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 إزغـادات

َٔ أَاّ نٌ عٓصسيريو يدزد١ املٓاضب١ يف اذتكٌ املدصص اٜعد ايس٥ٝظ املباغس ايتكسٜس عٔ طسٜل تطذٌٝ  .1

َع َساعا٠ أال تصٜد ايدزد١ املعطا٠ عٔ اذتد األع٢ً يدزدات ل باملعد عٓ٘ ايتكسٜس عٓاصس ايتكِٜٛ اييت تتعً

 .ايتكِٜٛ احملدد٠ يهٌ عٓصس سطب ايف١٦ املعد عٓٗا ايتكسٜس

ثِ  األدا٤ ايٛظٝفٞ ٚايصفات ايػدص١ٝ ٚايعالقاتطذٌ ب٘ زتُٛع دزدات عٓاصس ٜايتكدٜس ايهًٞ يًدزدات  .2

 .(ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥ )  دزداتجتُع يًشصٍٛ ع٢ً اجملُٛع ايهًٞ يً

 .(ٚددت  إٕ) املًشٛظات ايعا١َ حيدد ايس٥ٝظ املباغس َٛاطٔ ايك٠ٛ َٚٛاطٔ ايضعف سطب زأٜ٘ يف سكٌ  .3

 .ـ عٓد ايطًباملعد عٓ٘ ايتكسٜس بعد اعتُاد ايتكسٜس َٔ قبٌ ايس٥ٝظ األع٢ً يًس٥ٝظ املباغس ٜتِ إطالع  .4

ٖٞ عٓاصس تسدٝش١ٝ تؤخر بعني االعتباز ( ٠ٛ أٚ ايضعف َٛاطٔ ايك) ًٜشغ إٔ عٓاصس املًشٛظات ايعا١َ  .5

 .ألغساض ايتُٝٝص بني اذتاصًني ع٢ً دزدات َتطا١ٜٚ

ي٘  إذا نإ أسد عٓاصس ايتكِٜٛ ال ٜٓطبل ع٢ً املعد عٓ٘ ايتكسٜس فال ٜرتى َهإ ايعٓصس خايًٝا ، بٌ ٜٛضع .6

ضٛا٤ نإ ) تتضُٔ ذيو ايعٓصس دزد١ َٓاضب١ ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا عٔ طسٜل َتٛضط دزدات اذتكٍٛ اييت 

 (.ذيو يف األدا٤ ايٛظٝفٞ أّ يف ايصفات ايػدص١ٝ أّ يف ايعالقات 

 
 

 َصادز تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝفٞ

 . ايصٝديٞ ، ٚاألخصا٥ٞ ، ٚايفين ، ٚاملطاعد ايصشٞ  ًَف (1

 .تدٜٚٔ َالسعات ايس٥ٝظ املباغس  ضذٌ (2

 . تكسٜس اإلصتاش ايػٗسٟ (3

 .ايسمسٞ  دفرت ايدٚاّ (4

 .دز أخس٣ تطاعد يف دق١ ايتكِٝٝ أٟ َصا (5
 

 

 املػُٛيٕٛ بٗرا ايُٓٛذز

تػٌُ ٚٚظا٥ف ايصٝادي١ ، ( أ )  ثالخ ف٦ات حبٝح تػٌُ ايف١٦ٜٚػـٌُ  ايصش١ٜٝطبل ٖرا ايُٓٛذز ع٢ً غاغًٞ ايٛظا٥ف 

ٚتتعًـل أعُـاٍ    ٚظـا٥ف ايفٓـٝني ٚاملطـاعدٜٔ ايصـشٝني      ( ز)  تػـٌُ ايف٦ـ١  ٚٚظا٥ف األخصا٥ٝني َٔ غـ  األطبـا٤،    (ب )  ايف١٦

غاغًٞ ٖرٙ ايٛظا٥ف بتكـدِٜ ارتـدَات ايطبٝـ١ ٚايصـش١ٝ ملطـاعد٠ األطبـا٤ االضتػـازٜني ٚاألخصـا٥ٝني ٚاألطبـا٤ املكـُٝني يف           

