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"إن الاسحمشاس في ثطىيش أداء الجهاص الحنىمي لينىن على أعلى دسحات الاختراف والنفاءة، من أىم محطلبات هجاح الحنىمات 

البضشية للقطاع العام وإعذاد القيادات اإلاحميزة، وثنشيس ثقافة الحميز البرإلااهية، فعلى الحنىمة ؤلاسشاع في ثطىيش اإلاىاسد 

وصبنة خذمات الحنىمة ؤلالنتروهية، والاسثقاء بنىعية الخذمات العامة ألاساسية  حنمال ىيهلة مؤسسات القطاع العامواس

إلطالقها للنهىض بالقطاع العام مالحعليم والصحة والنقل العام، بديث يلمس اإلاىاطن هحائج الثىسة البيظاء التي وحهنا 

 1"والجهاص الحنىمي

 

 

 

 .3/11/2013ملجلس ألامة السابع عضش  ألاولىمن خطاب العشش السامي في افححاح الذوسة  1*
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 )حعلُماث جائؼة اإلاىظف اإلاثالي في الخضمت اإلاضهُت( الخعلُماث َظٍ حؿمى :(1)اإلااصة 

  :اآلجــيوي اإلاسصصت لها وعصث في َظٍ الخعلُماث اإلاعاوًيىن لليلماث الخالُت خُثما  :(2)اإلااصة 

 صًىان الخضمت اإلاضهُت. :ىانـــــــــــــــــــالضً

 *بهاإلاعمٌى هظام الخضمت اإلاضهُت  ألخياممؤؾؿت عامت زاطعت أو  مؤؾؿت عؾمُت عامتأو  ؾلؼتأو  مجلـأو  َُئتأو  صائغةأو  وػاعة أي :غةـــــــــــــــــــــــــالضائـ

 وحعخبر عئاؾت الىػعاء صائغة لؼاًاث َظا الىظام.

 *اإلاعمٌى بههظام الخضمت اإلاضهُت مجلـ الخضمت اإلاضهُت اإلاشيل بملخط ى أخيام  :ــــــــــــــــاإلاجل

 اإلاضهُت  ًلصض بها لجىت إزخُاع اإلاىظف اإلاثالي في الخضمت :تــــــــــــــــــــاللجى

ً اإلاغجع اإلاسخص، في وظُفت مضعجت في جضٌو حشىُالث الىظائف الصاصع بملخط ى كاهىن اإلاىاػهت العامت :ىظـفـــــــــــــــــاإلا مىاػهت أو  الصخص اإلاعين بلغاع م

. ،إخضي الضوائغ واإلاىظف اإلاعين بمىجب علض
ً
 ًىمُا

ً
 وال ٌشمل الصخص الظي ًخلاض ى أجغا

 الخضمت اإلاضهُت.إلاىظف اإلاثالي في جائؼة ا :ؼةــــــــــــــــــالجائ

 .والظي جىؼبم علُه شغوغ الخىافـ على الجائؼة اإلاىظف الظي جم جغشُده مً كبل صائغجه :ذـــــــــــــــاإلاغش

خىلىن مهام وطع زؼؽ العمل الدشؼُلُت إلصاعاتها والاشغاف على  :تــــــاللُاصً فــالىظائ ا في وطع الخؼؽ الاؾتراجُجُت ٍو الىظائف التي ٌؿاَم شاػلَى

مؿاعض أمين عام، : لظمان جدلُم ألاَضاف الاؾتراجُجُت، )مثاٌ اإلاغؤوؾينجىفُظ أوشؼتها ومخابعتها وجلُُمها وكُاصة عضص مً 
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تها(.مؿاعض مضًغ عام، مضًغ إصاعة،  ت، وأًت وظائف بؿٍى  مضًغ، عئِـ وخضة بمؿخىي مضًٍغ

اإلاشاعهت في عملُت إعضاص الخؼؽ  همهامأي منها ؤلاشغاف على عضص مً اإلاغؤوؾين وجخظمً  شاػليالىظائف التي ٌؼلب على أصاء  :تـؤلاشغافُ الىظائف 

