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  إزشـاداتإزشـادات
َٔ عٓاصس َٔ عٓاصس أَاّ نٌ عٓصسأَاّ نٌ عٓصسيريو يريو يدزد١ املٓاضب١ يف اذتكٌ املدصص يدزد١ املٓاضب١ يف اذتكٌ املدصص ااٜعد ايس٥ٝظ املباشس ايتكسٜس عٔ طسٜل تطذٌٝ ٜعد ايس٥ٝظ املباشس ايتكسٜس عٔ طسٜل تطذٌٝ   ..11

دزدات ايتكِٜٛ احملدد٠ دزدات ايتكِٜٛ احملدد٠ َع َساعا٠ أال تصٜد ايدزد١ املعطا٠ عٔ اذتد األع٢ً يَع َساعا٠ أال تصٜد ايدزد١ املعطا٠ عٔ اذتد األع٢ً يايتكِٜٛ اييت تتعًل باملعد عٓ٘ ايتكسٜس ايتكِٜٛ اييت تتعًل باملعد عٓ٘ ايتكسٜس 

  سطب ايف١٦ املعد عٓٗا ايتكسٜسسطب ايف١٦ املعد عٓٗا ايتكسٜس  يهٌ عٓصسيهٌ عٓصس

ايتكدٜس ايهًٞ يًدزدات ٜطذٌ ب٘ زتُٛع دزدات عٓاصس األدا٤ ايٛظٝفٞ ٚايصفات ايشدص١ٝ ٚايعالقات ثِ جتُع ايتكدٜس ايهًٞ يًدزدات ٜطذٌ ب٘ زتُٛع دزدات عٓاصس األدا٤ ايٛظٝفٞ ٚايصفات ايشدص١ٝ ٚايعالقات ثِ جتُع   ..22

  ((ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥))ايهًٞ يًدزداتايهًٞ يًدزدات  يًشصٍٛ ع٢ً اجملُٛعيًشصٍٛ ع٢ً اجملُٛع

    ((ٚددت ٚددت   إٕإٕ) ) ايك٠ٛ َٚٛاطٔ ايطعف سطب زأٜ٘ ايك٠ٛ َٚٛاطٔ ايطعف سطب زأٜ٘   املًشٛظات ايعا١َ حيدد ايس٥ٝظ املباشس َٛاطٔاملًشٛظات ايعا١َ حيدد ايس٥ٝظ املباشس َٛاطٔيف سكٌ يف سكٌ   ..33

  ..ـ عٓد ايطًب ـ عٓد ايطًب املعد عٓ٘ ايتكسٜس املعد عٓ٘ ايتكسٜس بعد اعتُاد ايتكسٜس َٔ قبٌ ايس٥ٝظ األع٢ً يًس٥ٝظ املباشس ٜتِ إطالع بعد اعتُاد ايتكسٜس َٔ قبٌ ايس٥ٝظ األع٢ً يًس٥ٝظ املباشس ٜتِ إطالع   ..44

ٖٞ عٓاصس تسدٝش١ٝ تؤخر بعني االعتباز ألغساض ٖٞ عٓاصس تسدٝش١ٝ تؤخر بعني االعتباز ألغساض ( ( َٛاطٔ ايك٠ٛ أٚ ايطعف َٛاطٔ ايك٠ٛ أٚ ايطعف ) ) ًٜشغ إٔ عٓاصس املًشٛظات ايعا١َ ًٜشغ إٔ عٓاصس املًشٛظات ايعا١َ   ..55

  ني ع٢ً دزدات َتطا١ٜٚني ع٢ً دزدات َتطا١ٜٚبني اذتاصًبني اذتاصً  ايتُٝٝصايتُٝٝص

إذا نإ أسد عٓاصس ايتكِٜٛ ال ٜٓطبل ع٢ً املعد عٓ٘ ايتكسٜس فال ٜرتى َهإ ايعٓصس خايًٝا ، بٌ ٜٛضع ي٘ دزد١ إذا نإ أسد عٓاصس ايتكِٜٛ ال ٜٓطبل ع٢ً املعد عٓ٘ ايتكسٜس فال ٜرتى َهإ ايعٓصس خايًٝا ، بٌ ٜٛضع ي٘ دزد١   ..66