 . تكدِٜ ارتدَات ايطب١ٝ املتدصص١

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عٓاصس منٛذز تكِٜٛ األدا٤ يػاغًٞ ايٛظا٥ف ايصش١ٝ غسح 
 ٚأضظ ايتشكل َٓٗا(طاعدٕٚ ايصشٕٝٛايصٝادي١،األخصا٥ٕٝٛ، ايفٕٓٝٛ،امل) 

   

 أضظ ايتشكل َٔ ايعٓصس ايػسح  ايعٓصس

ــالز     ــسم ايعــــــ ــِٝ طــــــ ــ٢ تكٝــــــ ــدز٠ عًــــــ ايكــــــ

 املطتدد١َ

حتدٜد طسٜك١ ايعالز املال١ُ٥ َٔ خالٍ 

ايتعسف ع٢ً ضًبٝات ٚإجيابٝات ايطسم 

 .املدتًف١ يعالز ساالت ضابك١ 

ــالز    - ــسم ايعــــــــ ــ١ طــــــــ َــــــــــد٣ َال٥ُــــــــ

 .  املطتدد١َ

ــا٥ر َـــد٣ حتكٝـــل ٖـــ   - رٙ ايطـــسم يًٓتـ

 .اإلجياب١ٝ

تٛظٝف املعًَٛات املتٛفس٠ عٔ اذتاي١  املٗاز٠ يف حتدٜد ايعالز املٓاضب

 .املسض١ٝ يتشدٜد ايعالز املٓاضب  

 طسٜكت٘ يف حتدٜد ايعالز  -

 ١َد٣ َال١ُ٥ ايعالز يًشاي -

إعطا٤ ايتٛدٝٗات اييت متهٔ ايعاًَني  ايكدز٠ ع٢ً تدزٜب غ ٙ َٔ ايعاًَني

ٚغ ِٖ َٔ شٜاد٠ حتصًِٝٗ َٔ املعازف 

 . ٚاملٗازات 

َد٣ ايتكدّ يف أدا٤ ايعاًَني  -

 ْتٝذ١ يًتدزٜب

ايكدز٠ ع٢ً إعداد خطط ايعٌُ َٚتابع١  ايكدز٠ ع٢ً ختطٝط ٚتطٜٛس ايعٌُ

تٓفٝرٖا ٚفل تستٝب َعني َٔ سٝح 

ٓطذِ األٚي١ٜٛ ٚايربْاَر ايصَين هلا مبا ٜ

َع األٖداف احملدد٠ يريو ، ٚتطٜٛس 

أضايٝب ايعٌُ مبا ميهٔ َٔ حتكٝل ٖرٙ 

 .    األٖداف بأفضٌ ٚأضسع ايطسم 

مناذز َٔ خطط ايعٌُ ايَٝٛٞ  -

 ايبطٝط 

مناذز َٔ ارتطط إلصتاش ايعٌُ  -

 .ايػٗسٟ ٚايطٟٓٛ 

 تكازٜس اإلصتاش  -

املعسفــ١ بايطسٜكــ١ ايطــ١ًُٝ يعُــٌ األدٗــص٠ 

 .ٚاملٛاد املطتدد١َ

اإلملاّ بهٝف١ٝ تػػٌٝ األدٗص٠ ، ٚاضتدداّ 

 .املٛاد بايطسٜك١ ايصشٝش١ 

َــد٣ االيتــصاّ بايطسٜكــ١ ايصــشٝش١     -

 . يف اضتدداّ األدٗص٠ ٚاملٛاد 

 .                 ق١ً األخطا٤  -

اط مبٛاعٝد ايعٌُ ضبااليتصاّ ٚاالْ .احملافع١ ع٢ً أٚقات ايعٌُ

احملدد٠ يف اذتضٛز ٚاالْصساف ٚعدّ 

 .ز٠ َكس ايعٌُ دٕٚ إذٕ َطبل َػاد

االيتصاّ باذتضٛز ٚاالْصساف يف  -

 .املٛاعٝد احملدد٠ 

ايتكٝد بايفرت٠ املدصص١ يطاعات  -

ايعٌُ ٚاضتجُازٖا يف إصتاش َٗاّ 

 .ايعٌُ 

اإلغساف ع٢ً أدا٤ املٛظفني خالٍ قٝاَِٗ  املٗاز٠ يف املتابع١ ٚايتٛدٝ٘ فًٓٝا ٚإدازًٜا

داز١ٜ بأدا٤ َٗاّ عًُِٗ ايف١ٝٓ ٚاإل

 .ٚإزغادِٖ ألفضٌ ايطسم 

اذتــــــست عًــــــ٢ تصٜٚــــــد املــــــٛظفني  -

ــ٢    ــاعدِٖ عًــ ــيت تطــ ــات ايــ باملعًَٛــ

إصتاش أعُاهلِ عًـ٢ ايٓشـٛ املطًـٛب    

. 

