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 الهيكل التنظيمى لوحدة القياس والتقويم

 أوال: انفزيق اإلداري

 الكلية ورئيس مجلس اإلدارةأ.د/ ...........................   عميد  -1

 أ.د/ ...............وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب )بصفته( ونائب رئيس مجلس اإلدارة -2

 أ.د/ ...............وكيل الكلية لشئون -3

 أ.د/ ...............وكيل الكلية لشئون -4

 أ.د/ عبدالرحيم أحمد على مصطفى مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية -5

 وليد شعبان  نائب  مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية أ.د/ -6

 د/  رفيق مدير وحدة ضمان الجودة -7

 أ/  ...............أمين الكلية " المسئول المالى واإلدارى -8

 أ/ ................. رئيس قسم شئون الطالب -9

 أ/ ................رئيس قسم شئون الدراسات العليا -11

 الطالب/ -11

 تُفيذي:ثبَيب: انفزيق ان

 القسم األعضاء رئيس اللجنة اسم اللجنة
 أ.د/ منال دمحم دمحم حفنى لجنة المتابعة والدعم الفنى

 
 

 د/ كارٌمان محمود دمحم
 د/ احمد فتحً دمحم السٌد خضر

 المحاصٌل

 وقاٌة النبات

 الهندسه الزراعٌه

  د/ احمد ٌحً بدوي لجنة بنوك األسئلة
 رجبد/ اٌهاب عبد المنعم 

 م.م/ مناي دمحم عز الرجال
 م.م/ حماده صالح

 الحٌوانً االنتاج

 االقتصاد الزراعً

 الحٌوانً االنتاج

 الحٌوانً االنتاج

  أ.د/ نجالء كمال حافظ لجنة  التصحٌح اإللكترونى
 د/ دمحم ابراهٌم دمحم ابو النجا

 د/ جهاد صالح سعٌد 
 حسٌن السٌد دمحم/ ا

 البساتٌن

 االلبان

 علوم االغذٌه

 اداري شئون طالب

 د/ احمد عبد العلٌم الخربوطلً د/ اسامه غانم لجنة اإلعالم وتكنولوجٌا المعلومات
 م/ عبدهللا الشافعً

 االراضً والمٌاه

 والمٌاه االراضً

 وقاٌة النبات

  د/ خالد عبد الحمٌد لجنة التدرٌب
 د/ ابراهٌم ناصف ناصف

 البساتٌن

 البساتٌن

  د/ دمحم عبد الجواد امام لجنة التحلٌل واإلحصاء
 م/ عٌد حسن سوٌلم

 المحاصٌل

 المحاصٌل

 وقاٌة النبات د. مروة سمٌر كامل أ.د/ رفٌق عبدالرحمن وحدة المراجعة
    

 مسئول قواعد البٌانات/                                                                      السكرتارٌة/

 المدٌر التنفٌذى                                                                                           عمٌد الكلٌة

 أ.د/ ناصر سعٌد مندور                أ.د/ عبدالرحٌم أحمد على                                                         
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 انىحدح إدارح يجهش رئيش يهبو

 رؼ١١ٓ ِذ٠ش اٌٛؽذح ٚفك ِؼب١٠ش ِؾذدح ِٚؼٍٕخ عٍفبً. .1

 اإلؽشاف ػٍٝ اداسح اٌٛؽذح. .2

 اإلؽشاف ػٍٝ اٌفش٠ك اإلداسٜ ٚاٌزٕف١زٜ .3

 اخز١بس أػضبء اٌفش٠ك اٌزٕف١زٜ ٚرغذ٠ذُ٘ ثٕبء ػٍٝ ِمزشؽبد ِذ٠ش اٌٛؽذح. .4

 اػالٔبد االعزّبػبد ٚإٌذٚاد ِٚؾبضش٘ب.اػزّبد  .5

 اػزّبد لشاساد ِغٍظ اداسح اٌٛؽذح. .6

 دػٛح اٌفش٠ك اإلداسٜ ٚاٌزٕف١زٜ ٌالعزّبػبد. .7

 اػزّبد اٌزمبس٠ش اٌف١ٕخ ٚاٌّب١ٌخ سثغ اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌغ٠ٕٛخ ٌٍٛؽذح. .8