ضٛا٤ نإ ذيو يف األدا٤ ضٛا٤ نإ ذيو يف األدا٤ ) ) َٓاضب١ ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا عٔ طسٜل َتٛضط دزدات اذتكٍٛ اييت تتطُٔ ذيو ايعٓصس َٓاضب١ ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا عٔ طسٜل َتٛضط دزدات اذتكٍٛ اييت تتطُٔ ذيو ايعٓصس 

  ( . ( . ايعالقات ايعالقات   ايٛظٝفٞ أّ يف ايصفات ايشدص١ٝ أّ يفايٛظٝفٞ أّ يف ايصفات ايشدص١ٝ أّ يف

            
  َصادز تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝفٞ َصادز تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝفٞ 

  ((ايطبٝب١ ايطبٝب١ ) ) ًَف ايطبٝب ًَف ايطبٝب   ..11

    ضذٌ تدٜٚٔ َالسعات ايس٥ٝظ املباشسضذٌ تدٜٚٔ َالسعات ايس٥ٝظ املباشس  ..22

  ((  طبٝب١طبٝب١اياي) )   طبٝبطبٝبًًييتكسٜس اإلصتاش ايشٗسٟ تكسٜس اإلصتاش ايشٗسٟ   ..33

  دفرت ايدٚاّ ايسمسٞدفرت ايدٚاّ ايسمسٞ  ..44

  ايتكِٝٝايتكِٝٝ  أٟ َصادز أخس٣ تطاعد يف دق١أٟ َصادز أخس٣ تطاعد يف دق١  ..55

  

  

 

  املشُٛيٕٛ بٗرا ايُٓٛذزاملشُٛيٕٛ بٗرا ايُٓٛذز

( ( أ أ ) ) بـشٝح تـشٌُ ايفـ١٦ بـشٝح تـشٌُ ايفـ١٦ ( ( ب ب ) ) ٚ ٚ ( ( أ أ ) ) شاغًٞ ايٛظا٥ف ايطب١ٝ ٜٚشـٌُ ف٦تني فـكط شاغًٞ ايٛظا٥ف ايطب١ٝ ٜٚشـٌُ ف٦تني فـكط ٜطبل ٖرا ايُٓٛذز ع٢ً املٛظفني ٜطبل ٖرا ايُٓٛذز ع٢ً املٛظفني 

                          ٚذيو يًتكازب ايهبري يف طبٝع١ عٌُ نٌ َٔ االضتشازٟ ٚاألخصا٥ٞ ،ٚذيو يًتكازب ايهبري يف طبٝع١ عٌُ نٌ َٔ االضتشازٟ ٚاألخصا٥ٞ ،  األطبا٤ االضتشازٜني ٚاألخصا٥ٝنياألطبا٤ االضتشازٜني ٚاألخصا٥ٝني

ايبشسٟ ٚختصصات٘ مبدتًف ايبشسٟ ٚختصصات٘ مبدتًف   األطبا٤ املكُٝني ، ٚتتعًل أعُاٍ شاغًٞ ٖرٙ ايٛظا٥ف بايطباألطبا٤ املكُٝني ، ٚتتعًل أعُاٍ شاغًٞ ٖرٙ ايٛظا٥ف بايطب( ( ب ب ) ) يف١٦ يف١٦ ااٚتشٌُ ٚتشٌُ 

أْٛاع٘ ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ مبا يف ذيو إدسا٤ ايفشٛصات ٚتشدٝص األَساض ٚإدسا٤ ايعًُٝات ٚإعداد ايدزاضات أْٛاع٘ ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ مبا يف ذيو إدسا٤ ايفشٛصات ٚتشدٝص األَساض ٚإدسا٤ ايعًُٝات ٚإعداد ايدزاضات 

