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 اٌّمذِح

٠ؼذ اٌّؼٍُ أصذ اٌشوبئض األعبع١خ فٝ اٌؼ١ٍّخ اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚ٘ٛ اٌّغئٛي األٚي ػٓ ٔمً اٌتشاث 

اٌخمبفٟ ٚتط٠ٛشٖ ٚػٓ تضم١ك أ٘ذاف اٌتؼ١ٍُ ٚػٓ إصذاث اٌتغ١١ش فٝ عٍٛن اٌذاسع١ٓ ٚػٓ 

تضم١ك إٌّٛ اٌشبًِ ٚاٌّتىبًِ ٌٍذاسع١ٓ ِؼشف١ب ٚٚرذا١ٔب ٚارتّبػ١ب ٚصشو١ب ٚصتٝ ٔصً 

د ِٓ تضذ٠ج اٌتؼ١ٍُ ٚتط٠ٛشٖ ٚرؼً سعبٌخ اٌّؼٍُ ِىٍّخ ِٚشتجطخ ثزٙٛد ٌٍغشض إٌّشٛ

اٌذٌٚخ فٝ ثٕبء إٌشئ ٚاٌز١ً اٌصبٌش اٌّذسن أل١ّ٘خ اٌؼًّ فٝ تضم١ك غذ ِششق ِٚغتمجً 

ٚاٌّؼٍُ ٠مَٛ ثؼًّ ر١ًٍ ٘ٛ خذِخ اٌؼٍُ ٚاٌّزتّغ ِٕٚٙتٗ تغّٛ فٛق وً ِٕٙخ ٌزا ٠زت ثب٘ش 

 . لذسٖػ١ٍٗ أْ ٠غّٛ ثٙب وّب ٠زت أْ ٔضؼٗ ِٛضٛع تمذ٠ش ٚاصتشاَ ٚٔمذسٖ صك 

 :التقويم  تعرييف اساليب

اوجٙب ٠ُٚ ٠ّخً رضءاً ال ٠تزضأ ِٓ ػ١ٍّخ اٌتؼٍُ ِٚمِٛبً أعبع١بً ِٓ ِمِٛبتٙب ، ٚأٔٗ ٠ٛتكإْ اي

فٟ ر١ّغ خطٛاتٙب ، ٠ٚؼشف اٌتم٠ُٛ ثأٔٗ ػ١ٍّخ إصذاس صىُ ػٍٝ ل١ّخ األش١بء أٚ 

. اٌّٛضٛػبد أٚ اٌّٛالف أٚ األشخبص ، اػتّبداً ػٍٝ ِؼب١٠ش أٚ ِضىبد ِؼ١ٕخ 

ٚفٟ ِزبي اٌتشث١خ ٠ؼشف اٌتم٠ُٛ ثأٔٗ اٌؼ١ٍّخ اٌتٟ تشِٟ إٌٝ ِؼشفخ ِذٜ إٌزبس أٚ اٌفشً 

اٌتٟ ٠تضّٕٙب إٌّٙذ ٚوزٌه ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف ثٗ ، صتٝ  فٟ تضم١ك األ٘ذاف اٌؼبِخ

. ٠ّىٓ تضم١ك األ٘ذاف إٌّشٛدح ثأصغٓ صٛسح ِّىٕخ 

 مفهوم تقويم األداء الوظيفي للمعلم
 

العملٌة التربوٌة التطوٌرٌة التً ٌتم من خاللها تقٌٌم جمٌع األعمال التً ٌقوم »: على أنه
ولها تؤثٌر على تٌسٌر وإتمام عملٌة التعلٌم، بها المعلم داخل غرفة الصف وخارجها 

بإعطائه قٌمة رقمٌة ووصفٌة، ومن ثم تعزٌز الصفات اإلٌجابٌة، وتعدٌل السلوكٌات 
. «السلبٌة، والتغلب على المعوقات

 :أهداف التقويم 

  االرتفاع بمستوى العملٌة التربوٌة، وذلك من خالل تعرف أوجه القوة والضعف
 األمر الذي ٌإدي إلى تؤكٌد نواحً القوة وتالفً نواحً الضعفأداء المعلم،  فً

  وتزوٌد المعلم ببٌانات عن أدائه  تربوٌهتهدف إلى التؤكد مما تحقق من أهداف
 بهدف تحسٌن إجراءات تدرٌسه

 . تطوٌر أدائه، واالرتقاء بمستواه المهنً
. تساعد المعلمٌن المبتدئٌن على النمو -
التدرٌبٌة، حٌث إن نتٌجة التقوٌم تحدد نقاط القوة والضعف فً أداء تحدٌد االحتٌاجات  -

. الموظف
علمٌن االسترشاد بها عند منح المكافآت التشجٌعٌة، حٌث ٌإدي ذلك إلى محافظة الم -



المتمٌزٌن على مستواهم، ودفع من هم أقل مستوى إلى بذل جهدهم للوصول إلى المستوى 
. األفضل

اف وتحسٌن مستوى المشرفٌن، فنتٌجة التقوٌم تبٌن مستوى األداء فاعلٌة الرقابة واإلشر -
، كما تعكس قدرة الرئٌس على اإلشراف والحكم السلٌم، مما ٌدفع الرئٌس إلى علم الحقٌقً لل

. تنمٌة مهاراته اإلشرافٌة والقٌادٌة
 .ستوى االداء الوظٌفً للمعلم النهوض بم -
ن، مما ٌحقق مبدأ وضع الشخص المناسب فً الحكم على مدى سالمة االختٌار والتعًٌ -

. المكان المناسب
. تحدد المعلمٌن المبتدئٌن الذٌن ال ٌصلحون التعلٌم لنقلهم إلى وظائف أخرى -
 .تحدد المعلمٌن القدامى الذٌن ٌحتاجون إلى تطوٌر  -
.:  تساعد على توفٌر مزٌد من النمو المهنً للمعلمٌن ذوي الخبرة الكبٌرة -
. لمعلم وإرشاده إلى أفضل األسالٌب للتعامل مع المواقف التعلٌمٌة المختلفةتوجٌه ا -
. تبصٌر المعلم بنواحً تفوقه فً مهنته إلنماء محاسنه ولتالفً نقائصه -
إٌضاح مكانة المعلم بٌن زمالئه وعالقته باإلدارة المدرسٌة وعالقته بطالبه وأولٌاء  -

. أمورهم ومدى اندماجه فً المدرسة
ٌد مدى تعاون المعلم مع إدارة المدرسة ومدى إسهامه فً مساعدة طالبه على حل تحد -

. مشكالتهم
.  توفٌر تغذٌة راجعة للمعلمٌن -
المساهمة فً تقوٌم مدى تحقٌق المنهج ألهداف التربٌة، حٌث إن األنماط السلوكٌة التً  -