 .َسادع١ إصتاشات املٛظفني  -

ــ١ ذات    ــاِٖٝ ايفٓٝـــ ــظ ٚاملفـــ ــ١ باألضـــ املعسفـــ

 .ايعالق١ بايعٌُ 

ــاٍ    ــ١ٝ يف زتــــــ ــازف األضاضــــــ ــ٘ باملعــــــ إملاَــــــ

٣ ذات ختصصـــــ٘     ٚ ايتدصصـــــات األخـــــس

مبـا ميهٓــ٘ َـٔ ةازضــ١ عًُـ٘ عًــ٢    ايعالقـ١  

 .ايٓشٛ املطًٛب 

إصتــاش ايعُــٌ ٚفــل األصــٍٛ املٗٓٝــ١      -

 .  املتعازف عًٝٗا 



 
 عٓاصس منٛذز تكِٜٛ األدا٤ يػاغًٞ ايٛظا٥ف ايصش١ٝ غسح 

ٚأضظ ايتشكل َٓٗا(ايصٝادي١،األخصا٥ٕٝٛ، ايفٕٓٝٛ،املطاعدٕٚ ايصشٕٝٛ)   

 ٔ ايعٓصسأضظ ايتشكل َ ايػسح  ايعٓصس

 َتابع١ َا ٜطتذد يف زتاٍ ايتدصص

اذتست ع٢ً َتابع١ َا حيدخ َٔ 

َتػ ات يف زتاٍ ايعٌُ ٚستاٚي١ اإلملاّ 

 .ب٘ ٚتطٜٛسٙ 

ايطعٞ يصٜاد٠ املعازف ايع١ًُٝ َٔ  -

خالٍ قسا٤ت٘ يف ايدٚزٜات ٚايتكازٜس 

 .املتعًك١ بتدصص٘ 

محاضـــــــــــ١ ٚزغبتـــــــــــ٘ بااليتشـــــــــــام  -

بـــــــايرباَر ايتدزٜبٝــــــــ١ يف زتــــــــاٍ  

 . صص٘ خت

 إَها١ْٝ حتٌُ َط٦ٛيٝات أع٢ً

إَها١ْٝ تهًٝف املٛظف بأعُاٍ َٚٗاّ 

تفٛم َا ٜكّٛ ب٘ يف ٚظٝفت٘ اذتاي١ٝ يف 

 .َطت٣ٛ ايصعٛب١ ٚاملط٦ٛي١ٝ 

نفا٤تــ٘ فُٝــا ٜٛنــٌ إيٝــ٘ َــٔ َٗــاّ          

 .إضاف١ٝ 

ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ اتصاالت فعاي١ َع 

 اآلخسٜٔ

َع ٚدٛد ايعالقات اإلجياب١ٝ ٚايفاع١ً 

اآلخسٜٔ ٚايكدز٠ ع٢ً تطٜٛعٗا رتد١َ 

 .ايعٌُ 

ايتعإٚ ٚايتفاعٌ بػهٌ إجيابٞ  -

 .َع اآلخسٜٔ 

ــيت تسبطــــــ٘      - ــ١ ايعالقــــــات ايــــ ْٛعٝــــ

 .باآلخسٜٔ ٚاْعهاضٗا ع٢ً األدا٤ 

 .ايتفِٗ ألٖداف ادتٗاش 

إٔ ٜهٕٛ يد١ٜ َعسف١ ٚاضتٝعاب 

 .يألٖداف ايعا١َ يًذٗاش 

فٗــِ األٖــداف ايعاَــ١ يًذٗــاش عًــ٢    -

ٚاضح ، َٚـا ٜرتتـب عًـ٢ ذيـو     ضتٛ 

 .َٔ أٖداف فسع١ٝ ٚبساَر عٌُ

املعسفــ١ مبتطًبــات إصتــاش األٖــداف     -

ــ١ أٚ    ــ١ ، فٓٝـــ ــ  ْعاَٝـــ ــٛا٤ ناْـــ ضـــ

 .َستبط١ بايك٣ٛ ايعا١ًَ 

اعتُــــاد أٖــــداف ادتٗــــاش نُسدــــع   -

رتطـــــط                           ٚبـــــساَر  

 .ايعٌُ اييت ٜتِ األخر بٗا 

١ٝ يف ايب١٦ٝ املعسف١ بأْٛاع األَساض املتفػ

 احملٝط١

اإلملاّ بأْٛاع األَساض املٓتػس٠ يف ايب١٦ٝ 

 . اييت ٜعٌُ بٗا 

اإلدسا٤ات اييت ٜتبعٗا يتشدٜد  -

عالق١ األَساض ايػا٥ع١ بايب١٦ٝ 

 .َع اذتاي١ ستٌ ايتػدٝص 

طسٜكت٘ يف اختاذ ايتداب  ٚ  - 

 . االستٝاطات ايالش١َ 



 
 ٛظا٥ف ايصش١ٝ عٓاصس منٛذز تكِٜٛ األدا٤ يػاغًٞ ايغسح 

ٚأضظ ايتشكل َٓٗا(ايصٝادي١،األخصا٥ٕٝٛ، ايفٕٓٝٛ،املطاعدٕٚ ايصشٕٝٛ)   

 أضظ ايتشكل َٔ ايعٓصس ايػسح  ايعٓصس

 ايكدز٠ ع٢ً ايتػًب ع٢ً صعٛبات ايعٌُ

 