  . . ٚايبشٛخ يف اجملاالت ايطب١ٝ املدتًف١ ٚايكٝاّ باألعُاٍ األخس٣ ذات ايعالق١ بٗرا اجملاٍ ٚايبشٛخ يف اجملاالت ايطب١ٝ املدتًف١ ٚايكٝاّ باألعُاٍ األخس٣ ذات ايعالق١ بٗرا اجملاٍ 

 
 

 

 
 

 



 

 

 (األطبا٤) ٛظا٥ف ايصش١ٝياألدا٤ يشاغًٞ اتكِٜٛ منٛذز شسح عٓاصس 

 ٚأضظ ايتشكل َٓٗا

 أضظ ايتشكل َٔ ايعٓصس ايشسح  ايعٓصس

ايكدز٠ ع٢ً اإلشساف األنادميٞ 

 .ٚايعًُٞ

إعطا٤ ايتٛدٝٗات اييت متهٔ األطبا٤ 

ٚغريِٖ َٔ شٜاد٠ حتصًِٝٗ َٔ املعازف 

ٚاملٗازات اييت تٛفسٖا ايرباَر ايدزاض١ٝ يف 

ٍ اجملاٍ ايطيب ٚنريو إصتاش األعُا

 .بايصٛز٠ املطًٛب١

 .طبٝع١ ايتٛدٝٗات -

 .أضًٛب املتابع١  -

املٗاز٠ يف اإلعداد يرباَر األحباخ 

 .ايطب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ

اختاذ ايرتتٝبات ٚتٛفري املتطًبات ايف١ٝٓ 

ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاإلدسا١ٝ٥ مبا ميهٔ َٔ 

 .حتكٝل بساَر األحباخ ألٖدافٗا

ايتٛافل بني ايرتتٝبات املتدر٠ ٚأٖداف  -

 .ايرباَر 

َد٣ ايرتابط بني خطٛات اإلعداد هلرٙ  -

 .ايرباَر

املٗاز٠ يف تٓفٝر بساَر ايتدزٜب 

 .ايعًُٞ ٚاألنادميٞ

اختاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يتٓفٝر ايرباَر 

بطسٜك١ متهٔ َٔ حتكٝل أٖداف ايرباَر 

 .ايتدزٜب١ٝ احملدد هلا 

شكني بايرباَر َٔ َطت٣ٛ حتصٌٝ املًت -

 .املٗازات ٚاملعازف

 

ايكدز٠ ع٢ً تكِٝٝ طسم ايعالز 

 .املطتدد١َ

حتدٜد طسٜك١ ايعالز املال١ُ٥ َٔ خالٍ 

ايتعسف ع٢ً ضًبٝات ٚإجيابٝات ايطسم 

 .املدتًف١ يعالز ساالت ضابك١

 .  َد٣ َال١ُ٥ طسم ايعالز املطتدد١َ - 

 .َد٣ حتكٝل ٖرٙ ايطسم يًٓتا٥ر اإلجياب١ٝ - 

ايكدز٠ ع٢ً ختطٝط ٚتطٜٛس 

 ايعٌُ

إعداد خطط ايعٌُ َٚتابع١ تٓفٝرٖا ٚفل 

تستٝب َعني َٔ سٝح األٚي١ٜٛ ٚايربْاَر 

ايصَين هلا مبا ٜٓطذِ َع األٖداف 

احملدد٠ يريو ، ٚتطٜٛس أضايٝب ايعٌُ 

مبا ميهٔ َٔ حتكٝل ٖرٙ األٖداف بأفطٌ 

 .ٚأضسع ايطسم

 .مناذز َٔ خطط ايعٌُ ايَٝٛٞ ايبطٝط  -

مناذز َٔ ارتطط إلصتاش ايعٌُ ايشٗسٟ  -

 ٚايطٟٓٛ 

 .تكازٜس اإلصتاش -

  