ً خضوص  ع اإلاخعللت بالعمل واجساط اللغاعاث طم عئِـ كؿم، عئِـ وخضة بمؿخىي كؿم، : مثاٌله ) الصالخُاث اإلامىىختواإلاشاَع

تها عئِـ شعبت، وأًت وظائف  (.أزغي بؿٍى

ا ال :الخسصصُـتالىظائف  ً ال ٌشؼلىن وظائف كُاصًت)ىظائف التي ٌعمل شاػلَى ً الفئخين ألاولى والثاهُتأو  مم الخعلُمُت : تآلاجــُباإلاجاالث  (إشغافُت م

بُت،  جىىىلىجُا اإلاعلىماث الخسصصُت )الفىُت و ألاؾاؾُت، والهىضؾُت والهىضؾت الؼعاعُت، و والغعاًت الصحُت،  الؼبُتو والخضٍع

غ، و ؤلاعالمُت والعالكاث العامت، واللاهىهُت، و والاجصاالث،  الغكابت والخضكُم واإلاخابعت والخلُُم، و الضعاؾاث وألابدار والخؼٍى

ت، و  ت واإلاالُتالىظائف و إصاعة وجىمُت اإلاىاعص البشٍغ  .(ؤلاصاٍع

مىظــــف اؾـــخلباٌ، ؾــــائم، مــــ مىع )الخــــضماث اإلاؿـــاعضة مثــــل: تآلاجـــــُالىظــــائف هـــي وظــــائف الفئــــت الثالثـــت والتــــي حشـــخمل علــــى  :اهضةـؿــــالىظـــائف اإلا

 .الخ( رجي، خضاص، ؾائم كؼاع...يههغبائي، مُياهُيي، مىاؾ)اؾخعالماث،...الخ( و اإلاهىُت والحغفُت مثل

غ وازخباع وجىفُظ فىغة :والابخياعالابضاع  فئت ً كامىا بخؼٍى اصة الىفاءة والفاعلُت في أصاء الجهتإلـى  أفياع مبخىغة التي أصثأو  جسص اإلاىظفين الظً أو  ٍػ

فياع مغجبؼت بمجاٌ عمل الضائغة، ازتراعاث مسجلت باؾمهم على أن جيىن الا أو  كامىا بخلضًم ابخياعاثأو  خللذ مىفعت عامت

 .عً اإلاؿمى الىظُفي والضعجت الىظُفُتالىظغ  بؼع
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 َضاف الجائؼةأ : (3)اإلااصة 

 .اعــع الابخىــــــجلضًغ ألاصاء اإلاخميز وحصجُ .أ 

 .يــــي والىظُفــــت الخميز اإلاؤؾؿـــحعٍؼؼ ووشغ زلاف .ب 

 .طمان جبني أفظل اإلاماعؾاث في مجاٌ الخميز .ج 

 .الاؾتراجُجُت للضائغةالاعجلاء بمؿخىي ألاصاء الىظُفي لضعم جدلُم ألاَضاف  .ص 

غ زضماث وعملُاث الضائغة وػٍاصة عطا اإلاىظفين ومخللي الخضماث والشغواء واإلاجخمع ٌ.   .اإلاؿاَمت في جؼٍى

 .ى مً الخىافـ بين مىظفي اللؼاع العامـــــجدفيز اإلاىظفين وعفع مؿخىي ألاصاء الفغصي والجماعي وزلم ج .و 

 .يــــالجماعي وحصجُع العمل ـــــــعفع عوح الىالء اإلاؤؾؿ .ػ 
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 للجائضة السنذ الخضشيعي :(4)اإلااصة 