. ٌسلكها المعلم تإثر فً تنفٌذ المنهج
. المزٌد من النجاح عن طرٌق إرشاده وتوجٌهه مساعدة المعلم على تحقٌق -
. الوصول إلى أساس عادل وسلٌم فً ترقٌة المعلم وترفٌعه -
 

 اسا١ٌة ذم٠ُٛ االداء اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼٍُ

تعد عملٌة تقوٌم األداء الوظٌفً للمعلم المرجع الرئٌس فً بناء وتنفٌذ برامج اإلعداد والتؤهٌل 
 كانت مإشًرا قوي الداللة على مدىوالتطوٌر، وكلما كانت عملٌة تقوٌمه دقٌقة وصادقة 

. فاعلٌة النظام التربوي
 اهم الوظٌفً منكما ٌعد توفٌر األسالٌب العلمٌة المنصفة والموضوعٌة لتقوٌم األداء 

الحاجات التربوٌة للمعلم، مما ٌضع مسإولٌة كبٌرة على عاتق من ٌقوم بإعداد تلك األسالٌب 
 ..وبنائها وتقوٌم أداء المعلم من خاللها

: ولقد سار تقوٌم أداء المعلم فً ثالثة اتجاهات، وهً
هذه الخصائص  البحث عن خصائص المعلمٌن كمعٌار للكفاءة التدرٌسٌة سواًء كانت: األول -

. شخصٌة أو ثقافٌة أو مهنٌة
البحث عن العلمٌة التدرٌسٌة وما ٌتم فٌها من سلوك للمعلم والطالب، وهذا االتجاه  :الثانً -

ٌعتبر أن التفاعل بٌن المعلم والطالب هو أساس التعلٌم وهو مإشر صادق لكفاءة التدرٌس، 



من خالل المالحظة المنظمة لسلوك تحلٌل التدرٌس »ومن هنا ظهر االتجاه المعروف باسم 
.  «المعلم والطالب

، (إن لم تكن الوحٌدة لكفاءة المعلم)البحث عن نتائج التعلٌم باعتبارها المإثر األهم،  :الثالث -
. فإذا كان تحصٌل الطالب جًٌدا فإن ذلك ٌدل على جودة عملٌة التدرٌس وكفاءة المعلمٌن

 
 

 : األداء تقييممعايير
أداء المعلم توصلت كثٌر من المإسسات التً تعنى بإعداد وتؤهٌل المعلمٌن لقٌاس مستوى 

إلى عدد من المعاٌٌر التً ٌنبغً أن ٌبلغها المعلم وأن تكون األساس فً تؤهٌله والترخٌص له 
:  بمزاولة المهنة كمعلم مإهل، ومن هذه المعاٌٌر ما ٌلً

. م والتعلممسإولٌة المعلمٌن تجاه الطالب وتجاه عملٌة التعلً -
. معرفة المعلمٌن التامة لموادهم التً ٌدرسونها، وأسالٌب تدرٌسها -
. مسإولٌة المعلمٌن عن قٌادة وإدارة عملٌات تعلٌم الطالب فً بٌئة تعلٌمٌة إٌجابٌة -
التقوٌم المستمر لتقدم الطالب، وتحلٌل النتائج، وتكٌٌف عملٌة التعلٌم من أجل تحسٌن  -

. لطالبمستوى التحصٌل لدى ا
. مسإولٌة المعلمٌن عن التحسٌن والتطوٌر المهنً المستمر -
. إظهار درجة عالٌة من االحتراف -
 

 ِرٟ ٠مَٛ اٌّؼٍُ خالي ا١ٌَٛ اٌذساسٟ ؟  

 

 اٌخبٟٔ وتمش٠ش اٌىفبءح فٟ ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ 

 

 ا٠ٓ ٠مَٛ اٌّؼٍُ ؟

 

 داخً ٚخبسد اٌصف

 

 َ ّٛ  اٌّؼٍُ ؟اداء ٌّارا ٠مـ

 

 .ثّب ٠ذفؼٙب ٌتخطٟ اٌصؼٛثبد ٚثٍٛؽ األ٘ذاف اٌّؼٍّخ ثتغز٠خ سارؼخ ػٓ أدائٙبتض٠ٚذ  -1

 

 .تٕغ١ك اٌزٙٛد اٌّشتشوخ ٌىً ِٓ اٌّششفخ ٚاٌّذ٠شح ٚاٌّؼٍّخ اٌشا١ِخ إٌٝ اٌتط٠ٛش إٌّٟٙ. -2

 

 :اٌتشث٠ٛخ ِٓ أرً تضذ٠ذ ِذٜ وفبءح اٌّؼٍّخ فٟ اٌم١بَ ثّٙبَ اٌؼ١ٍّخ اٌتؼ١ّ١ٍخ -3

 . األداء اٌّت١ّضتشز١غ ِٚىبفأح   -

 . تضغ١ٓ ٚتؼذ٠ً األداء اٌضؼ١ف  -



 

 .تط٠ٛش ثشاِذ إػذاد اٌّؼٍّبد ٚثشاِذ اٌتذس٠ت أحٕبء اٌخذِخ -4

 

 .صّب٠خ اٌّتؼٍّبد ِٓ اٌّؼٍّبد غ١ش األوفبء فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ -5

 

 .اٌفصًاتخبر لشاساد إداس٠خ ػبدٌخ ثشأْ اٌّؼٍّخ ِٓ ص١ج اٌتشل١خ أٚ اٌتض٠ًٛ أٚ إٌمً أٚ  -6

 

 

 .االستمبء ثّغتٜٛ اٌؼ١ٍّخ اٌتؼ١ّ١ٍخ إٌٝ ألصٝ صذ ِّىٓ -7

 

 .تٛف١ش لبػذح ث١بٔبد إلغشاض اٌجضج اٌؼٍّٟ  -8

 

 

 و١ف ٠مَٛ اٌّؼٍُ ؟

 

 اسرطالع اٌشأٞ  -1

 

  ُٙاعتطالع سأٞ اٌطالة فٟ ِؼ١ٍّ 

  ِٚذٞ وفبءتُٙ فٟ اٌتذس٠ظ  .

 

  اعتطالع سأٞ اٌّششف١ٓ اٌتشث١٠ٛٓ ، ِٚذ٠شٞ اٌّذاسط . 