املٗاز٠ يف املتابع١ ٚايتٛدٝ٘ فًٓٝا 

 .ٚإدازًٜا

اإلشساف ع٢ً أدا٤ املٛظفني خالٍ قٝاَِٗ 

بأدا٤ َٗاّ عًُِٗ ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ 

 .ٚإزشادِٖ ألفطٌ ايطسم

اذتسص ع٢ً تصٜٚد املٛظفني باملعًَٛات  -

ع٢ً إصتاش أعُاهلِ ع٢ً ايٓشٛ  اييت تطاعدِٖ

 .املطًٛب

 .َسادع١ إصتاشات املٛظفني -

املٗاز٠ يف تشدٝص املسض 

 .ٚحتدٜد ايعالز املٓاضب

تٛظٝف َا ميًه٘ ايطبٝب َٔ َعًَٛات يف 

دزاض١ اذتاي١ املسض١ٝ يًٛصٍٛ إىل حتدٜد 

ْٛع١ٝ املسض ، َٚٔ ثِ حتدٜد ايعالز 

 .املال٥ِ هلرٙ اذتاي١

 .يف حتدٜد ْٛع١ٝ املسض ايطسٜك١ املتبع١ -

ضذٌ ايهشف ايَٝٛٞ ايرٟ حيدد فٝ٘ ْٛع١ٝ  -

 .املسض ٚايعالز

 احملافع١ ع٢ً أٚقات ايعٌُ

باط مبٛاعٝد ايعٌُ طااليتصاّ ٚاالْ

احملدد٠ يف اذتطٛز ٚاالْصساف ٚعدّ 

 .َػادز٠ َكس ايعٌُ دٕٚ إذٕ َطبل

االيتصاّ باذتطٛز ٚاالْصساف يف املٛاعٝد  -

  .احملدد٠

ايفرت٠ املدصص١ يطاعات ايعٌُ ايتكٝد ب  -

 .ٚاضتجُازٖا يف إصتاش َٗاّ ايعٌُ 



املعسف١ بأْٛاع األَساض املتفش١ٝ 

 .يف ايب١٦ٝ احملٝط١

اإلملاّ بأْٛاع األَساض املٓتشس٠ يف ايب١٦ٝ 

 .اييت ٜعٌُ بٗا 

اإلدسا٤ات اييت ٜتبعٗا يتشدٜد عالق١  -

األَساض ايشا٥ع١ بايب١٦ٝ َع اذتاي١ ستٌ 

 .ايتشدٝص 

ٜكت٘ يف اختاذ ايتدابري ٚ االستٝاطات طس -

 .ايالش١َ 

َتابع١ َا ٜطتذد يف زتاٍ 

 ايتدصص

اذتسص ع٢ً َتابع١ َا حيدخ َٔ 

َتػريات يف زتاٍ ايعٌُ ٚستاٚي١ اإلملاّ 

 .ٚتٛظٝف٘ يصاحل ايعٌُ ب٘ 

ايطعٞ يصٜاد٠ املعازف ايع١ًُٝ َٔ خالٍ  -

قسا٤ت٘ يف ايدٚزٜات ٚايتكازٜس املتعًك١ 

 .بتدصص٘ 

بت٘ بااليتشام بايرباَر ايتدزٜب١ٝ يف زغ  -

 . زتاٍ ختصص٘ 

 إَها١ْٝ حتٌُ َط٦ٛيٝات أع٢ً

إَها١ْٝ تهًٝف املٛظف بأعُاٍ َٚٗاّ 

تفٛم َا ٜكّٛ ب٘ يف ٚظٝفت٘ اذتاي١ٝ يف 