 اخز١بس اٌّشؽؾ١ٓ ٌٍذٚساد اٌزذس٠ج١خ ثبٌّشوض ٚفك ِؼب١٠ش ِؼٍٕخ. .9

 اٌؼًّ اٌّخزٍفخ ثبٌٛؽذح ِٚزبثؼخ وبفخ األٔؾطخ ٚاٌزمبس٠ش اٌّزؼٍمخ ثٙب.ِزبثؼخ أػّبي ِغّٛػبد  .10

ػمذ اعزّبػبد ِغ ِذ٠ش اٌٛؽذح ٚاٌفش٠ك اٌزٕف١زٜ ٚاإلداسٜ ثبٌى١ٍخ ٚاٌغبدح أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  .11

 ِٚؼب١ُٔٚٙ ٌزؾى١ً فشق اٌؼًّ ٚرٛص٠غ اٌّٙبَ.

 ذح.اػزّبد لشاساد رؾى١ً فشق اٌؼًّ ثٕبء ػٍٝ ِمزشػ ِٓ ِذ٠ش اٌٛؽ .12

 ِزبثؼخ آ١ٌبد رٕف١ز األٔؾطخ ٚرطج١مبرٙب داخً ألغبَ اٌى١ٍخ. .13

 انىحدح يجهش رئيش َبئت يهبو

 ِزبثؼخ أٔؾطخ اٌٛؽذح ثبٌى١ٍخ ٚاثذاء اٌشأٜ ف١ٙب. .1

سفذ اٌزطٛس فٝ أٔؾطخ اٌٛؽذح ٚرز١ًٌ اٌؼمجبد اٌزٝ رٛاعٗ رٕف١ز األٔؾطخ، ٚاؽبطخ ِغٍظ اداسح اٌٛؽذح ثزٌه  .2

 وٍٗ.

 لزشاؽبد اٌزٝ ِٓ ؽؤٔٙب دػُ أٔؾطخ اٌٛؽذح ٚرؾم١ك سعبٌزٙب.رمذ٠ُ اٌّؾٛسح ٚاال .3
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ِزبثؼخ آ١ٌبد رٕف١ز األٔؾطخ ٚرطج١مبرٙب داخً األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚأصٕبء ِشاؽً االِزؾبْ ٚاٌزم٠ُٛ ٚػمت اػالْ  .4

 إٌزبئظ، ٚػشك رمبس٠ش ثزٌه ػٍٝ ِغٍظ اداسح اٌٛؽذح.

 ؽذح.ِزبثؼخ أػّبي ِغّٛػبد اٌؼًّ ٚفشق اٌؼًّ اٌّخزٍفخ ثبٌٛ .5

 ثبنكهيـخ: انىحدح يديز يهبو

 اػذاد خطظ اٌؼًّ اٌالصِخ ٚاٌزٛع١ٗ ٚاإلؽشاف ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌٛؽذح. .1

 ِزبثؼخ أغبص األػّبي ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب ٌخطخ ػًّ اٌٛؽذح، ٚاٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌٛؽذح. .2

ّٙبَ إٌّٛطخ ثٙب، ٚاٌّؾبوً اٌزٝ رمذ٠ُ رمبس٠ش دٚس٠خ ٌّغٍظ اإلداسح ػٓ رطٛس اٌؼًّ ثبٌٛؽذح ٚفمبً ٌٍ .3

 رؼٛق اٌم١بَ ثبٌّٙبَ.