 

 :ذس١ًٍ اٌرفاػً اٌٍفظٟ ٚغ١ش اٌٍفظٟ  -2

 

٠تُ تض١ًٍ ِب ٠غتخذِخ اٌّؼٍُ ِٓ سِٛص ٌفظ١خ شف١ٙخ أٚ تضش٠ش٠خ داخً صزشح اٌذساعخ فٟ 

 .تفبػٍٗ ِغ اٌتال١ِز 

 أحٕبء اٌضصخ اٌذساع١خ ، 

 . ٚاإلشبساد ِبءاد  ٚوزا اٌٍغخ غ١ش اٌٍفظ١خ ِخً اٌضشوبد ٚاإلٞ

 . ٚتغتخذَ أدٚاد ػذ٠ذح ٌتض١ًٍ اٌتفبػً داخً صزشاد اٌذساعخ 

 

 :ذس١ًٍ اٌؼًّ  -3

 

ٚأدائٗ ٌّٕٙخ اٌتذس٠ظ ، ٌتضذ٠ذ ِب ٠مَٛ ثٗ ، ِٚبال  تض١ًٍ اٌّٙبَ ٚاألدٚاس اٌتٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّؼٍُ 

 . ٠مَٛ ثٗ ِٓ أػّبي 

 



 :االخرثاساخ  -4

 

االختجبساد ٌتم٠ُٛ ِب ٠ّتٍىٗ اٌّؼٍُ ِٓ ِؼبسف ِٚؼٍِٛبد ِٚفب١ُ٘ ، ٠ّٚىٓ اعتخذاَ اعٍٛة 

٠ّٚىٓ االػتّبد ػٍٝ االختجبساد اٌشف٠ٛخ ٚاالختجبساد اٌتضش٠ش٠خ ٚاالختجبساد االدائ١خ 

  . (وفب٠بد اٌّؼٍُ . ) وأدٚاد ٌتمذ٠ش ِغتٛٞ اٌّؼٍُ 

 

 :اٌّالزظح   -5

 

اساً ٚاٌّؼتّذح ِٓ لجً اٌزٙبد اٌشع١ّخ ٚف١ٙب ٟٚ٘ ِٓ اوخش اعب١ٌت اٌتم٠ُٛ إٌّٟٙ ٌٍّؼٍُ أتش

ِٛرٗ ِذ٠ش اٌّذسعخ ، اٌّششف اٌتشثٛٞ )٠خضغ اٌّؼٍُ ٌٍّالصظخ ِٓ لجً ِالصظ١ٓ سع١١ّٓ 

 ( .اٌخ فٕٟ 

 فٟ أحٕبء ػٍّخ داخً اٌصف اٌذساعٟ أٚخبسرخ 

 :٠ٚٛرذ ٔٛػبْ ِٓ أٔٛاع اٌّالصظخ 

 

  :ذم٠ُٛ اٌزاخ  -6
 

 : ِٓ اٌطشق اٌّغتخذِخ فٟ تم٠ُٛ اٌّؼٍُ ِمب١٠ظ اٌتمذ٠ش اٌزاتٟ ثبعتخذاَ طش٠مت١ٓ ّ٘ب 

 

 :ذمذ٠ش اٌزاخ 

فٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠غتخذَ اٌّؼٍُ تغز١ً ف١ذ٠ٛ أٚ ششائظ ِغّٛػخ وأْ ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثتذس٠ظ 

 ِزّٛػٗ صغ١شح ِٓ اٌتال١ِز ٠ٚغزً اٌضصخ ، حُ ٠ؼ١ذ ٘زا اٌشش٠ظ ِغ غ١شح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ أٚ

 .اٌّٛر١ٙٓ ٌّؼشفخ ٔمبط اٌضؼف أٚ اٌمٛح ف١تذس٠غٗ 

 

 :  سؤ٠ح اٌزاخ

 

أٚ ِب ٠شاٖ اٌّؼٍُ ػٓ راتٗ ٚفٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثتضذ٠ذ اٌصفبد اٌّطٍٛثخ ٌىفبءح 

 : اٌتذس٠ظ 

ثّؼٕٟ تضذ٠ذ ِضه ٌٍّغتٛٞ اٌز١ذ ٌٍتذس٠ظ ٚفٟ ضٛئٗ ٠غتط١غ أْ ٠زّغ ِؼٍِٛبد ػٓ ِذٞ 

 . لشثخ أَ ثؼذح ػٓ اٌّغتٛٞ اٌز١ذ ٌٍتذس٠ظ 

تؼغ اٌّمرشزاخ ٌؼّاْ فاػ١ٍح ِٚٛػٛػ١ح ذم٠ُٛ اداء اٌّؼٍُ  

 

اٌّتغ١شح ضشٚسح ٚرٛد اوخش ِٓ ّٔٛرد ٌتم٠ُٛ اداء اٌّؼٍُ ٠ٚتُ تص١ّّٙب ٚفك ادٚاس اٌّؼٍُ . 1

ِٚب ٠شتجظ ثٙب ِٓ ِٙبَ ِٚغئ١ٌٛبد 

تؼذ٠ً إٌظشح اٌٝ تم٠ُٛ اٌّؼٍُ ٚاٌتبو١ذ ػٍٝ أٗ ال ٠غتٙذف تضذ٠ذ ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف فٝ . 2

اداءٖ ثٙذف اٌّضبعجخ فمظ ٚأّب ٠ىْٛ ثٙذف اٌتط٠ٛش ٚاٌتضغ١ٓ اٌّغتّش 



١ٍِخ اٌتم٠ُٛ  دلخ اٌّؼٍِٛبد ٚتىبٍِٙب ِٚٛضٛػ١تٙب ص١ج ٠ؼتجش رٌه اعبط ٌٕزبس ع. 3

اْ تجٕٝ ّٔبرد اٌتم٠ُٛ فٝ ضٛء ِزّٛػخ ِؼب١٠ش تم٠ُٛ االداء  . 4

ػذَ التصبس تم٠ُٛ اداء اٌّؼٍُ ػٍٝ فشد ٚاصذ ثً ٠شبسن فٝ ٘زا اٌؼًّ اٌٝ ربٔت اٌّششف . 5

اٌتشثٜٛ ِذ٠ش اٌّذسعخ ٚاٌّذسط االٚي ٚصِالئٗ فضال ػٓ تم٠ُٛ اٌّؼٍُ ِٓ لجً اٌتال١ِز 

اعتخذاَ ّٔبرد اٌتم٠ُٛ   ٚا١ٌٚبء االِٛس ثششط

ِٓ اال١ّ٘خ تذس٠ت اٌمبئ١ّٓ ثؼ١ٍّخ اٌتم٠ُٛ ػٍٝ االصٛي اٌؼ١ٍّخ ٌٙزٖ اٌؼ١ٍّخ . 6

ػ١ٍٕخ ػ١ٍّخ اٌتم٠ُٛ ٚاتبصخ اٌفشصخ ٌٍّؼٍُ ٌّٕبلشخ اٌمبئُ ثؼ١ٍّخ اٌتم٠ُٛ ٚاػطبئٗ اٌضك فٝ . 7

اٌتظٍُ  

  ١ٌٚبتٗاعتّشاس٠خ ػ١ٍّخ اٌتم٠ُٛ ٚشٌّٛٙب ٌّزًّ ادٚاس اٌّؼٍُ ِٚغئ. 8

 

 : ذؼش٠ف تأداج ٔظاَ ذم١١ُ اٌىفاءج

تضتٛٞ إٌّبرد  أداح تم١١ُ اٌىفبءح ػجبسح ػٓ تمش٠ش ٠ىتجٗ اٌشئ١ظ اٌّجبشش ػٓ أداء ِٛظف١ٗ      