 .َطت٣ٛ ايصعٛب١ ٚاملط٦ٛي١ٝ 

نفا٤ت٘ فُٝا ٜٛنٌ إيٝ٘ َٔ َٗاّ  - 

 .إضاف١ٝ 

 .ايتفِٗ ألٖداف ادتٗاش 
عسف١ ٚاضتٝعاب يألٖداف إٔ ٜهٕٛ يد١ٜ َ

 .ايعا١َ يًذٗاش 

فِٗ األٖداف ايعا١َ يًذٗاش ع٢ً ضتٛ  -

ٚاضح ، َٚا ٜرتتب ع٢ً ذيو َٔ أٖداف 

 .فسع١ٝ ٚبساَر عٌُ

املعسف١ مبتطًبات إصتاش األٖداف ضٛا٤  -

ناْت ْعا١َٝ ، ف١ٝٓ أٚ َستبط١ بايك٣ٛ 

 .ايعا١ًَ 

       اعتُاد أٖداف ادتٗاش نُسدع رتطط                     -

 .ٚبساَر ايعٌُ اييت ٜتِ األخر بٗا 

ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ اتصاالت فعاي١ 

 .َع اآلخسٜٔ

ٚدٛد ايعالقات اإلجياب١ٝ ٚايفاع١ً َع 

اآلخسٜٔ ٚايكدز٠ ع٢ً تطٜٛعٗا رتد١َ 

 .ايعٌُ 

ايتعإٚ ٚايتفاعٌ بشهٌ إجيابٞ َع  -

 ٔاآلخسٜ

ْٛع١ٝ ايعالقات اييت تسبط٘ باآلخسٜٔ  -

 .ا٤ٚاْعهاضٗا ع٢ً األد

 .اإلملاّ بٓعِ ٚإدسا٤ات ايعٌُ

املعسف١ باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚاإلدسا٤ات 

ارتاص١ بايعٌُ َٚد٣ َتابع١ َتػرياتٗا 

 .ٚاإلملاّ بٗا 

إصتاش ايعٌُ ٚفل ايكٛاعد ايٓعا١َٝ  -

 .ٚاإلدسا١ٝ٥ املعٍُٛ بٗا

 .سذِ املدايفات ايٓعا١َٝ ٚاإلدسا١ٝ٥ -

 ايتكٝد بايصٟ ارتاص بايعٌُ
٤ ايصٟ املدصص يشاغًٞ االيتصاّ بازتدا

 .ٖرٙ ايٛظا٥ف 

املدصص َٔ خالٍ  بايص٣َد٣ االيتصاّ  -

 .األعُاٍ اي١َٝٛٝ 

ايكدز٠ ع٢ً َعا١ٜٓ املسض٢ عٓد 

 .ايدخٍٛ 

ايهشف ع٢ً املسض٢ ٚفشصِٗ ٚنتاب١ 

ايتازٜذ املسض٢ هلِ ٚإْٗا٤ نٌ َتطًبات 

ايدخٍٛ يف ًَفاتِٗ ٚإتباع اإلدسا٤ات 

 .املتعًك١ بريو

 .ٌ املعًَٛات يف ًَف املسٜضَد٣ تهاَ -

ايكدز٠ ع٢ً اضتدالص املعًَٛات 

 .عٔ املسض٢ ٚتدٜٚٔ ساالتِٗ 

 

طسٜكت٘ يف اذتصٍٛ ع٢ً املعًَٛات 

ايطسٚز١ٜ َٔ املسض٢ ٚاييت تطاعد يف 

َعسف١ أضباب املسض ٚتدٜٚٓ٘ يف املف 

 .ايصشٞ يًُسٜض

 

