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 االعى انكبيم :صٌُت كشٌى عٕادي انذأدي 

03/11/1790انًٕانٍذ :انذٌٕاٍَخ   

 انحبنخ االجزًبػٍخ :يزضٔجخ  

/انزخصص انذلٍك لبٌَٕ اداسي 7339انشٓبدح: حبصهخ ػهى دكزٕساِ فً انمبٌَٕ انؼبو عُخ   

 انًشرجخ انؼهًٍخ انحبنٍخ اعزبر يغبػذ دكزٕس 

4/1/7333ربسٌخ انزؼٍٍٍ   

 المؤلفاث والبحىد:

االحكبو انمبٍََٕخ نهشارت فً انٕظٍفخ انؼبيخ  -1  

دٔس االداسح فً اػذاد انًٕاصَخ انؼبيخ ٔرُفٍزْب ٔرطجٍمبرٓب فً انؼشاق -7  

انؼمٕثبد انزأدٌجٍخ ثٍٍ انُص ٔانزطجٍك -0  

انضجط االداسي فً حًبٌخ انجٍئخدٔس عهطبد  -4  

7335انغهطخ انزُفٍزٌخ فً دعزٕس انؼشاق نؼبو -5  

اعجبة االعزئُبف أثبس انزُبصل ػُّ فً انمضبٌب انضشٌجٍخ  -6  

اًٍْخ حصش انًكهفٍٍ فً رغذٌذ انضشٌجخ -8  

1789نغُخ  630انًشكض انمبًََٕ نهًٕظف فً ظم لشاس يجهظ لٍبدح انثٕسح انًُحم سلى  -7  

ٔانًٕاثٍك انذٔنٍخ 7335انحمٕق ٔانحشٌبد انؼبيخ فً دعزٕس انؼشاق  -13  

دٔس انشئٍظ االداسي فً انغبء لشاس انًشؤٔط -11  

دساعخ فً يغٕدح لبٌَٕ جشائى انًؼهٕيبرٍخ -17  

دٔس رُظٍى انؼالرمخ ثٍٍ االجٓضح انشلبثٍخ فً انكشف ػٍ انًخبنفبد  -10  



انزُظٍى انمبًََٕ نؼمٕد انزشاخٍص انُفطٍخ  -14  

سلبثخ انمضبء ػهى لشاساد آَبء خذيخ انًٕظف انؼبو ٔفمب نهؼمٕثبد االَضجبطٍخ -15  

حذٔد انغهطخ االداسٌخ فً يٕاجٓخ رشن اعزغالل االساضً انضساػٍخ  -16  

فبػهٍخسلبثخ اناليشكضٌخ ػهى انزؼهٍى انزشثٕي االْهً  -19  

يٍ انجحٕس ٔانًمبالد انزً انمٍذ فً يإرًشاد اكبدًٌٍخ َٔذٔاد ٔدٔساد  ُْٔبن انؼذٌذ -

ٔفً يإعغبد َٔمبثبد رذسٌجٍخ نهكٕادس انٕظٍفٍخ فً جبيؼخ انمبدعٍخ ٔدٌٕاٌ انًحبفظخ 

غغ انًجبل نزكشْبزانزً الٌ انًمجٕنخ نهُشش فً يجالد يحهٍخ ٔدٔنٍخٔيُظًبد يجزًغ يذًَ    

 

 المهام الىظيفيت الخي كلفج بها

7311_7339سئٍغخ لغى انمبٌَٕ انؼبو فً كهٍخ انمبٌَٕ / جبيؼخ انمبدعٍخ نهفزشح يٍ  -1  

7310_7317يذٌشح شإٌٔ انطهجخ فً كهٍخ انمبٌَٕ / جبيؼخ انمبدعٍخ  نهفزشح يٍ -7  

7319_ 7310نمبدعٍخ نهفزشح يٍ يذٌشح لغى انشإٌٔ انمبٍََٕخ فً جبيؼخ ا -0  

ًََٕ فً كهٍخ انمبٌَٕ /جبيؼخ انمبدعٍخػضٕح انًكزت االعزشبسي انمب -4  

ػضٕح فً ٍْئخ رحشٌش يجهخ انمبدعٍخ نهمبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٍبعٍخ -5  