٠تىْٛ ِٓ أسثغ  3ٚإٌّٛرد سلُ (  3+  2+  1ّٔٛرد سلُ ) ػٍٝ  36/2006اٌّشفمخ ٌمشاس 

 :ِزّٛػبد ػٍٝ إٌضٛ اٌتبٌٟ 

  ٌٝٚ(ػٛاًِ وفبءح األداء اٌفشدٞ ) اٌّزّٛػخ األ 

  (ػٛاًِ وفبءح األداء اٌزّبػٟ  ) اٌّزّٛػخ اٌخب١ٔخ 

  (ػٛاًِ وفبءح اٌمذساد اٌشخص١خ )اٌّزّٛػخ اٌخبٌخخ 

  (ػٛاًِ تم١١ُ وفبءح شبغٍٟ اٌٛظبئف اإلششاف١خ ) اٌّزّٛػخ اٌشاثؼخ 

 :اٌٙذف ِٓ ذم١١ُ اٌىفاءج 

 ِتبثؼخ أداء اٌّٛظف خالي اٌؼبَ ثذلخ ِٚٛضٛػ١خ ٠ٙذف تم١١ُ اٌىفبءح إٌٝ أْ ٠ىْٛ ٚع١ٍخ ي     

 اٌزاتٟ -اٌزّبػٟ  -ػٕبصش تم٠ُٛ األداء اٌفشدٞ

 : ِفَٙٛ ا٤داء اٌفشدٞ

٘ٛ شىً ِٓ أشىبي اٌتؼج١ش ػٓ اٌزاد ص١ج تّخً اٌزاد ِضٛس اإلٔزبص ٠ٚؼًّ اٌفشد      

ٔبرضبً ٔٛاتٗ أفشاد وؼٕصش فؼبي ِٚىْٛ ٌٍّزتّغ إٌٝ ربٔت ا٢خش٠ٓ ِضممب ِغ غ١شٖ ِزتّؼبً 

 .لبدسْٚ ػٍٝ إٌّٛ اٌشبًِ ٚل١بدتٗ ٔضٛ اٌتطٛس 

 

 

 



 ػٕاطش ذم١١ُ وفاءج ا٤داء اٌفشدٞ

  ُِذٜ االٌرضاَ تاٌذٚاَ اٌشسّٟ:  ػٕظش اٌرم١١ 

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

10 
اإلخاصاخ اٌّسّٛذ شذ٠ذ االٌرضاَ تاٌذٚاَ اٌشسّٟ ٚٔادسا ِا ٠سرخذَ زمٗ فٟ 

 .تٙا

 .شذ٠ذ االٌرضاَ تاٌذٚاَ اٌشسّٟ ٚ ٠سرخذَ زمٗ فٟ اإلخاصاخ اٌّسّٛذ تٙا 9

 .ٍِرضَ تاٌذٚاَ اٌشسّٟ ٚال ٠رغ١ة ئال تؼزس لٙشٞ 8

 .٠سافع ػٍٝ ِٛاػ١ذ اٌؼًّ فٟ أغٍة ا٤ز١اْ 7

 .٠سافع ػٍٝ ِٛاػ١ذ اٌؼًّ ئٌٝ زذ ِا 6

 .٠رغ١ة ػٓ اٌؼًّ ٤ػزاس ٚا١٘ح 5

 .٠رس١ٓ اٌفشص ٌٍغ١اب ػٓ اٌؼًّ 4

 .٠رغ١ة وث١شاً ٤سثاب غ١ش ِمٕؼح 3

  ُ(:-ئٔداص اٌؼًّ)زدُ ٚ دلح اٌؼًّ :  ػٕظش اٌرم١١ 

 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ ذمذ٠ش اٌذسخح

 .٠خطؾ ِسثماً ٌٍؼًّ ٚ ٠ٕدض وافح ِرطٍثاذٗ تاذماْ ٚ ذ١ّض تٛلد ل١اسٟ 10

 .٠ٛوً ئ١ٌٗ تاذماْ ٚ ذ١ّض ٠ٕظُ ٚلد ػٍّٗ ٚ ٠ٕدض ِا 9

 .٠سسٓ ذٕظ١ُ ٚلد اٌؼًّ ٚ ٠ٕدض اٌّطٍٛب ِٕٗ 8

 .٠شاػٟ ذٕظ١ُ ٚلد اٌؼًّ ٚ ٠ٕدض اٌّطٍٛب ِٕٗ 7

 .٠ٕظُ ٚلد ػٍّٗ فٟ ِؼظُ ا٤ز١اْ ٚ ٠سرغشق ٚلراً أؽٛي فٟ ئٔداصٖ 6

 .٠ٕظُ ٚلد ػٍّٗ ئٌٝ زذ ِا ٚ ٠ٕدضٖ 5

 .ئٔداصٖ ػؼ١فال ٠سسٓ ذٕظ١ُ اٌٛلد اٌّسذد ٌٍؼًّ ٚ  4

 .٠سٟء ذٕظ١ُ اٌٛلد اٌّسذد ٌٍؼًّ ٚ ئٔداصٖ ػؼ١ف خذاً  3

  

