼخ يغ هإٍبء ٔؽلاد انزطٕٚو ٔانغٕكح ثكهٛبد انغبيؼخ كًٛب ٚزؼهن ثًزطهجبد ضًبٌ
انغٕكح ٔرلؼٛم آنٛبرٓب.
 .6رولٚى انلػى ٔانًْٕهح انلُٛخ نٕؽلاد انغبيؼخ ٔثوايغٓب األكبكًٛٚخ كًٛب ٚزؼهن ثزطجٛن ٔروٛٛى يؼبٛٚو
انغٕكح ٔانزؤْم نالػزًبك ثبنزَُٛن يغ ٔؽلح االػزًبك األكبك.ًٙٚ
 .7رولٚى ثوايظ انزلهٚت ٔٔهُ انؼًم انالىيخ إلػلاك كٕاكه ثْوٚخ ماد فجواد يزًٛيح ك ٙيغبل رطجٛن
آنٛبد انغٕكح ٔانزطٕٚو انًَزًو.
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وحدةىالقواسىوالتقوومى
تعروفى
رقزٔ ٔؽلح انوٛبً ٔانزوٕٚى ثزؾلٚل ٔرًٖٛى يؼبٛٚو هٛبً األكاء ٔانزوٕٚى نٕؽلاد انغبيؼخ األكبكًٛٚخ
ٔاإلكاهٚخ ،كًب روٕو ثزؾهٛم َزبئظ روٕٚى األكاء نًقزهق األَْطخ انز ٙروٕو ثٓب ٔؽلاد انغبيؼخ .

اإلرتباطى
رورجظ ٔؽلح انوٛبً ٔانزوٕٚى ثٕكٛم انؼًبكح نهغٕكحٚٔ ،وٕو ثبإلّواف ػهٓٛب يَزْبه انؼًبكح نهوٛبً
ٔانزوٕٚى.

مكامىوحدةىالقواسىوالتقوومى
َْ .1و صوبكخ انٕػ ٙثًلبْٛى ٔطوم انوٛبً ٔانزوٕٚى يٍ فالل ػول انلٔهاد انزلهٚجٛخ ٔٔهُ انؼًم
ٔإلاه انُْواد.
 .2رؾلٚل يؼبٛٚو انوٛبً ٔروٕٚى األكاء نٕؽلاد انغبيؼخ األكبكًٛٚخ ٔاإلكاهٚخ.
 .3ثُبء ٔرطجٛن يئّواد ّبيهخ نزوٕٚى األكاء ك ٙانغبيؼخ.
 .4اػلاك أكٔاد انوٛبً ٔانزوٛٛى ٔاٍزجٛبَبد اٍزطالع انوأ٘ ٔهٛبً األكاء.
 .5رولٚى انلػى ٔانًْٕهح انلُٛخ ٔانًزبثؼخ نٕؽلاد انغبيؼخ األكبكًٛٚخ ٔاإلكاهٚخ كًٛب ٚزؼهن ثًغبالد انوٛبً
ٔروٕٚى األكاء.
 .6رؾهٛم َزبئظ اٍزطالػبد انوأ٘ ٔيوب ٌٛٚروٛٛى عٕكح األكاء نٕؽلاد انغبيؼخ انًقزهلخٔ ،اػلاك روبهٚو
كٔهٚخ ػُٓب.
 .7إلاه رووٚو ٍُٕ٘ نُزبئظ روٕٚى األكاء ثٕؽلاد انغبيؼخ ألؿواٗ انزؾَ ٍٛانًَزًو.
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وحدةىاالرتمادىاألكادوميى
تعروفى
رؼُٗ انٕؽلح ثٕضغ انقطظ انالىيخ نالػزًبك األكبك ًٙٚػهٗ يَزٕٖ انغبيؼخ ٔ ثوايغٓب انًقزهلخ ٔكن
يؼبٛٚو االػزًبك انًؾهٛخ ٔاإلههًٛٛخ ٔ انؼبنًٛخ ٔيزبثؼخ رُلٛنْب ٔ ،رولٚى انلػى انلُٗ نغًٛغ انكهٛبد ٔانٕؽلاد
إلَغبى انًٓبو انًزؼهوخ ثبالػزًبك األكبك ،ًٙٚثبإلضبكخ انٗ روٍٛـ صوبكخ االػزًبك َْٔوْب ك ٙيغزًغ انغبيؼخ.