 االرقبي ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚاإلداس٠خ ِٓ خالي اداسح اٌى١ٍخ ٌزغ١١ش اٌؼًّ اٌزٕف١زٜ. .4

ِزبثؼخ ػشك ِٕٚبلؾخ ِٛضٛػبد اٌزم٠ُٛ ٚاالِزؾبٔبد ػٍٝ اٌّغبٌظ اٌّزخققخ ثبٌى١ٍخ )ِغٍظ  .5

 ٚاػزّبد٘ب ٚرٕف١ز اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثٙب.األلغبَ اٌؼ١ٍّخ(  -اٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ -اٌى١ٍخ

رّض١ً اٌٛؽذح فٝ االعزّبػبد اٌزٝ ٠ذػٝ ٌٙب وبالعزّبػبد اٌذٚس٠خ ٌّذ٠شٜ اٌٛؽذاد ٚوزٌه اٌّؾبسوخ  .6

 فٝ إٌذٚاد ٚاٌّئرّشاد راد اٌقٍخ ثؤٔؾطخ رط٠ٛش اٌزم٠ُٛ.

 اٌزذس٠ت ٚل١بط ٔظُ رم٠ُٛ اٌطالة. .7

 ٚاالِزؾبّٔبد ٚاػذاد إٌؾشاد اٌذٚس٠خ.ٔؾش صمبفخ رط٠ٛش رم٠ُٛ اٌطالة  .8

رؾذ٠ذ اؽز١بعبد ٚؽذح اٌزط٠ٛشاٌّغزّش ٚا١ٌّىٕخ ٌٕظُ ٌٕظُ رم٠ُٛ اٌطالة ٚاالِزؾبٔبد ِٓ األصبس  .9

 ٚاألدٚاد ٚاألعٙضح اٌزٝ ٠شاد ؽشاإ٘ب.

اػذاد رمش٠ش ِفقً ثبؽز١بعبد ٚؽذح اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٚا١ٌّىٕخ ٌٕظُ رم٠ُٛ اٌطالة ٚاالِزؾبٔبد ِٓ  .10

 بس ٚاألدٚاد ٚاألعٙضح اٌزٝ ٠شاد ؽشاإ٘ب.األص

 رق١ُّ لبػذح ث١بٔبد ٌٍٛؽذح ٚادخبي ِخشعبد األٔؾطخ اٌغبثمخ ٚرؾ١ٍّٙب ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ ٚرٛص١مٙب. .11

 اػذاد رمش٠ش ؽٙشٜ ػٓ أٔؾطخ اٌٛؽذح. .12

 رمذ٠ُ ِمزشػ رؾى١ً فشق اٌؼًّ ٚاػزّبد٘ب ِٓ ػ١ّذ اٌى١ٍخ. .13

 ٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌٛؽذح.رؾذ٠ذ اٌّىبفآد ٚػذد اٌغبػبد ٚرٛص٠ؼٙب ػ .14
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 ػشك أٔؾطخ اٌٛؽذح ػٍٝ ٌغٕخ ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثبٌى١ٍخ ثقفخ ؽٙش٠خ. .15

ػًّ رمش٠ش دٚسٜ ٌؼ١ّذ اٌى١ٍخ ِٚذ٠ش ٚؽذح ػٓ ِذٜ رمذَ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ فٝ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ِٚذٜ  .16

 رٕف١ز٘ب ألٔؾطخ اٌٛؽذح.

 ثبنكهيـخ: انىحدح يديز َبئت يهبو

 فٝ اداء ع١ّغ ٚاعجبرٗ. اٌٛؽذحِؼبٚٔخ ِذ٠ش  .1

ؾئٛٔٗ اٌف١ٕخ فٟ اطبس ع١بعبد ٚلشاساد ِغٍظ اٌرقش٠ف أِٛس ٚاداسح  اٌٛؽذح٠زٌٛٝ ٔبئت ِذ٠ش  .2

 .اٌٛؽذحاإلداسح ٚرٌه فٟ ؽبٌخ غ١بة ِذ٠ش 

 .خث١بٔبد األٔؾطخ ِٓ اٌى١ٍ ِزبثؼخ ٚؽقش اٌّغزٕذاد ٚ .3

 .حاٌٛؽذاٌّؾبسوخ فٝ اػذاد عذٚي أػّبي ٚ ِؾبضش اعزّبع ِغٍظ اداسح  .4

 .ٛؽذحاإلؽشاف ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌ .5

 اٌزبثؼخ ٌٙب. اٌٍغبْٚ  ٛؽذحاٌّؾبسوخ فٝ اػذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ٌٍ .6

 يهبو وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى و انطالة : 

األؽشاف ٚ اٌّزبثؼخ ٚ ػشك ِٕٚبلؾخ ِٛضٛػبد اٌزم٠ُٛ ٚاالِزؾبٔبد ػٍٝ اٌّغبٌظ  .1

األلغبَ اٌؼ١ٍّخ(  -ٌغٕخ اٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  -اٌّزخققخ ثبٌى١ٍخ )ِغٍظ اٌى١ٍخ

 ٚاػزّبد٘ب ٚرٕف١ز اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثٙب.