ضال١َ ايطسٜك١ املتبع١ يف اذتصٍٛ ع٢ً 

 .املعًَٛات َٔ املسٜض



املتابع١ يًٓتا٥ر املدرب١ٜ 

 .ٚايفشٛصات ايطب١ٝ 

ايتأند َٔ انتُاٍ ايتشايٌٝ املدرب١ٜ 

ٚايفشٛصات ايطب١ٝ ٚايعالد١ٝ اييت ضبل 

 .إدساؤٖا ع٢ً املسٜض يف املًف ارتاص ب٘

َد٣ انتُاٍ املعًَٛات يف املًف ايصشٞ  -

 .يًُسٜض

ايكٝاّ مبتطًبات املٓاٚبات 

 .اإلضعاف١ٝ 

ت ايكطِ ٚايعٝادات املشازن١ يف َٓاٚبا

 .ارتازد١ٝ ٚاإلضعاف سطب َا ٜساٙ ايكطِ

ايتكٝد باملشازن١ يف املٓاٚبات احملدد٠ َٔ  -

 .ايكطِ 

 .اذتطٛز ايطسٜع عٓد ايطًب -

 سطٔ ايتصسف

ايتعاٌَ حبه١ُ ٚاتصإ َع املٛاقف 

ايطاز١٥ ، املفاد١٦ ، اذتسد١ ) املدتًف١     

 .ٚبعد ايٓعس يدٜ٘( 

املٛاقف املدتًف١ َع  َشاٖدات َٔ ايتعاٌَ يف -

 .ايسؤضا٤ ، ايصَال٤ ، املسؤٚضني

 .  بعد ايٓعس يف ايتعاٌَ َع شتتًف األَٛز   -

تكبٌ ايتٛدٝٗات ٚاالضتعداد 

 .يتٓفٝرٖا

األخر بتٛدٝٗات زؤضا٥٘ ٚاذتسص ع٢ً 

 .ايعٌُ ٚفكًا هلا ٚايتعاٌَ َعٗا بإجياب١ٝ

 .االضتذاب١ يًتٛدٝٗات ٚاملبادز٠ يتٓفٝرٖا  -

صدز ي٘ َٔ تٛدٝٗات َٚا ْفرٙ مناذز مما   -

 .  َٓٗا 

 تكبٌ األفهاز ادتدٜد٠

ايتفاعٌ َع َا ٜطتذد َٔ أفهاز إجياب١ٝ 

ٔ َطت٣ٛ األدا٤ ٚايٓعس يف إَها١ْٝ َتسفع 

 .األخر بٗا

 .اذتسص ع٢ً َعسف١ َا ٜطتذد َٔ أفهاز  -

ايعٌُ ٚفل أسدخ األفهاز ٚاملطتذدات اييت   -

 .تطٛز األدا٤ 

 .ايبشاش٘ ٚسطٔ ارتًل

متتع٘ بايطًٛنٝات ٚايتصسفات اييت تؤدٟ 

إىل إجياد دٛ َٔ ايتعاٌَ اإلْطاْٞ بٝٓ٘ 

 .ٚبني اآلخسٜٔ

 .َد٣ ازتٝاح اآلخسٜٔ يًتعاٌَ َع٘ -

 (املسض٢ ) ايعالقات َع املسادعني 
ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات إجياب١ٝ ملصًش١ 

 .ايعٌُ َع املسادعني 

ق١ً ايترَس ٚايشهاٟٚ بٝٓ٘ ٚبني  -

 .ٚايطُع١ ايطٝب١ املسادعني

 .ايتعاٌَ اإلجيابٞ - -

 ايعالقات َع ايسؤضا٤

ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات إجياب١ٝ ملصًش١ 

ايعٌُ َع ايسؤضا٤ ٚتريٌٝ َعٛقات ايعٌُ 

 .يف اإلداز٠ 

 .ٚدٛد ايعالقات اإلجياب١ٝ اييت ختدّ ايعٌُ -

 .االسرتاّ املتبادٍ  -

 ايعالقات َع ايصَال٤

اب١ٝ ملصًش١ ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات إجي

ايعٌُ َع شَال٥٘ ، ٚاالضتفاد٠ َٔ تبادٍ 

 .ارتربات ٚايتذازب 

 . ٚدٛد ايعالقات اإلجياب١ٝ اييت ختدّ ايعٌُ -

 .ايتعإٚ املطتُس   -

 .االسرتاّ املتبادٍ  -

 

 ايعالقات َع املسؤٚضني
ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات إجياب١ٝ ملصًش١ 

 .ايعٌُ َع املسؤٚضني 

 .ٓ٘ ٚبني املٛظفنيق١ً ايترَس ٚايشهاٟٚ بٝ -

 .ايتعاٌَ اإلجيابٞ   -

 . االسرتاّ املتبادٍ   -

 

 
 

 

 