اإلرتباطى
رورجظ ٔؽلح االػزًبك األكبك ًٙٚثٕكٛم انؼًبكح نهغٕكحٚٔ ،وٕو ثبإلّواف ػهٓٛب يَزْبه انؼًبكح نإلػزًبك
األكبك.ًٙٚ

مكامىوحدةىاإلرتمادى األكادومي ى
 .1هٍى فطظ ٍٔٛبٍبد ٔأْلاف االػزًبك األكبك ًٙٚثبنغبيؼخ.
 .2روٍٛـ صوبكخ االػزًبك َْٔوْب ك ٙيغزًغ انغبيؼخ.
 .3يَبػلح ٔرْغٛغ انكهٛبد ٔاألهَبو انؼهًٛخ نزؤْٛم ثوايغٓب نالػزًبك األكبك.ًٙٚ
 .4رولٚى انلػى ٔانًْٕهح نهكهٛبد أٔ األهَبو انؼهًٛخ انز ٙروؿت ك ٙؽٖٕل ثوايغٓب ػهٗ االػزًبك يٍ
اؽلٖ انٓٛئبد انؼبنًٛخ ك ٙيغبل رقٖٖٓب.
 .5انزَُٛن يغ انٕؽلاد ٔانكهٛبد ٔاألهَبو انؼهًٛخ نٕضغ علٔل ىيُ ٙنيٚبه اد فجواء ْٛئبد االػزًبك
األكبك.ًٙٚ
 .6يزبثؼخ روبهٚو ىٚبهاد فجواء ْٛئبد االػزًبك األكبك ًٙٚنهٕؽلاد ٔانكهٛبد ٔاألهَبو انؼهًٛخ ٔارقبم
انوواهاد انًُبٍجخ َؾْٕب.
 .7انًَبػلح ك ٙثُبء فجواد يزًٛيح ك ٙيغبل انغٕكح ٔاالػزًبك األكبك ًٙٚثبنزَُٛن يغ ٔؽلح انغٕكح.

مدورىاإلدارةىىىى
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ى
تعروفى
ْٕ انْقٔ انن٘ ٚقزٔ ثبإلّواف ػهٗ انْئٌٔ اإلكاهٚخ ٔانًبنٛخ ك ٙػًبكح انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح.

االرتباطى
ٚورجظ يلٚو اإلكاهح ثؼًٛل انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح.