 األؽشاف ػٍٟ اٌزذس٠ت ٚل١بط ٔظُ رم٠ُٛ اٌطالة. .2

 األؽشاف ػٍٟ ٔؾش صمبفخ رط٠ٛش رم٠ُٛ اٌطالة ٚاالِزؾبٔبد ٚاػذاد إٌؾشاد اٌذٚس٠خ. .3

  . اإلؽشاف ػٍٟ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ ٌٍطالة .4

  .ِزبثؼخ األِزؾبٔبد اإلٌىزش١ٔٚخ ثبٌى١ٍخاألؽشاف ٚ  .5

األؽشاف ػٍٟ اػذاد  رمبس٠ش اٌٛسلخ األِزؾب١ٔخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّٛضٛػ١خ ٚ ل١بط ِخشعبد  .6

 اٌزؼٍُ.
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األؽشاف ػٍٟ اػذاد  خطخ اٌزؾغ١ٓ ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌّشاعؼخ ٌٍٛسلخ االِزؾب١ٔخ  ِٓ  .7

 إٌبؽ١خ اٌّٛضٛػ١خ .

ً األؽقبئٟ ٌٕزبئظ األِزؾبٔبد ٚ رمذ٠ّٙب ٌٛؽذح اٌم١بط األؽشاف ػٍٟ اػذاد رمبس٠ش اٌزؾ١ٍ .8

 اٌزم٠ُٛ.ٚ 

 

 يهبو وكيم انكهيخ نشئىٌ اندراصبد انعهيب و انجحىث: 

األؽشاف ٚ اٌّزبثؼخ ٚ ػشك ِٕٚبلؾخ ِٛضٛػبد اٌزم٠ُٛ ٚاالِزؾبٔبد ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب  .1

األلغبَ اٌؼ١ٍّخ(  -ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  -ػٍٝ اٌّغبٌظ اٌّزخققخ ثبٌى١ٍخ )ِغٍظ اٌى١ٍخ

 ٚاػزّبد٘ب ٚرٕف١ز اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثٙب.

 األؽشاف ػٍٟ اٌزذس٠ت ٚل١بط ٔظُ رم٠ُٛ طالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. .2

األؽشاف ػٍٟ ٔؾش صمبفخ رط٠ٛش رم٠ُٛ طالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاالِزؾبٔبد ٚاػذاد  .3

 إٌؾشاد اٌذٚس٠خ.

  .ساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخاألؽشاف ٚ ِزبثؼخ األِزؾبٔبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٌطالة اٌذ .4

األؽشاف ػٍٟ اػذاد  رمبس٠ش اٌٛسلخ األِزؾب١ٔخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ إٌبؽ١خ اٌّٛضٛػ١خ ٚ  .5

 ل١بط ِخشعبد اٌزؼٍُ.

األؽشاف ػٍٟ اػذاد  خطخ اٌزؾغ١ٓ ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌّشاعؼخ ٌٍٛسلخ االِزؾب١ٔخ  .6

 ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ إٌبؽ١خ اٌّٛضٛػ١خ .