 : على ما يلي 2020 ( لسنة9خذمة اإلاذهية سقم )( من هظام ال34)اإلاادة هصد  

  . أ

1.  
ً
ا   جمىذ ؾىٍى

ً
ت لثالزين مىظفا اصاث ؾىٍى  زمـ ٍػ

ً
ال

ُ
خدذمههم وإلاىظفي العلىص الشاملت لجمُـع العـالواث ممـً بلؼـذ  ،خؿب فئخه ه

 لحعليمدددات يصددذسىا املجلدددس لهدددزو ال ايدددة علدددى  ،خمددس سدددنىات
ه
ن أويجدددىص ثبسدددره ألفددرىم لفددداءة للحصدددىل علدددى وسددام الحميدددز وفقدددا

  .ذاعدددثخصص خمس حىائض منها لالبحهاس والاب

 ( مددن ىددزو الفقددشة مدنذ اإلاىلددأ اإلاثددالي أ  خددىافض 1الضيددادات السددنىية الخمددس اإلانصدى  علاهددا فددي البندذ )إلدد   يجدىص للددذائشة اطددافة  .2

 . اطافية أخشي 

 .جمىذ جائؼة اإلاىظف اإلاثالي إلاغة واخضة ػُلت زضمت اإلاىظف  . ب
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 الجائضة فئات :(5)اإلااصة 

 : وجضحمل على اإلاعايير الشئرسية الحالية الىلائأ القياديةفئة  .أ 

 .يـــالخفىير الاؾتراجُج .1

 الخيبؤ وحصخُص اإلاشىالث واجساط اللغاعاث. .2

غ اإلاىظفينـــجىمُت وجؼ .3  .ٍى

 .خياعـــوالاب ضاعـــؤلاب .4

 .تــــت الظاجُـــــالخىمُ .5

 .تـــالاججاَاث الاًجابُ .6

 

 : وجضحمل على اإلاعايير الشئرسية الحالية الىلائأ ؤلاصشافيةفئة  .ب 

 .اإلاعغفت بؼبُعت العمل وإعضاص ومخابعت زؼؽ العمل الدشؼُلُت .1

غ اإلاىظفين .2  .جىمُت وجؼٍى

 .ؤلابضاع والابخياع .3

 .الخىمُت الظاجُت .4

 .الاًجابُتالاججاَاث  .5
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 : الحخصصية وجضحمل على اإلاعايير الشئرسية الحاليةالىلائأ فئة  .ج 

 بخؼىعاجه. وؤلاإلااماإلاعغفت بالعمل  .1

 .زضمت الجمهىع  .2

 ؤلابضاع والابخياع ـــ .3

 .الخىمُت الظاجُت .4

 .الاججاَاث الاًجابُت .5

 

 : ةآلاثددي وجضحمل على اإلاعايير الشئرسيةالىلائأ اإلاساهذة فئة  .د 

 .هــب والالتزاماإلاعغفت بالعمل  .1

 ىع.ــــت الجمهـــــزضم .2

 اإلاىاعص العامت.اإلادافظت على  .3

 .اعــضاع والابخىـــؤلاب .4

 الاججاَاث الاًجابُت. .5
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 : ةآلاثدديفئة الابذاع والابحهاس وجضحمل على اإلاعايير الشئرسية  .ه 

 .)بىاء الفىغ الابخياعي( الابضاع والابخياع إمياهُاث وصوافع  .1

تجىلُض وجلضًم الافياع  .2  .الابضاعُت والابخياٍع

 .الابضاع والابخياعإصاعة  .3

ت الىخائج .4  .وأزغ الافياع الابضاعُت والابخياٍع

تالخلضًغ الظي خصضجه الافياع  .5  .الابضاعُت والابخياٍع
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  :والابحهاسالابذاع صشافية، الحخصصية، اإلاساهذة، ، ؤلا لفئة الىلائأ القياديةىافشىا في اإلاىلأ اإلاششح الضشوط الىاحه ث :(6)اإلاادة 

 ألخيام هظام الخضمت اإلاضهُت. .أ 
ً
 أن ًيىن اإلاىظف زاطعا

 أن ال ًيىن اإلاىظف معُى .ب 
ً
ع، ا  أو  بمىجب علض على خؿاب اإلاشاَع

ً
ً العمل معُىا ؤلاجاػة بضون أو  بؿبب ؤلاعاعة على خؿاب عواجب اإلاىظفين اإلاىفىين ع

 عاجب وعالواث.