مكامىمدورىاإلدارة ى
 .1اإلّواف ػهٗ رطجٛن نٕائؼ انْئٌٔ اإلكاهٚخ ٔانًبنٛخ ٔأَظًزٓب ك ٙانؼًبكح.
 .2انزجهٛؾ ػٍ يجبّوح عًٛغ يَُٕث ٙانؼًبكحٔ ،ػٍ روكٓى انؼًم.
 .3اإلّواف ػهٗ يزبثؼخ رُلٛن األػًبل اإلكاهٚخ نهٕؽلاد انزبثؼخ نإلكاهح.
 .4اإلّواف ػهٗ ؽٍَ ٍٛو انؼًم ٔرطٕٚوِ ك ٙاإلكاهح.
 .5اإلّواف ػهٗ ٍوػخ رؤي ٍٛيْزوٚبد انؼًبكح يٍ انًزطهجبد انؼبعهخ.
 .6اإلّواف ػهٗ األػًبل انقبٕخ ثطهجبد انًزؼبهل ٍٚك ٙانؼًبكح كًٛب ٚقٔ انغٕاىاد ( اإلهبيخ،
ٔانزؤّٛوادٔ ،رناكو انَلو).
 .7اإلّواف ػهٗ يُْآد انؼًبكح يغ انغٓبد ماد انؼالهخٔٔ ،ضغ انقطظ نًزبثؼخ ٕٛبَزٓب َٔظبكزٓب.
 .8رُظٛى اإلعبىاد انؼبكٚخ نًَُٕث ٙانؼًبكح يٍ اإلكاهٔ ،ٍٛٚانلُٔ ،ٍٛٛانًَزقلئ ،ٍٛانؼًبل.
 .9ركهٛق يٍ ٚهيو نالرٖبل ثبنغٓبد انًقزٖخ ثبٕالػ األػطبل انطبهئخ انز ٙرؾلس ك ٙانؼًبكح ٔيزبثؼزٓب.
 . 10اإلّواف ػهٗ رٕىٚغ انًكبرت ثبنؼًبكح.
 . 11اإلّواف ػهٗ ٍغالد انؾضٕهٔ ،انـٛبة نًَُٕث ٙانؼًبكح يٍ اإلكاهٔ ٍٛٚانلُ.ٍٛٛ
 . 12اػلاك انزووٚو انَُٕ٘ ٔروبهٚو كٔهٚخ ألػًبل اإلكاهح ٔانٕؽلاد انزبثؼخ نٓب ٔهكؼّ انٗ ػًٛل انزطٕٚو
األكبكٔ ًٙٚانغٕكح.
 . 13اإلّواف ػهٗ انْئٌٔ انًبنٛخ ٔانؼٓل انًقٖٖخ نإلكاهح ٔكن انهٕائؼ ٔاألَظًخ.
 . 14رُلٛن يب ٚزى ركهٛلّ ثّ يٍ هجم ػًٛل انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح يٍ أػًبل.
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قدمىاالتصاالتىاإلداروةى
ى
تعروفى
ٚقزٔ ْنِ انوَى ثزَهى انجوٚلٔ ,انًؼبيالدٔ ,انزؼبيٛى انٕاهكح انٗ انؼًبكح ٔرَغٛهٓب ٔرٕعٓٓٛب انٗ أهَبو
انؼًبكح ٔٔؽلارٓب انًقزهلخٔ ,رٖلٚو انًؼبيالد انٖبكهح يٍ أهَبو انؼًبكح ٔٔؽلارٓب انًقزهلخ ٔرٕعٓٓٛب انٗ
انغٓبد فبهط انؼًبكح ,كًب ٘ؿدٓ ثبنوك ػهٗ اٍزؼالو انًواعؼ ٍٛثْؤٌ انًؼبيالد.

االرتباطى
رورجظ ٔؽلح االرٖبالد اإلكاهٚخ ثًلٚو اكاهح انؼًبكح.

مكامىمدؤولىوحدةىاالتصاالتىاإلداروة ى
 .1اٍزوجبل انًؼهٕيبد انقبٕخ ثًكزت ػًٛل انزطٕٚو األكبكٔ ًٙٚانغٕكح ٔإلاهْب ٔاؽبنزٓب ٔرٕصٛوٓب.
 .2رَهى انًؼبيالد انلافهٛخ ٔػوضٓب ػهٗ انؼًٛل.
 .3رُلٛن رٕع ّٛانؼًٛل ثبؽبنخ انًؼبيالد انٗ انغٓبد انلافهٛخ ك ٙانؼًبكح.
 .4كوى انًؼبيالد انٕاهكح نهًكزت ٔػوضٓب ػهٗ انًْوف انؼبو أٔ يلٚو انًكزت ؽَت طجٛؼخ انؼًم.
 .5انوك ػهٗ اٍزلَبهاد انًواعؼ ٔ ٍٛانًزٖه.ٍٛ
 .6اػلاك كْٕكبد انزَهٛى نهًؼبيالد ٔثٛبَبرّ.
 .7طجغ انظؤف ٔانطؤك ٔرغٓٛيْب.
 .8رَُٛن انًؼبيالد انًواك يزبثؼبرٓب يغ هَى انًزبثؼخ ثبنًكزت.
 .9أهّلخ عًٛغ انًؼبيالدٔ ،انقطبثبدٔ ،انزؼبيٛى انٖبكهح ٔانٕاهكح انٗ انؼًبكح ٔؽلظٓب.