  ُذسًّ اٌّسإ١ٌٚح ٚ اٌمذسج ػٍٝ اٌرظشف: ػٕظش اٌرم١١ 

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

 .٠رسًّ اٌّسإ١ٌٚح تسّاسح ٚ  مح ٚ ٠رظشف فٟ اٌّٛالف ذظشف ِر١ّضاً  10



 .تسّاسح ٚ  مح ٚ ٠سسٓ اٌرظشف٠رسًّ اٌّسإ١ٌٚح  9

 .٠رسًّ اٌّسإ١ٌٚح ذداٖ اٌؼًّ ٚ ٠رظشف فٟ اٌّٛالف ذظشفاً ِٕاسثاً  8

7 
٠رسًّ اٌّسإ١ٌٚح ذداٖ اٌؼًّ ػٕذ ذى١ٍفٗ ٚ ٠رظشف فٟ اٌّٛالف ذظشفاً 

 .ِٕاسثاً 

 .٠رسًّ اٌّسإ١ٌٚح ذداٖ اٌؼًّ ٚ لذسذٗ ػٍٝ اٌرظشف ِسذٚدج 6

 .اٌّسإ١ٌٚح ٚ ئٌمائٙا ػٍٝ غ١شج٠رس١ٓ اٌفشص ٌٍرٙشب ِٓ  5

 .٠رٙشب ِٓ ذسًّ اٌّسإ١ٌٚح فٟ تؼغ اٌّٛالف 4

 .٠رٙشب ِٓ ذسًّ اٌّسإ١ٌٚح فٟ خ١ّغ اٌّٛالف 3

  ُاالٌرضاَ تاٌرؼ١ٍّاخ اإلداس٠ح ٚ ا٤ٔظّح: ػٕظش اٌرم١١ 

 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ ذمذ٠ش اٌذسخح

 .اٌٍٛائر تذلح ٚ ذ١ّضٍِرضَ ترٕف١ز وافح اٌمشاساخ ٚ  10

 .ٍِرضَ ترٕف١ز اٌمشاساخ ٚ اٌٍٛائر تذلح 9

 .ٍِرضَ ترٕف١ز اٌمشاساخ ٚ اٌٍٛائر 8

 .٠ٕفز اٌمشاساخ ٚ اٌٍٛائر فٟ أغٍة ا٤ز١اْ 7

 .ٍِرضَ ئٌٝ زذ ِا ترٕف١ز اٌمشاساخ ٚ اٌٍٛائر 6

 .ل١ًٍ اٌسشص ػٍٝ ذٕف١ز اٌمشاساخ ٚ اٌٍٛائر 5

 .اٌمشاساخ ٚ اٌٍٛائرال ٠ٙرُ ترٕف١ز  4

 .غ١ش ٍِرضَ ترٕف١ز اٌمشاساخ ٚ اٌٍٛائر 3

  ُاٌّرؼ١ٍّٓ )اٌرؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ االسرداتح ٌطٍثاذُٙ :  ػٕظش اٌرم١١– 

 (اٌّشاخؼ١ٓ

 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ ذمذ٠ش اٌذسخح

 .٠سسٓ اٌرؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ ٠سرد١ة ٌطٍثاذُٙ تسشػح ٚ ذ١ّض 10

 .٠رؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ ٠سرد١ة ٌطٍثاذُٙ تسشػح 9

 .٠رؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ ٠سرد١ة ٌطٍثاذُٙ تا٘رّاَ 8

 .٠رؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ ٠سرد١ة ٌطٍثاذُٙ ئٌٝ زذ ِا 7

 .٠رؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ ٠سرد١ة ٌطٍثاذُٙ أز١أاً  6

 .٠رؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ ٠سرد١ة ٌطٍثاذُٙ ئرا وٍف تٙا 5

 .ال ٠سسٓ اٌرؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ ال ٠سرد١ة ٌطٍثاذُٙ 4



 .ال ٠سسٓ اٌرؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ ٠رٙشب ِٓ االسرداتح ٌطٍثاذُٙ 3

  ُاٌسشص ػٍٝ اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح  : ػٕظش اٌرم١١ 

 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ ذمذ٠ش اٌذسخح

 .شذ٠ذ اٌسشص ٚاٌّسافظح ػٍٝ اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح 10

 .زش٠ض ِٚسافع ػٍٝ اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح 9

 .٠سافع ػٍٝ اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح 8

 .٠سافع ػٍٝ اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح فٟ أغٍة ا٤ز١اْ 7

 .٠سافع ػٍٝ اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح ئٌٝ زذ ِا 6

 .٠ٍرضَ تاٌّسافظح ػٍٝ اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح ػٕذِا ٠طٍة ِٕٗ رٌه 5

 .اٌؼاِحال ٠سشص ٚال ٠سافع ػٍٝ اٌّّرٍىاخ  4

 .٠رسثة فٟ ػ١اع ٚ ذٍف اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح 3

  ُذمذ٠ُ الرشازاخ ٚ دساساخ ٌرط٠ٛش اٌؼًّ:   ػٕظش اٌرم١١ 

 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ ذمذ٠ش اٌذسخح

10 
٠مذَ االلرشازاخ ٚ اٌذساساخ اٌشف٠ٛح ٚ اٌّىرٛتح اٌرٟ ذساُ٘ تشىً 

 .ئ٠داتٟ ِٚر١ّض فٟ ذط٠ٛش اٌؼًّ دائّاً 

9 
٠مذَ االلرشازاخ ٚ اٌذساساخ اٌشف٠ٛح ٚ اٌّىرٛتح اٌرٟ ذساُ٘ تشىً 

 .ئ٠داتٟ فٟ ذط٠ٛش اٌؼًّ دائّاً 

8 
اٌرٟ ذساُ٘ فٟ ذط٠ٛش ٠مذَ االلرشازاخ ٚ اٌذساساخ اٌشف٠ٛح  

 .اٌؼًّ

7 
اٌرٟ ذساُ٘ فٟ  غاٌثاً ِا ٠مذَ االلرشازاخ ٚ اٌذساساخ اٌشف٠ٛح 

 .ذط٠ٛش اٌؼًّ

6 
اٌرٟ ذساُ٘ فٟ ذط٠ٛش  االلرشازاخ ٚ اٌذساساخ ٠ساُ٘ فٟ ذمذ٠ُ 

 .اٌؼًّ

5 
اٌرٟ ذساػذ فٟ ذط٠ٛش  ٠ساُ٘ فٟ ذمذ٠ُ االلرشازاخ ٚ اٌذساساخ 

 .اٌؼًّ ئرا وٍف تٙا

4 
لذسذٗ ػٍٝ ذمذ٠ُ االلرشازاخ ٚ اٌذساساخ اٌرٟ ذساُ٘ فٟ ذط٠ٛش 

 .اٌؼًّ ِسذٚدج

3 
اٌرٟ ذساُ٘  ١ٌسد ٌذ٠ح اٌمذسج ػٍٝ ذمذ٠ُ االلرشازاخ ٚ اٌذساساخ

 .فٟ ذط٠ٛش اٌؼًّ

 