( نجُخ53الكثش يٍ ) ػضٕح فً انؼذٌذ يٍ انهجبٌ انًشكضٌخ فً جبيؼخ انمبدعٍخ  6- 

 لذيذ يششٔع لبٌَٕ انًغزشفٍبد انزؼهًٍٍخ ٔيششٔع َظبو داخهً نهحبضُبد انزكُٕنٕجٍخ 

ُٓج انذساعً نهزششٌؼبد انجٍئٍخ نمغى انجٍئخ فً كهٍخ انؼهٕو/ جبيؼخ انمبدعٍخ ًيفشداد انلذيذ   

 انشٓبداد انزمذٌشٌخ 

شٓبدح رمذٌشٌخ ٔشٓبدح يشبسكخ يٍ يُظًخ انٓجشح انذٔنٍخ -1  

شٓبدح يشبسكخ ٔشٓبدح رمذٌشٌخ يٍ يُظًخ االعكٕا انذٔنٍخ -7  

حبفظ انذٌٕاٍَخ انغبثك نؼمذ دٔساد رذسٌجٍخ انغٍذ ياكثش يٍ خًغخ شٓبداد رمذٌشٌخ يٍ  -0

 نهكٕادس انٕظٍفٍخ فً دٔائش انًحبفظخ انًخزهفخ



شٓبدح رمذٌشٌخ يٍ يؼبنً ٔصٌش انجٍئخ انغٍذ عشكٌٕ الصاس صهٍٕا نهًشبسكخ فً انًإرًش  -4

 انجٍئً االٔل نًحبفظبد انفشاد االٔعط

شٓبدح رمذٌشٌخ ٔشٓبدح يشبسكخ يٍ ٔصاسح حمٕق االَغبٌ -5  

شٓبدح يشبسكخ يٍ يُظًخ انٍَٕغٍف  -6  

نمبدعٍخ ٔػًبدح كهٍخ انمبٌَٕ ال ٔحبصهخ ػهى انؼذٌذ يٍ كزت انشكش ٔانزمذٌش يٍ سئبعخ جبيؼخ ا

 ٌزغغ انًجبل نزكشْب 

 

 المىاد الدراسيت الخي قمج بخدريسها

انًذخم نذساعخ انمبٌَٕ -1  

يجبدئ ػهى االجشاو ٔانؼمبة  -7  

االَظًخ انغٍبعٍخ -0  

يجبدئ انمبٌَٕ انذعزٕسي  -4  

يجبدئ حمٕق االَغبٌ -5  

اعظ انًبنٍخ انؼبيخ -6  

انمبٌَٕ انزجبسي ٔاالٔساق انزجبسٌخ  -9  

لبٌَٕ انؼًم ٔانضًبٌ االجزًبػً -8  

يجبدئ انمبٌَٕ االداسي  -7  

انمضبء االداسي -13  

يذخم انمبٌَٕ ثبنهغخ االَكهٍضٌخ -11  

ثبنهغخ االَكهٍضٌخانمبٌَٕ انذعزٕسي ٔاالداسي  -17  

يُٓب ػهى انؼذٌذ يٍ سعبئم انًبجغزٍش كًب اششفذ   

اَثبس انًزشرجخ ػهى فغخ انؼمذ االداسي نهطبنجخ صٌُت صجشي يحًذ-1  



فبػهٍخ رؼذد االجٓضح انشلبثٍخ فً يكبفحخ انفغبد انًبنً ٔاالداسي  نهطبنت سٌبض شؼالٌ حٍشٔ-7  

ًٕظف انؼبو نهطبنت لٍصش ْبدي كبظىسلبثخ انمضبء ػهى لشاساد آَبء خذيخ  ان -0  

اثش انمٕح انمبْشح فً رُفٍز انؼمذ االداسي  نهطبنت فٕصي ػضٌض ٌٕعف -4  

انشلبثخ االداسٌخ ػهى انزصشفبد فً االساضً انضساػٍخ نهطبنت احًذ ػجذ االيٍش ػجذ انشة  -5  

انشلبثخ االداسٌخ ػهى انزؼهٍى انزشثٕي االْهً نهطبنت صٌبد يجٍذ ججبس  -6  

 ٔكبَذ جًٍؼٓب دساعبد يمبسَخ 

انزً ال ٌزغغ انًجبل نزكشْب انؼذٌذ يٍ انشعبئم ٔاالطبسٌح انجبيؼٍخ ٔلٕيذ  َٔبلشذ   