قدز٠ املٛظف ع٢ً َعادت١ َػانٌ ايعٌُ 

 .اي١َٝٛٝ ٚايطاز١٥ بػهٌ ضًِٝ َٚٛضٛعٞ

مناذز َٔ املػانٌ اييت ٚادٗ   -

ز٠ ٚاألضايٝب ٚايطسم املتدر٠ اإلدا

 .ملعادتتٗا 

 اإلملاّ بٓعِ ٚإدسا٤ات ايعٌُ

املعسف١ باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚاإلدسا٤ات 

ارتاص١ بايعٌُ َٚد٣ َتابع١ َتػ اتٗا 

 . ٚاإلملاّ بٗا 

إصتاش ايعٌُ ٚفل ايكٛاعد  -

 .ايٓعا١َٝ ٚاإلدسا١ٝ٥ املعٍُٛ بٗا

سذِ املدايفات ايٓعا١َٝ   -

 . ٚاإلدسا١ٝ٥

 كٝد بايصٟ ارتات بايعٌُايت
االيتصاّ بازتدا٤ ايصٟ املدصص يػاغًٞ 

 .   ٖرٙ ايٛظا٥ف 

َد٣ االيتصاّ بايصٟ املدصص َٔ  -

 . خالٍ األعُاٍ اي١َٝٛٝ 

 تطبٝل أضظ ايطال١َ املعتُد٠ يف ايعٌُ

ايتكٝد بطسم ايطال١َ احملدد٠ عٓد أدا٤ 

األعُاٍ ذات ارتطٛز٠ َجٌ تسنٝب 

 .  ايٛصفات ايطب١ٝ نُٝٝا٥ًٝا

إصتاش ايعٌُ ٚفل قٛاعد ايطال١َ  -

 احملدد٠ 

 املٗاز٠ يف إعداد ايتكازٜس

إعداد ايتكازٜس ٚفل ايطسم ايط١ًُٝ أضًٛبًا 

ٚنتاب١ َتض١ُٓ األسداخ ٚايػٛاٖد 

املؤد١ٜ إىل أحتاذ ايكساز املٓاضب دٕٚ ٚدٛد 

 .ثػسات ٚدٛاْب غ  َطتٛفا٠ 

 . مناذز ةا أعدٙ َٔ تكازٜس  -

يتكازٜس َد٣ ضال١َ ٖرٙ ا  -

 .ٚاستٛا٥ٗا ع٢ً املعًَٛات املطًٛب١ 

 تكبٌ ايتٛدٝٗات ٚاالضتعداد يتٓفٝرٖا

األخر بتٛدٝٗات زؤضا٥٘ ٚاذتست ع٢ً 

 .  ايعٌُ ٚفكًا هلا ٚايتعاٌَ َعٗا بإجياب١ٝ 

ٚاملبادز٠  االضتذاب١ يًتٛدٝٗات -

 .يتٓفٝرٖا 

مناذز ةا صدز ي٘ َٔ تٛدٝٗات   -

 .  َٚا ْفرٙ َٓٗا 

 سطٔ ايتصسف

يتعاٌَ حبه١ُ ٚاتصإ َع املٛاقف ا

ايطاز١٥ ، املفاد١٦ ، اذتسد١ ) املدتًف١     

 .ٚبعد ايٓعس يدٜ٘ ( 

َػاٖدات َٔ ايتعاٌَ يف املٛاقف  -

املدتًف١ َع ايسؤضا٤ ، ايصَال٤ ، 

 .املسؤٚضني

بعد ايٓعس يف ايتعاٌَ َع شتتًف   -

 .  األَٛز 

 تكبٌ األفهاز ادتدٜد٠

هاز إجياب١ٝ ايتفاعٌ َع َا ٜطتذد َٔ أف