  ُتأخالل١اخ إٌّٙح االٌرضاَ :   ػٕظش اٌرم١١ 

 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ ذمذ٠ش اٌذسخح

10 
شذ٠ذ االٌرضاَ ٚاٌسشص ػٍٝ أخالل١اخ إٌّٙح فٟ وافح اٌسٍٛو١اخ 

 .اٌّرؼٍمح تاٌؼًّ

 .شذ٠ذ االٌرضاَ تأخالل١اخ إٌّٙح 9

 .إٌّٙح ٍِرضَ تأخالل١اخ 8

 .٠شاػٟ أخالل١اخ إٌّٙح فٟ ػٍّٗ 7

 .٠شاػٟ أخالل١اخ إٌّٙح ئٌٝ زذ ِا 6

 .ل١ًٍ االٌرضاَ تأخالل١اخ إٌّٙح 5

4 
أٚ غ١ش ِٙرُ تأخالل١اخ إٌّٙح فٟ وً )إٌّٙح  غ١ش ِثاي تأخالل١اخ 

 ( .ا٤زٛاي

 .غ١ش ٍِرضَ تأخالل١اخ إٌّٙح  3

  ُاٌؼ١ٍّح اٌرّىٓ ِٓ اٌّادج:  ػٕظش اٌرم١١ 

 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ ذمذ٠ش اٌذسخح

 .ِرّىٓ ِٓ ِادذٗ ذّىٕا ِر١ّضاً  10

 ِرّىٓ ِٓ ِادذٗ ذّىٕا ػا١ٌاً  9

 .ِرّىٓ ِٓ ِادذٗ ٚ اٌّٙاساخ اٌّرظً تٙا 8

 .ٌذ٠ٗ اٌمذسج ػٍٝ ػشع اٌّفا١ُ٘ اٌؼ١ٍّح تظٛسج ِٕاسثح 7

 .زذ ِا ٌذ٠ح اٌمذسج ػٍٝ ػشع اٌّفا١ُ٘ ئٌٝ  6

 .ذّىٕٗ ِٓ اٌّادج اٌؼ١ٍّح ِمثٛي  5

 .ذّىٕٗ ِٓ اٌّادج اٌؼ١ٍّح ِسذٚد 4

 .غ١ش ِرّىٓ ِٓ اٌّادج اٌؼ١ٍّح 3

 ِفَٙٛ ا٤داء اٌدّاػٟ

٘ٛ وً تزّغ ِٕظُ ٠ٙذف إٌٝ تضغ١ٓ األداء ٚ فبػ١ٍخ اٌؼًّ ٌجٍٛؽ أ٘ذاف ِضذدح ، أعبعٙب 

ِتخصصخ ػ١ٍّخ ٚ ارتّبػ١خ ثض١ج تتشن ٌٙب تٛص٠غ اٌؼًّ ػٍٝ األفشاد وفشق ػًّ ٚ إداساد 

 . اٌضش٠خ فٟ اخت١بس لشاساتٙب ٚ اتخبر٘ب فٟ دائشح اختصبصبتٙب

  

 



 ػٕاطش ذم١١ُ وفاءج ا٤داء اٌدّاػٟ

  ُِذٜ اٌرؼاْٚ ِغ اٌضِالء ٚ أػؼاء فشق اٌؼًّ:  ػٕظش اٌرم١١ 

 

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

10 
اٌؼًّ تّثادسج راذ١ح  اٌرؼاْٚ ِغ اٌضِالء ٚ ٠شاسن فٟ فشق زش٠ض ػٍٝ 

 .٠ٚسُٙ ف١ٙا تىً ئِىا١ٔاذٗ اٌّر١ّضج ٚ ٠سشص ػٍٝ إٌرائح

 .٠رؼاْٚ ِغ اٌضِالء ٚ ٠شاسوُٙ اٌؼًّ ٚ ٠ٛ ك ػاللاذٗ ِؼُٙ ٚ ٠شدؼُٙ 9

 .٠رؼاْٚ ِغ اٌد١ّغ ٚ ٠شاسن فٟ ا٤ٔشطح ٚ فشق اٌؼًّ 8

 .أغٍة ا٤ز١اْ اٌؼًّ فٟ ٠رؼاْٚ ِغ اٌضِالء ٚ فشق  7

 .فٟ ا٤ٔشطح ئٌٝ زذ ِا ٠رؼاْٚ ِغ اٌضِالء ٚ ٠شاسن  6

 .٠رؼاْٚ ٚ ٠شاسن ِغ اٌضِالء فٟ ا٤ٔشطح ئرا وٍف تٙا  5

 .ل١ًٍ اٌرؼاْٚ ِغ اٌضِالء ٚ ٔادساً ِا ٠شاسن فٟ ا٤ٔشطح  4

 ٠ردٕة اٌرؼاْٚ ِغ اٌضِالء ٚ ٠فؼً اٌؼًّ ِٕفشداً  3

  ُاٌسشص ػٍٝ ٔمً اٌخثشاخ ٣ٌخش٠ٓ:   ػٕظش اٌرم١١ 

  

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

10 
شذ٠ذ اٌسشص ػٍٝ ٔمً اٌخثشاخ اٌفؼاٌح ٚ اٌرداسب إٌاخسح ٣ٌخش٠ٓ 

 .٠ٚسشص ػٍٝ إٌرائح

 .شذ٠ذ اٌسشص ػٍٝ ٔمً اٌخثشاخ اٌفؼاٌح 9

 .زش٠ض ػٍٝ ٔمً خثشاذٗ ٣ٌخش٠ٓ 8

 .فٟ أغٍة ا٤ز١اْ ٣ٌخش٠ٓ ٠ٕمً خثشاذٗ  7

 .٠ٕمً خثشاذٗ ٣ٌخش٠ٓ ئٌٝ زذ ِا 6

 .٠طٍة ِٕٗ ٠ٕمً خثشاذٗ ٣ٌخش٠ٓ ػٕذِا  5

 .ال ٠سشص ػٍٝ ٔمً خثشاذٗ ٚ ال ٠سرف١ذ ِٓ خثشاخ ا٢خش٠ٓ 4

 .٠شفغ ٔمً خثشاذٗ ٣ٌخش٠ٓ 3

 



  ُاإلٌّاَ تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ اٌرشت٠ٛح:  ٔظش اٌرم١١ 

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

10 
ٍُِ ئٌّاِاً دل١ماً تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ اٌرشت٠ٛح ٚ لادس ػٍٝ ذسم١مٙا ٚ 

 .ل١اسٙا تر١ّض

 .ٍُِ ئٌّاِاً ػا١ٌاً تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ اٌرشت٠ٛح ٚ لادس ػٍٝ ذسم١مٙا 9

 .ٍُِ تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ اٌرشت٠ٛح ٚ لادس ػٍٝ ذسم١مٙا ٚ ل١اسٙا 8

7 
ٍُِ تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ اٌرشت٠ٛح ٚ لادس ػٍٝ ذسم١مٙا ٚ ل١اسٙا فٟ 

 .أغٍة ا٤ز١اْ

6 
ٍُِ تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ اٌرشت٠ٛح ئٌٝ زذ ِا ٚ ٠سراج ئٌٝ اٌرٛخ١ٗ 

 .ٌرسم١مٙا

 .ٍُِ تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ اٌرشت٠ٛح تظٛسج ِسذٚدج 5

 .ترسم١مٙال١ًٍ اإلٌّاَ تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ اٌرشت٠ٛح ٚ ال ٠ٙرُ  4

 .غ١ش ٍُِ تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ اٌرشت٠ٛح 3

 (ػٛاًِ اٌمذساخ اٌشخظ١ح ) ػٕاطش ذم١١ُ اٌىفاءج اٌخاطح 

 ُاٌّظٙش اٌؼاَ ِٚذٜ االٌرضاَ تاٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ اٌسسٓ:  ػٕظش اٌرم١١ 

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

10 
االٌرضاَ تاٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ اٌسشص ػٍٝ ِظٙشج اٌؼاَ، ٚ شذ٠ذ  شذ٠ذ 

 .اٌسسٓ

 .زش٠ض ػٍٝ ِظٙشٖ اٌؼاَ، ٚزش٠ض ػٍٝ اٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ اٌسسٓ  9

8 
زش٠ض ػٍٝ ِظٙشٖ اٌؼاَ، ٚزش٠ض ػٍٝ اٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ فٟ أغٍة 