األؽشاف ػٍٟ اػذاد رمبس٠ش اٌزؾ١ًٍ األؽقبئٟ ٌٕزبئظ األِزؾبٔبد ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ  .7

 اٌزم٠ُٛ.رمذ٠ّٙب ٌٛؽذح اٌم١بط ٚ 

 يهبو وكيم انكهيخ نشئىٌ خديخ انًجتًع و تًُيخ انجيئخ: 

 ٔؾش صمبفخ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ػٍٝ اٌّغزّغ اٌخبسعٝ  .1

 . اٌزٛػ١خ ٌٍّغزّغ ثب١ّ٘خ ٔظُ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ اٌؾذ٠ضخ  .2
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 انداخهيخ: انىحدح نجبٌ

 وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌشعُ اٌزٛض١ؾٟ ١ٌٍٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚػٍٝ اٌٛعٗ اٌزبٌٟ: ٌغبْ 6ػٍٝ ػذد  اٌٛؽذح ؾزًّ ر

 : األصئهخ ثُىك نجُخ .1

  ٌٍّمشساد.رمذ٠ُ اٌذػُ اٌالصَ فٟ ف١بغخ اعئٍخ االِزؾبٔبد ٚثٕبء اٌّفشداد 

  ثٕٛن االعئٍخ ِزبثؼخ . 

 ِزبثؼخ أ١ٌخ ِشاعؼخ ٚرؾذ٠ش ثٕه األأعئٍخ 

 ِشاعؼخ ِؼب١٠ش اٌغش٠خ ٚ األِبْ ألػّبي ثٕٛن األعئٍخ . 

  رمذ٠ُ اٌذػُ اٌالصَ ٌزذس٠ت أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ثٕٛن األعئٍخ ثّب ٠ؾمك ص٠بدح ع٠ٕٛخ

 %.10ال رمً ػٓ 

 

 انتصحيح األنكتزوَي: نجُخ 2

  ِٟٔٚزبثؼخ رٕف١ز أ١ٌبد ٚاعشاءاد اٌزقؾ١ؼ االٌىزش . 

  بٌزقؾ١ؼ األٌىزشٟٚٔ.ث  األِزؾبٔبداػذاد رمبس٠ش اٌزؾ١ًٍ األؽقبئٟ ٌٕزبئظ 

  اػذاد رمبس٠ش ػٓ اُ٘ اال٠غبث١بد ٚاٌغٍج١بد ثبعزخذاَ ٔظبَ اٌزقؾ١ؼ األٌىزشٚٔٝ ٚٚضغ ِمزشؽبد

 ٌٍزؾغ١ٓ . 

 : انتدريت  نجُخ .3

  ٚ ٚضغ خطخ ٚ رٕف١ز دٚساد رذس٠ج١خ/ ٚٚسػ ٌزٍج١خ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌٍغبدح اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ف١ّب ٠خـ اٌم١بط ٚ اٌزم٠ُٛ .

 .ل١بط أصش ِٚشدٚد اٌزذس٠ت 

  اٌزٛافً ِغ ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد ٌالطالع ػٍٝ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ فٟ ِغبالد

ٔٛارظ اٌزؼٍُ ٚٔظُ اٌزم٠ُٛ ٚاٌؾقٛي ػٍٝ إٌّبرط ٚاالدٌخ اٌزٟ رقذس٘ب ا١ٌٙئخ ٚوزٌه ٌالطالع  ل١بط

 ػٍٝ ثشاِظ اٌزذس٠ت اٌزٟ رمذِٙب ا١ٌٙئخ، اٌخ.

  انًعهىيبد تكُىنىجيب و اإلعالووحدح  -4

 اٌّئرّشاد راد اٌؼاللخ ثزط٠ٛش ٔظُ اٌزم٠ُٛ ٚ اٌم١بط. ٚسػ اٌؼًّ ٚإٌذٚاد ٚ الْ ػٓ ػالا 
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 أٔؾطزٗ. ٛؽذحذاس إٌؾشاد اٌفق١ٍخ / اٌغ٠ٕٛخ ػٓ أػّبي اٌاف ٚ 

 ٌى١ٍخ افذاس وز١جبد ع٠ٕٛخ ػٓ رطٛس ٔظُ اٌم١بط ٚ اٌزم٠ُٛ ثب. 