الابخعـار أو  ،ؤلاعـاعةال جددؿـب مـضة إط ، مخفغكت في الخضمـت اإلاضهُـتأو  صلتأمط ى مضة ال جلل عً زمـ ؾىىاث فعلُت مخ كضيىن اإلاىظف ًأن  .ج 

 بضون عاجب طمً مضة الخمـ ؾىىاث الفعلُت. ؤلاجاػةأو  ،بخفغغ

 اللُاصًـتأو  لؼاًـاث اؾـخىماٌ اإلاـضة الاشـغافُت ، همـا وجددؿـبن ال جلل مضة زضمت اإلاىظف في الىظائف ؤلاشغافُت واللُاصًت عـً ؾـيخينأٌشترغ  .د 

الترشـ  علـى الفئـت ألاكـل مـً فئخـه  له اإلاضة ال ًجىػ  هفي خاٌ عضم اؾخىمالو) لُاصًت.الأو  شغافُتؤلا ىظُفت الالعمل بالىوالت في أو  مضة الخيلُف

 لفئاث ا
ً
 ؾىت الترش . هفـ في ء مً جم جغكُخهباؾخثىا (ت, جسصصُت, إشغافُ تكُاصً)لجائؼة مباشغة وفلا

  ،اللُاصًـتأو  الىوالـت الترشـ  علـى الفئـت الاشـغافُتأو  اللُاصي الفعلـي طـمً مفهـىم الخيلُـفأو  ًدم للمىظف الظي ًماعؽ العمل الاشغافي .ه 
ً
 وفلـا

 .(ص)صلُت وبما ال ًدىافى مع الشغغ على فئت الترش  التي جسص وظُفخه ألا أو  إلاماعؾخه الفعلُت الحالُت

ين.أن ال ًلل  .و  ً ؾىٍى ٍغ  جلضًٍغ الؿىىي عً )ممخاػ( آلزغ جلٍغ

 ف الظي ؾبم وأن فاػ بهظٍ الجائؼة.ال ًجىػ جغشُذ اإلاىظ .ص 
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جائؼة اإلاىظف الحيىمي )جائؼة اإلالً عبضهللا الثاوي لخميز ألاصاء الحيىمي والشفافُتب ال ًجىػ جغشُذ اإلاىظف على جائؼة اإلاىظف اإلاثالي ممً فاػ .ح 

 .بعض مغوع زمـ ؾىىاث إال  (اإلاخميز

بعــض مــغوع زمـــ  إال  جــائؼة اإلالىـت عاهُــا العبــضهللا )زــاا بــىػاعة التربُـت والخعلــُم(ب ال ًجـىػ جغشــُذ اإلاىظــف علــى جــائؼة اإلاىظـف اإلاثــالي ممــً فــاػ .ط 

 .ؾىىاث

مـً هظـام  (142)اإلاـاصة مـً  (أ)عليها في الفلغة ( واإلاىصىا 6-2البىىص )ي مً العلىباث الخ صًبُت في أوكعذ علُه أال ًجىػ جغشُذ اإلاىظف الظي  .  

 .ت الترش ــــالتي حؿبم ؾى الثالر زالٌ الؿىىاث 2020( لؿىت 9الخضمت اإلاضهُت عكم )

فـي  هثر  فـ ( ؾـىىاث5باؾخثىاء الظًً مطـ ى علـى جيلـُفهم ) صائغجه ألاصلُتإلـى  عىصجهبعض  إال اإلاعاع أو  ،اإلايلفأو  ال ًجىػ جغشُذ اإلاىظف اإلاىخضب، .ك 

 .صوائغ الخضمت اإلاضهُت على أن ًغش  مً الضائغة اإلايلف بها مً صوائغ الخضمت اإلاضهُت