ى
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المدتودعى
ى
تعروفى
ٚقزٔ ثزُظٛى ػٓل انؼًبكح ٔيَُٕثٓٛب ٔرَهى انزغٓٛياد ٔرٕىٚغ األصبس ػهٗ ٔؽلاد انؼًبكح ٔيَُٕثٓٛب،
ُٔٚظى يؼبيالد رَغٛم انؼٓل ػهٗ األكواكٔ ،كننك اٍوبطٓب ػُٓى ٔاػزًبك افالء انطوف كًٛب ٚزؼهن ثًَزٕكع
انؼًبكح ،كًب َُٚن يغ يَزٕكػبد انغبيؼخ انًوكيٚخ ثكبكخ األيٕه ماد انؼالهخ.

االرتباط
ٚورجظ انًَزٕكع اكاهًٚب ثًلٚو اكاهح انؼًبكح.

مكامىمدورىالمدتودعى
 .1رُظٛى ػٓل انؼًبكح ٔ يَُٕثٓٛب.
 .2رَهى انزغٓٛياد ٔرٕىٚغ األصبس ػهٗ ٔؽلاد ,انؼًبكح ٔيَُٕثٓٛب.
 .3رُظٛى يؼبيالد رَغٛم انؼٓل ػهٗ األكواك ٔ اٍوبطٓب ػُٓى.
 .4اػزًبك افالء انطوف كًٛب ٚزؼهن ثًَزٕكع انؼًبكح.
 .5انزَُٛن يغ يَزٕكػبد انغبيؼخ انًوكيٚخ ثكبكخ األيٕه ماد انؼالهخ.
 .6انًَبػلح ك ٙعوك يٕعٕكاد انؼًبكح عوكًا كؼهًٛب يوح ً كم ٍُز ٍٛػهٗ األهم.
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مدؤولىذؤونىالموظفونى
ى
تعروفى
ْٕ انْقٔ انًؼُٗ ةاإلّواف ػهٗ ّئٌٔ انًٕظل ٍٛثبل ػًبكح ٔيزبثؼخ ػًم ْى ٔانزيايٓى ثبنلٔاو انوًٍٙ
ٔانوكغ ثًجبّوح انؼًم ٔطهت اإلعبىاد.

االرتباطى
ٚورجظ يَئٔل ّئٌٔ انًٕظل ٍٛثًلٚو اكاهح انؼًبكح.

مكامىمدؤولىذؤونىالموظفونى
 .1يزبثؼخ اعبىاد انًٕظلٔ ٍٛيجبّورٓى .
 .2اٍزكًبل اعواءاد انزؼبهل ٔاالٍزوطبة يٍ كافم ٔفبهط انًًهكخ.
 .3انزَُٛن يغ اكاهح انغبيؼخ الٍزكًبل اعواءاد يَُٕث ٙانكهٛخ.
هاهت ؽضٕهْى ٔ اَٖواكٓى.
 .4اإلّواف ػهٗ انًٕظلٔ ٍٛو ح
 .5اػلاك روبهٚو كٔهٚخ ػٍ انًٕظل ٍٛنًلٚو اإلكاهح.
 .6انوكغ ثزٕٕٛبد انغياءاد ػهٗ انًزؤفو ٍٚأٔ انـبئج ٍٛيٍ انًٕظل ٍٛانٗ يلٚو اإلكاهح.
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مدورىمكتبىالعمودىى
ى
تعروفى
ْٕ انْقٔ انن٘ ٚزٕنٗ اكاهح اإلّواف ػهٗ يكزت انؼًٛلٔ ،رُظٛى َْبطّ ٔ ،رؾلٚش يهلبرّ ٔ ،اٍزوجبل
ٔاهٍبل يؼبيالرّ.