 ٌأؾطزٗ . ٛؽذحاػذاد اٌٍّقمبد اٌالصِخ ٚ األػالٔبد اٌٛسل١خ ٚ األٌىزش١ٔٚخ ٌٍزؼش٠ف ثب ٚ 

  ِٚشعالد اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌّؼ١ٕٓ ثىً ِب ٠خـ ٔظُ االرقبي ٚاٌزٕغ١ك

 اٌزم٠ُٛ ثبٌٛؽذح 

 . اعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌّزؼٍمخ ثٕظُ رم٠ُٛ اٌطالة ٚاالِزؾبٔبد 

  ٝٔؾش صمبفخ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ث١ٓ اٌّغزّغ اٌغبِؼ 

 رؾذ٠ذ ٔظُ رغغ١ً ث١بٔبد األخزجبساد 

  ٓبٌغبِؼخث اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ شوض ِاٌٛؽذح ٚاٌشثظ اٌؾجىٟ ث١ 

 اإلؽشاف اٌفٕٝ ػٍٝ اعٙضح ِىٛٔبد ثٕٛن األعئٍخ  

 ٌفٟ ٚعبئً اإلػالَ اٌّخزٍفخ ٚػٍٝ ؽجىخ االٔزشٔذ. ٛؽذح اظٙبس أ١ّ٘خ ٚدٚس ا 

 

 اإلحصبء: و انتحهيم  نجُخ.5

 االؽقبئٟ ٌالخزجبساد اٌذػُ اٌالصَ الرّبَ اٌزؾ١ٍ ً . 

  اػذاد ٚرطج١ك ٚرؾ١ًٍ وبفخ اعزّبساد اٌزم١١ُ ٚل١بط األصش ٌٍذٚساد ٚاالؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ. 

 ٛؽذح ٚٔظُ اٌزم١١ُ اٌّطٛسح اف اٌّؼ١ٕخ ػٓ أداء ٚأٔؾطخ اٌاٌم١بط اٌذٚسٞ ٌشضب األطش. 

 

 انفُي: اندعى و انًتبثعخ  نجُخ.6

 ٌىبفخ اٌّؼ١ٕٓج١ك ٔظُ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌزط. 

 ٌاٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛزمبس٠ش اٌف١ٕخ اٌذٚس٠خ ٌّؾشٚع ِزبثؼخ ا . 

  ُثبٌٛؽذح ِزبثؼخ رٕف١ز خطظ اعزّشاس٠خ ِؾشٚػبد اٌم١بط ٚاٌزم٠ٛ 

 ح اػذاد اٌخطظ اٌغ٠ٕٛخ ٌٛؽذ. 

 ( ِزبثؼخ اعز١فبء اٌج١ئخ االِزؾب١ٔخ ِٓ خالي ِؼب١٠ش اٌّٛاسد اٌّبد٠خNormsٌٍٍى ) ١خ. 

 اف اٌّؼ١ٕخ ػٓ ٔظُ ٚادٚاد اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ .ِزبثؼخ اٌم١بط اٌذٚسٞ ٌشضب األطش 

 ٕزشٚالد ٚ أػّبي األِزؾبٔبدالزشاػ ِٚزبثؼخ رط٠ٛش اٌى . 

 . ِشاعؼخ اٌٛسلخ األِزؾب١ٔخ ِٓ ؽ١ش اٌؾىً ٚ اٌّضّْٛ ٚسفغ رمش٠ش ػٕٙب 

 .ِزبثؼخ األعشاءاد اٌزقؾ١ؾ١خ ٚ سفغ رمش٠ش ػٕٙب 
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  ػ١خ ٚ ل١بط ِخشعبد اٌزؼٍُ.رمبس٠ش ٌٍٛسلخ األِزؾب١ٔخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّٛضٛ اػذاد 

  ٌٍٛسلخ االِزؾب١ٔخ  ِٓ إٌبؽ١خ اٌّٛضٛػ١خ اػذاد ا١ٌخ ٚخطخ رؾغ١ٓ ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌّشاعؼخ. 