 ال ًجىػ جغشُذ اإلاىظف لضوعجين مخخالُخين لجائؼة اإلاىظف اإلاثالي. .ل 

 .اإلااصة ( مً هفـ ٌ،صعلى اإلاىظف اإلاترش  على جائؼة الابضاع والابخياع باؾخثىاء الفلغجين )اإلااصة جؼبم الشغوغ الىاعصة في َظٍ  .م 
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 .للجائضةحياس دوالاخم ددذ والحقييددة الترصيدددليآ: (7)اإلاادة 

 الق الجائضةددددطإ .أ 

 .عامول مً  أًاع في شهغ صوعة جائؼة اإلاىظف اإلاثالي ًؼلم الضًىان  .1

 بخعمُم الضوائغ  جلىم .2
ً
 .الجائؼة إػالق جاٍعش ؾبىع مًأالٌ ز الجائؼة على مىظفيها عؾمُا

 مــً  بئعــضاصًلــىم الــضًىان  .3
ً
ــال

ُ
عخمــض هــال الـــضلُلين "اإلاىظــف اإلاثــاليالــضلُل الاعشــاصي إلاغشــزي جــائؼة اإلاىظــف اإلاثــالي وصلُــل ملُمــي جــائؼة "ه ، َو

 مً عئِـ الضًىان.

 

 مشخلة الترصيذ للجائضة .ب 

توالخلضم بؼلب الترش  لىخضة والضلُل الاعشاصي  على حعلُماث الجائؼة وشغوغ الترش  باالػالعًلىم اإلاىظف  .1  .اإلاىاعص البشٍغ

ت إجغاءجخىلى وخضة اإلاىاعص  .2  .عليها عملُت الفغػ ألاولي لؼلباث الترشُذ للخ هض مً مضي اهؼباق الشغوغ البشٍغ

وإعــضاص ملـف الترشــ  الخــاا بـه وفــم معــاًير  وامــل الشــغوغ واإلاعـاًير بخعبئــت الىمــاطج الخاصـت بالترشــ  علـى الجــائؼة ًلـىم اإلاىظــف اإلاؿـخىفي .3

ٌ ــــألاصومصاصكتها خؿب  الجائؼة  .ى

تجلىم  .4  إلاعـاًير الخلُـُم  الـظًً بخلُُم ملفاث اإلاغشحين لجىت اإلاىاعص البشٍغ
ً
اإلاـىظفين الحاصـلين علـى أعلـى  وجغشـُذجىؼبـم علـيهم الشـغوغ وفلـا

 .%( فاعلى50، مً الحاصلين على عالمت )الخلُُمالعالماث في 
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 للترشُداث الىاعصة في الىظام الالىترووي للجائؼةتــــاإلاغشحين عً ول فئ ؾماءابىم اإلاغجع اإلاسخص بمساػبت الضًىان ـــًل .5
ً
 .، وفلا

 :آلاثدديثلتزم الذائشة في عملية الترصيذ  :(8) اإلاادة

 : في الجذول أدهاواإلابرنة  أعلى( لدذ)ووفق الحصص  )القيادية، الاصشافية، الحخصصية، اإلاساهذة(ثششح الذائشة وفق فئات الترشح  .أ 

   

 الضشائذ وفق حجم الذائشة

 1000≥ عذد اإلاىلفين  
≥ >عذد اإلاىلفين  1000

5000 

≥ >عذد اإلاىلفين  5000

10000 
 10000عذد اإلاىلفين < 

 فئة الترصيذ
الفئة 

 الىليفية

 وفق فئات الترشح وصشائذ حجم الذائشة أعلى( خذ) عذد اإلاششحين

 فشوع مشلض الذائشة فشوع الذائشةمشلض  فشوع مشلض الذائشة فشوع مشلض الذائشة

 *2 1 *1 1 *1 1 1 1ف ةددددداديدالقي

 ةدشافيددالاص
 *2 1 *1 1 *1 1 1 1ف

 1 1 1 1 2ف

 الحخصصية
 *5 1 *2 2 *1 2 *1 2 1ف

 *1 1 *1 1 1 1 2ف

 *2 1 *1 1 *1 1 1 3ف ذةددداهداإلاس

 18 13 11 8   ىعددددداملجم

 ة( وفي خال عذم الترصيذ علاها ثحجه ىزو الحصص وال ثجير إلاشلض الذائشة.مالعاصأو  )سىاء في املحافظات للمىلفين في الفشوع*جعحبر ىزو الحصص مخصصة 