االرتباطى
ٚورجظ يلٚو يكزت انؼًٛل اكاهٚب ثًلٚو اكاهح انؼًبكح.

مكامىمدورىمكتبىالعمود ى
 .1اإلّواف ػهٗ يكزت انؼًٛلٔ ،رُظٛى َْبطّ ٔ ،رؾلٚش يهلبرّ.
 .2اٍزوجبل انًؼبيالد انٖبكهح ٔانٕاهكح ٔاهٍبنٓب انٗ انؼًٛل.
 .3اٍزوجبل يواعؼ ٙيكزت انؼًٛل ٔرٕعٓٓٛى ٔرَهى فطبثبرٓى أٔ يؼبيالرٓى.
 .4رغٓٛي انقطبثبد انٖبكهح يٍ يكزت انؼًٛل.
 .5اإلّواف ػهٗ اكاهح يهلبد يكزت انؼًٛل.
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دكرتاروةىالعمودىى
ى
تعروفى
ْٕ انْقٔ انن٘ ٚزٕنٗ أػًبل انَكوربهٚخ انقبٕخ ثًكزت انؼًٛلٔ ،رُظٛى َْبطّٔ ،رؾلٚش يهلبرّ،
ٔاٍزوجبل ٔاهٍبل يؼبيالرّ رؾذ اّواف يلٚو يكزت انؼًٛل.

االرتباطى
ٚورجظ ٍكوربهٚخ انؼًٛل اكاهٚب ثًلٚو يكزت انؼًٛل.

مكامىدكرتاروةىالعمود ى
 .1أػًبل انَكوربهٚخ انقبٕخ ثًكزت انؼًٛل ٔرُظٛى َْبطّٔ ،رؾلٚش يهلبرّ رؾذ اّواف يلٚو يكزت
انؼًٛل.
 .2اٍزوجبل ٔرَهى انًؼبيالد انٖبكهح ٔانٕاهكح ٔاهٍبنٓب انٗ يلٚو يكزت انؼًٛل.
 .3اػلاك ٔرغٓٛي انقطبثبد انٖبكهح يٍ يكزت انؼًٛل.
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دكرتاروةىالوكالء/المدتذارون/مدورىاإلدارة ىى
ى
تعروفى
ْٕ انْقٔ انن٘ ٚزٕنٗ أػًبل انَكوربهٚخ انقبٕخ ثًكزت انٕكالء /انًَزْبهٌٔ /يلٚو اإلكاهحٔ ،رُظٛى
انُْبطٔ ،رؾلٚش انًهلبدٔ ،اٍزوجبل ٔاهٍبل انًؼبيالد انقبٕخ ثكم يُٓى.

االرتباطى
ٚورجظ ٍكوربهٚخ انٕكالء /انًَزْبهٌٔ /يلٚو اإلكاهح ،اكاهٚب ثًلٚو اإلكاهح.

مكامىدكرتاروةىالوكالء/المدتذارون/مدورىاإلدارة ى
 .1أػًبل انَكوربهٚخ انقبٕخ ثًكزت انٕكالء /انًَزْبهٌٔ /يلٚو اإلكاهحٔ ،رُظٛى انُْبطٔ ،رؾلٚش انًهلبد
انقبٕخ ثكم يُٓى.
 .2اٍزوجبل ٔاهٍبل انًؼبيالد انقبٕخ ثكم يُٓى.
 .3اػلاك ٔرغٓٛي انقطبثبد انٖبكهح يٍ يكزت انٕكالء /انًَزْبهٌٔ /يلٚو اإلكاهح.
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