 يديز وحدح ضًبٌ انجىدح ثبنكهيخ.يهبو 

  ٚاالِزؾبٔبد اٌزم١١ُ ثٕظُ اٌخبفخ اٌٛصبئك اػذاد ِزبثؼخ .1

  ؽٍٙب ٚعجً ٚاٌزم٠ُٛ ثبٌم١بط ٠خـ ف١ّب اٌغٛدح لضب٠ب ِٕبلؾخ .2

  ٚاٌزم٠ُٛ اٌم١بط ٠خـ ف١ّب االػزّبد ِؼب١٠ش اعز١فبء ضّبْ .3

 

 ثبنكهيـخ: أييٍ أو انكهيخ إدارح يديز يهبو

 ِزبثؼخ ٚرٕف١ز األػّبي اإلداس٠خ إٌّٛطخ ثٛؽذح رط٠ٛش ٔظُ رم٠ُٛ اٌطالة ٚاالِزؾبٔبد ثبٌى١ٍخ. .1

 اٌفش٠ك اإلداسٜ ٚاٌزٕف١زٜ ٌٍٛؽذح. ؽضٛس اعزّبػبد .2

 رز١ًٌ اٌؼمجبد اإلداس٠خ اٌزٝ رمبثً رٕف١ز ِٙبَ اٌٛؽذح ثبٌى١ٍخ. .3

 يهبو رئيش قضى شئىٌ انتعهيى و انطالة : 

اػذاد لٛائُ أسلبَ اٌغٍٛط ٠ذ٠ٚخ ٚرغ١ٍّٙب ٌمغُ اٌىّج١ٛرش إلػذاد ٔغخ اٌىزش١ٔٚخ ٠زُ ِشاعؼزٙب ِشح  .1

 .أخشٜ

 . غ اٌطالةِشاعؼخ ِٛاد اٌزخٍف ٌغ١ّ .2

اػذاد اؽقبئ١خ ِٛضؼ ثٙب اعُ اٌّمشس ٚػذد اٌطالة اٌز٠ٓ ع١ئدْٚ ف١ٙب االِزؾبْ ِقٕف١ٓ طجمب ٌؾبٌخ  .3

اٌم١ذ)ِغزغذ /ثبق/ِٓ اٌخبسط(ثبإلضبفخ اٌٝ ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ ع١ئدٜ االِزؾبْ فٝ اٌّمشس ِٓ فشق 

 أػٍٝ)رخٍفبد(.

 .ٌضبٔٝ ٚعذاٚي اٌزخٍفبدِشاعؼخ عذاٚي االِزؾبٔبد ٌٍفق١١ٍٓ اٌذساع١١ٓ األٚي ٚا .4

اػذاد ث١بْ اؽقبئٟ ثؼذد اٌطالة ٚػذد اٌٍغبْ ٚػذد اٌّالؽظ١ٓ ٚاٌّشالج١ٓ ِٚغئٌٛٝ اٌغ١بة  .5

 .ٚاالؽز١بطٝ ٚفمبً أل٠بَ االِزؾبْ اٌّٛضؾخ ثبٌغذاٚي االِزؾب١ٔخ ٌٍطالة

اداسح اػذاد اؽقبئ١بد ١ِٛ٠خ ثؾضٛس ٚغ١بة اٌطالة ٚاٌٍغبْ اٌخبفخ ٚؽبالد اٌغؼ ٚاسعبٌٙب اٌٝ  .6

 .اٌغبِؼخ
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 يهبو رئيش قضى شئىٌ اندراصبد انعهيب و انجحىث: 

 رٛف١ش إٌّبرط اٌّىزٛثخ أٚ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌالٌزؾبق ٌٍم١ذ ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍبد اٌغبِؼخ .1

                                 ِشاعؼخ ٍِفبد اٌطالة اٌّزمذ١ِٓ ٌٍم١ذ ٚاٌزغغ١ً  .2

ػٍٝ اٌشعبئً ٚرؼذ٠الد ػٕٛاْ  ٚاٌزغغ١ً ٚرؼذ٠الد ٌغبْ اإلؽشافِشاعؼخ اػزّبد ا٠مبف اٌم١ذ   .3