َطت٣ٛ األدا٤ ٚايٓعس يف إَها١ْٝ  َٔتسفع 

 .األخر بٗا

اذتست ع٢ً َعسف١ َا ٜطتذد  -

 .َٔ أفهاز 

ايعٌُ ٚفل أسدخ األفهاز  -

 .ٚاملطتذدات اييت تطٛز األدا٤ 



 

 عٓاصس منٛذز تكِٜٛ األدا٤ يػاغًٞ ايٛظا٥ف ايصش١ٝ غسح 

أضظ ايتشكل َٓٗاٚ(ايصٝادي١،األخصا٥ٕٝٛ، ايفٕٓٝٛ،املطاعدٕٚ ايصشٕٝٛ)   
 أضظ ايتشكل َٔ ايعٓصس ايػسح  ايعٓصس

 االٖتُاّ باملعٗس

االٖتُاّ بايًباع َٔ سٝح ايػهٌ 

مبا ٜتفل ( ايعٓا١ٜ ايػدص١ٝ ) ٚايٓعاف١   

َع ايعادات ٚايتكايٝد ، ٚاالٖتُاّ برتتٝب 

 .  ْٚعاف١ املهتب 

ايعٓا١ٜ بايعٗٛز باملعٗس اذتطٔ  -

 .َٔ سٝح ايػهٌ 

ايعٓا١ٜ )عاف١ اذتست ع٢ً ايٓ  -

 (.ايػدص١ٝ

 .تستٝب ْٚعاف١ املهتب   -

 ايعالقات َع املسادعني

ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات إجياب١ٝ ملصًش١ 

 ايعٌُ َع املسادعني 

ق١ً ايترَس ٚايػهاٟٚ بٝٓ٘ ٚبني  -

 .املسادعني ٚايطُع١ ايطٝب١ 

 .ايتعاٌَ اإلجيابٞ  -

 ايعالقات َع ايسؤضا٤

١ ملصًش١ ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات إجيابٝ

ايعٌُ َع ايسؤضا٤ ٚتريٌٝ َعٛقات ايعٌُ 

 .يف اإلداز٠ 

ٚدٛد ايعالقات اإلجياب١ٝ اييت  -

 .ختدّ ايعٌُ

 .االسرتاّ املتبادٍ  -

 ايعالقات َع ايصَال٤

ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات إجياب١ٝ ملصًش١ 

ايعٌُ َع شَال٥٘ ، ٚاالضتفاد٠ َٔ تبادٍ 

 .ارتربات ٚايتذازب 

اب١ٝ اييت ٚدٛد ايعالقات اإلجي -

 . ختدّ ايعٌُ

 .ايتعإٚ املطتُس   -

 .االسرتاّ املتبادٍ  -

 ايعالقات َع املسؤٚضني

ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات إجياب١ٝ ملصًش١ 

 .ايعٌُ َع املسؤٚضني 

ق١ً ايترَس ٚايػهاٟٚ بٝٓ٘ ٚبني  -

 .املٛظفني

 .ايتعاٌَ اإلجيابٞ   -

 . االسرتاّ املتبادٍ   -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