 .ا٤ز١اْ

7 
زش٠ض ػٍٝ ِظٙشٖ اٌؼاَ، ٚزش٠ض ػٍٝ اٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ اٌسسٓ ئٌٝ 

 .زذ ِا 

خٗ ٠ٍرضَ تاٌّظٙش اٌؼاَ ٚاٌسٍٛن  6 ّٚ  .ئرا 

 .ل١ًٍ اٌسشص ػٍٝ ِظٙشٖ اٌؼاَ ٚل١ًٍ االٌرضاَ تاٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ اٌسسٓ 5

 .٠سشص ٔادساً ػٍٝ ِظٙشٖ اٌؼاَ ٠ٍٚرضَ تاٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ اٌسسٓ 4

3 
غ١ش زش٠ض ػٍٝ ِظٙشٖ اٌؼاَ ٚغ١ش زش٠ض ػٍٝ اٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ 

 .اٌسسٓ



 ُِذٜ ذمثً إٌمذ ٚااللرشازاخ:  ػٕظش اٌرم١١ 

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

10 
اإل٠دات١ح ٚ االسرؼذاد اٌذائُ ٌرمثً إٌمذ ٚ سّاع االلرشازاخ تشٚذ ؽ١ثح 

 .ٚاٌؼًّ تٙا

 .االسرؼذاد اٌذائُ ٌرمثً إٌمذ ٚ سّاع االلرشازاخ تشٚذ ؽ١ثح ٚ اٌؼًّ تٙا 9

 .غاٌثاً ِا ٠ٕفز٘ا ٠رمثً إٌمذ ٚ ٠سرّغ ئٌٝ االلرشازاخ تشٚذ ؽ١ثح ٚ  8

 .٠رمثً إٌمذ ٚ ٠سرّغ ئٌٝ االلرشازاخ ٚ ٠ٕفز٘ا أز١أاً  7

 .٠رمثً ا٢ساء ٚ ٠سرّغ ئٌٝ االلرشازاخ ٚ ٔادساً ِا ٠ٕفز٘ا 6

5 
ال ٠رمثً إٌمذ ٚ ال ٠سرف١ذ وث١شاً ِٓ اٌرٛخ١ٙاخ ٚ االلرشازاخ اٌّٛخٙح 

 . ئ١ٌٗ

 .االلرشازاخ إٌّظّح ٌٍؼًّال ٠رمثً إٌمذ ٚ غ١ش ِثاي تاٌرٛخ١ٙاخ ٚ  4

 .٠شفغ إٌمذ ٚ ال ٠ٙرُ ٌٍرٛخ١ٙاخ ٚ اإلسشاداخ  3

  ُاٌطّٛذ ٚ اٌؼًّ ػٍٝ ذ١ّٕح اٌزاخ:  ػٕظش اٌرم١١ 

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

10 
شذ٠ذ اٌسشص ػٍٝ ذ١ّٕح لذساذٗ اٌزاذ١ح ٚ ٠سؼش وافح اٌذٚساخ اٌرذس٠ث١ح ٚ 

 .ِداي ػٍّٗ ٚ ٠شاسن ف١ٙا تظٛسج ِر١ّضجاٌٍماءاخ فٟ 

9 
٠سشص ػٍٝ ذط٠ٛش ٔفسٗ ١ِٕٙاً ٚ ٠راتغ وً ِا ٘ٛ خذ٠ذ فٟ ِداي ػٍّٗ ٚ 

 .٠سؼٝ ئٌٝ ذ١ّٕح راذٗ ١ِٕٙاً 

8 
٠ٙرُ تر١ّٕح لذساذٗ اٌزاذ١ح ٚ ٠سؼش اٌٍماءاخ اٌرذس٠ث١ح ٚ ٠شاسن ف١ٙا فٟ 

 أغٍة ا٤ز١اْ 

7 
اٌٍماءاخ اٌرذس٠ث١ح ٚ ٠شاسن ف١ٙا ئٌٝ زذ ٠ٙرُ تر١ّٕح لذساذٗ اٌزاذ١ح ٚ ٠سؼش 

 .ِا

6 
لذساذٗ ػٍٝ ذ١ّٕح راذٗ ِسذٚدج ٚ ٠شاسن فٟ زؼٛس اٌٍماءاخ ٚ اٌذٚساخ 

 .اٌرذس٠ث١ح 

5 
ل١ًٍ اٌسشص ػٍٝ ذ١ّٕح راذٗ ١ِٕٙاً ٚ ٠سراج ئٌٝ ٚلد ٚ خٙذ ٌرؼٍُ ا٤فىاس 

 .اٌدذ٠ذج 

4 
ال ٠ٙرُ تر١ّٕح راذٗ ١ِٕٙاً فٟ ِداي ػٍّٗ ٚ ٠ؼرزس تشىً دائُ ػٓ زؼٛس 

 اٌٍماءاخ ٚ اٌذٚساخ 

 .ال ٠ٙرُ ئؽاللاً تر١ّٕح راذٗ ١ِٕٙاً ٚ ٠ؼاسع وً ِا ٘ٛ خذ٠ذ فٟ ِداي ػٍّٗ  3



 شاغٍٟ اٌٛظائف اإلششاف١ح) ػٛاًِ ذم١١ُ اٌىفاءج 

  ُاٌمذسج ػٍٝ ل١ادج اٌّشؤٚس١ٓ:  ػٕظش اٌرم١١ 

 ذمس١ُ ٚ ذٛص٠غ اٌؼًّ:   ػٕظش اٌرم١١ُ 

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

10 
ذمس١ُ ٚ ذٛص٠غ اٌؼًّ ت١ٓ اٌؼا١ٍِٓ ِؼٗ تظٛسج ػادٌح شذ٠ذ اٌسشص ػٍٝ 

 .ٚفك اٌّؼا١٠ش ٚ إٌظُ 

9 
زش٠ض ػٍٝ ذمس١ُ ٚ ذٛص٠غ اٌؼًّ ت١ٓ اٌؼا١ٍِٓ ِؼٗ تظٛسج ػادٌح ٚفك 

 .اٌّؼا١٠ش ٚ إٌظُ

8 
٠سشص ػٍٝ ذمس١ُ ٚ ذٛص٠غ اٌؼًّ ت١ٓ اٌؼا١ٍِٓ ِؼٗ تظٛسج ػادٌح فٟ 

 .أغٍة ا٤ز١اْ

7 
ذٛص٠غ اٌؼًّ ت١ٓ اٌؼا١ٍِٓ ِؼٗ تظٛسج ػادٌح ئٌٝ ٠سشص ػٍٝ ذمس١ُ ٚ 

 .زذ ِا 

 .٠سشص ػٍٝ ذمس١ُ اٌؼًّ ٚ ٠ٛصػٗ ت١ٓ اٌّشؤٚس١ٓ 6