                                                                اٌشعبئً

                                                           ِشاعؼخ ٔزبئظ طالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍبد  .4

                                                     الة اٌذساعبد اٌؼ١ٍبِشاعؼخ اٌخطظ اٌذساع١خ ٌط  .5

            اػذاد اٌج١بٔبد اإلؽقبئ١خ ٌٍطالة اٌّم١ذ٠ٓ ٚاٌؾبف١ٍٓ ػٍٝ اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ اٌؼ١ٍب  .6

                     ادخبي ث١بٔبد طالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّم١ذ٠ٓ ٚاٌّغغ١ٍٓ ػٍٝ اٌؾبعت ا٢ٌٟ  .7

 انًبنً: انًضئىل بويه

 ؽشاء اؽز١بعبد اٌٛؽذح ِٓ األصبس ٚاألدٚاد ٚاألعٙضح ٚاٌىزت اٌّشعؼ١خ طجمبً ٌٍمبْٔٛ. .1

 ػمذ إٌّبلقبد ٚاٌجذ فٝ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ػٍٝ أفضً اٌؼطبءاد اٌّطشٚؽخ. –وزبثخ اٌّٛاففبد  .2

 اػذاد رمش٠ش ِفقً ػٓ ِذخالد ِٚخشعبد اٌٛؽذح اٌّب١ٌخ ؽٙش٠بً. .3

بٌٛؽذح ٚاٌقشف ػٍٝ ثاٌم١بَ ثبإلعشاءاد اٌّب١ٌخ ٚاٌؾغبث١خ ٚاػذاد ا١ٌّضا١ٔخ ٚاٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌخبفخ  .4

 أٔؾطخ اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزٛػ١خ ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاػذاد اٌّطجٛػبد اٌالصِخ.

 يهبو يًثم انطالة 

 بٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ثّب ٠خـ ف١ ٌٕؾش اٌٛػٝ ث١ٓ اٌطالة  -

 ٌزم١١ُ ٔظبَ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ٚعٗ ٔظش اٌطالة   -

 اػطبء اٌفشفخ ٌٍطالة ٌٍّؾبسوخ ف١ّب ٠خـ ثٕظُ االِزؾبٔبد  -

 ٚاٌّٙبَ ثبٌٛؽذح خطظ اٌؼًّ ِمزشؽبد اٌّؾبسوخ فٝ ٚضغ  -
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 انفُي: انضكزتيــــز يهـــــبو

 .ٛؽذح ثبٌٌمشاساد ٚاٌزمبس٠ش اٌخبفخ اػذاد ٚف١بٔخ اٌّشاعالد ٚاٌّزوشاد ٚا .1

 ٚوزٌه رقذ٠ش اٌّشاعالد اٌقبدسح. ٛؽذح مجبي اٌجش٠ذ اٌٛاسد اٌخبؿ ثبٌاعز .2

 اعزمجبي اٌّىبٌّبد اٌٙبرف١خ اٌٛاسدح ٚاٌشد ػ١ٍٙب. .3

 ٛؽذحرٕظ١ُ االعزّبػبد اٌخبفخ ثبٌ .4

 رذ٠ٚٓ ِؾبضش االعزّبػبد .5

  ٚاٌخبفخ ثجٕٛن االعئٍخلغبَ اٌٝ اال ٛؽذح رؼمت اٌّىبرجبد اٌقبدسح ػٓ اٌ .6

 ٚٔبئجٗ. ٛؽذح ، ٚرمذ٠ُ رمبس٠ش ثزٌه اٌٝ ِذ٠ش اٌٛؽذح خبطجٙب اٌراٌزٝ  لغبَ ِبٌُ ٠شد ثؾؤٔٗ سد ِٓ االؼمت ر .7

عزغبثخ ٌٍّىبرجبد اٌٛاسدح اٌٝ أٚ ٔبئجٗ ػٓ اٌؼشال١ً اٌزٝ رٛاعٗ عشػخ اال ٛؽذحرمذ٠ُ رمبس٠ش اٌٝ ِذ٠ش اٌ .8

 ٌؼشال١ً.أٚ اٌقبدسح ػٕٗ، ٚرمذ٠ُ االلزشاؽبد اٌىف١ٍخ ثبصاٌخ ٘زٖ ا ٛؽذح اٌ

 