 .ل١ًٍ اٌسشص ػٍٝ ذمس١ُ ٚ ذٛص٠غ اٌؼًّ ت١ٓ اٌؼا١ٍِٓ ِؼٗ 5

 .ال ٠ٙرُ ترمس١ُ ٚ ذٛص٠غ اٌؼًّ ت١ٓ اٌؼا١ٍِٓ ِؼٗ  4

 .غ١ش ٍِرضَ ترمس١ُ ٚ ذٛص٠غ اٌؼًّ  3

ذمذ٠ش 

 اٌذسخح
 اٌث١ـــــــــــــــــــــــــــــاْ

10 
ٌذ٠ح اٌمذسج ػٍٝ اٌم١ادج ٚ اٌرأ ١ش تاٌّشؤٚس١ٓ ِغ دلح اٌرخط١ؾ ٚ اٌرٕظ١ُ ٚ 

 .اٌشلاتح تشىً ِر١ّض

9 
ٌذ٠ح اٌمذسج ػٍٝ اٌم١ادج ٚ اٌرأ ١ش تاٌّشؤٚس١ٓ ِغ دلح اٌرخط١ؾ ٚ اٌرٕظ١ُ ٚ 

 .اٌشلاتح

 .ٌذ٠ح اٌمذسج ػٍٝ ئداسج اٌّشؤٚس١ٓ ِغ دلح اٌرخط١ؾ ٚاٌرٕظ١ُ ٚاٌشلاتح 8

7 
اٌشلاتح فٟ  اٌرٕظ١ُ  ٌذ٠ح اٌمذسج ػٍٝ ئداسج اٌّشؤٚس١ٓ ِغ دلح اٌرخط١ؾ 

 .أغٍة ا٤ز١اْ

6 
ٌذ٠ح اٌمذسج ػٍٝ ئداسج اٌّشؤٚس١ٓ ِغ دلح اٌرخط١ؾ ٚاٌرٕظ١ُ ٚاٌشلاتح ئٌٝ 

 .زذ ِا

 .لذساذٗ اٌم١اد٠ح ِسذٚدج ٚ ال ٠ٙرُ ترٛخ١ٗ اٌّشؤٚس١ٓ ١ِٕٙاً  5

 .٠سرط١غ اٌرأ ١ش فٟ اٌّشؤٚس١ٓ ١ِٕٙاً لذساذٗ ػٍٝ اٌم١ادج ػؼ١فح ٚ ال  4

 .١ٌسد ٌذ٠ٗ اٌمذسج ػٍٝ ل١ادج ِشؤٚس١ٗ ٚ ١ٌس ٌٗ أٞ دٚس فٟ ذٛخ١ٗ اٌؼًّ  3



 ازرساب اٌذسخاخ فٟ ذم٠ُٛ اٌىفاءجو١ف١ح  

 

 2006ٌغٕخ ( 36)تٛص٠غ ػٕبصش اٌّزّٛػبد ػٍٝ اٌٛظبئف طجمبً ٌٍمشاس سلُ 

اٌمشاس  أِب  ػٕبصش فمظ  10ثبإلشبسح إٌٝ اٌتم١١ُ اٌغبثك ٌىبفخ اٌٛظبئف فمذ وبْ ٠ضتٛٞ ػٍٝ 

ِىب١ٔخ اخت١بس ػذد فمذ أتبس إ ( 2006ٌغٕخ  36)إٌّظُ ٌتم١١ُ أداء اٌؼب١ٍِٓ ثبٌزٙبد اٌضى١ِٛخ 

 :-ِٓ اٌؼٕبصش ِٛصػخ ػٍٝ إٌضٛ اٌتبٌٟ 

  ٞ( 44صغت ِب ٘ٛ ِٛضش ثبٌزذٚي ص) ػٛاًِ وفبءح األداء اٌفشد 

  ٟثضذ أدٔٝ ػٕصش٠ٓ أعبع١١ٓ ٚ ثضذ ألصٝ )ػٛاًِ وفبءح األداء اٌزّبػ

 (ػٕصش٠ٓ ِضبف١ٓ

  ثضذ أدٔٝ ػٕصش٠ٓ أعبع١١ٓ ٚ ثضذ ألصٝ )ػٛاًِ اٌمذساد اٌشخص١خ

 (ضبف١ٓػٕصش٠ٓ َ

  ثضذ أدٔٝ ػٕصش٠ٓ أعبع١١ٓ ٚ )ػٛاًِ تم١١ُ وفبءح شبغٍٟ اٌٛظبئف اإلششاف١خ

 (.ثضذ ألصٝ ػٕصش٠ٓ ِضبف١ٓ

 ػٕبصش تم١١ُ وفبءح األداء اٌفشدٞ

 ِشرشن فٕٟ ئداسٞ

 9 .ِذٜ االٌرضاَ تاٌذٚاَ اٌشسّٟ 1
ذمذ٠ُ الرشازاخ ٚ 

 .دساساخ ٌرط٠ٛش اٌؼًّ
2 

) زدُ ٚ دلح اٌؼًّ 

 (.أداص اٌؼًّ 

3 
ذسًّ اٌّسإ١ٌٚح ٚ اٌمذسج ػٍٝ 

 .اٌرظشف

14 
اٌرّىٓ ِٓ اٌّادج 

 .اٌؼ١ٍّح
12 

تأخالل١اخ  االٌرضاَ 

 إٌّٙح 

5 
االٌرضاَ تاٌرؼ١ٍّاخ اإلداس٠ح ٚ 

 .ا٤ٔظّح

6 
اٌرؼاًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ٚ االسرداتح 

 (.اٌّشاخؼ١ٓ-اٌّرؼ١ٍّٓ)ٌطٍثاذُٙ 

 .اٌسشص ػٍٝ اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح 7

  

 ػٕاطش ذم١١ُ وفاءج ا٤داء اٌدّاػٟ

 ِشرشن فٕٟ ئداسٞ

 

4 
اٌسشص ػٍٝ ٔمً اٌخثشاخ 

 1 .٣ٌخش٠ٓ
ٚ أػؼاء فشق  ِذٜ اٌرؼاْٚ ِغ اٌضِالء 

 .اٌؼًّ
اإلٌّاَ تا٤٘ذاف اٌؼاِح ٚ  5



 .اٌرشت٠ٛح

 ػٛاًِ اٌمذسج اٌشخظ١ح

 ِشرشن فٕٟ ئداسٞ

1 
اٌّظٙش اٌؼاَ ٚ ِذٜ االٌرضاَ تاٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ 

 اٌسسٓ

 ِذٜ ذمثً إٌمذ ٚ االلرشازاخ 2
 

3 
اٌطّٛذ ٚ اٌؼًّ ػٍٝ ذ١ّٕح 

  اٌزاخ

 ( شاغٍٟ اٌٛظائف اإلششاف١ح)ػٛاًِ ذم١١ُ اٌىفاءج 

  

 ِشرشن فٕٟ ئداسٞ

 اٌمذسج ػٍٝ ل١ادج اٌّشؤٚس١ٓ 1
 

 ذمس١ُ ٚ ذٛص٠غ اٌؼًّ 2

  

 

 

 

 