 

13 

 

أكصـــ ى مـــً  مىظـــف واخـــض هدـــضفئهـــه ًدـــم للــضائغة جغشـــُذ  )أ( فـــي الفلـــغةعلــى الـــغػم ممـــا وعص أعـــالٍ فـــي جـــضٌو الخىػَــع اليؿـــ ي للترشـــُداث  .ب 

 .على وافت فئاث الترش  مً الحصص اإلاسصصت للضائغةمىظفي العلىص الشاملت لجمُع العالواث 

 ــــــــــجغش .ج 
ً
 ـــــــــواخ ذ الــــــضائغة مىظفـــــــا

ً
 ىاعصةـــــــــال ت للــــــضائغةــــــــــاف للحصــــــص اإلاسصصـــــــــــجظ ،ضاع والابخيـــــــاع ليــــــل صائــــــغةــــــــى عــــــً فئـــــــت الابــــــــكصأ هدـــــــض ضا

  .ي الفلغة )أ(ــف

دبعاص جغشــــــُداث الــــــضائغة ــــــــِخم اؾـــــــــوؾاإلاــــــاصة ظٍ ـــــــً َــــــــ( مجذ فـــــي الفلــــــغاث )أ، ب، ــــــــــما َــــــى مىطــــــــهى للترشــــــُذ ـــــــــض ألاكصــــــــضم ججــــــاوػ الحــــــــع .د 

 اإلاسالفت لظلً.

 .عأؽ عملهم في هخاب الترشُذ الىاعص مً الضائغة م علىـــَ ًخىجب على ول صائغة بُان عضص اإلاىظفين الظًً .ه 

ت إن وجضث.مغاعاة شمٌى الترشُداث ألهىاع  .و  اتها في مغهؼ الضائغة واإلادافظاث وألالٍى  الىظائف ومؿخٍى

 شغوغ الترشُذ. ي جمُعـــــٌؿخىفعضم جغشُذ أي مىظف ال  .ص 

 ًلتــزم اإلاغشــ  بعــضص الصـــفداث اإلادــضصة ليــل فئـــت وفلــ .ح 
ً
ؿـــدبعض اإلالــف فــي خـــاٌ  إلاغشـــزي جــائؼة اإلاىظــف اإلاثــالي، عشــاصيؤلا  فـــي الــضلُل ا جــاءإلاــ ا َو

 .عشاصيبالظىابؽ الخاصت بملف الترش  التي خضصَا الضلُل ؤلا الالتزام عضم 

 ذ.ــــلً ًخم اؾخالم أي ملف بعض اهتهاء اإلاضة الؼمىُت اإلادضصة للترشُ .ط 

 ال ًىظغ في أي اعتراض ًلضم مً كبل اإلاغشحين زالٌ مغاخل الجائؼة اإلاسخلفت. .  
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 .مشخلة ثقييم الترصيدات :(9)اإلاادة 

والخىظُمـــــي الـــــضعم الفنــــي  ضًموجلــــ ،فغػَــــااؾــــخلباٌ الترشـــــُداث و جيـــــىن مهامهــــا و  "أماهـــــت ؾــــغ الجــــائؼة"ٌشــــيل عئــــِـ الـــــضًىان لجىــــت حؿــــمى  .أ 

 اإلاىظف اإلاثالي في الخضمت اإلاضهُت. ازخُاع  للجىت

ـــم أماهـــت الؿـــغ زـــالٌ الىصـــف  إلُـــهالترشـــُداث اإلالضمـــت ٌؿـــخلبل الـــضًىان  .ب  ألاٌو مـــً شـــهغ ) ب( مـــً مـــً زـــالٌ الىظـــام الالىترووـــي عـــً ػٍغ

 ول عام.

ى اإلاجلـ في الىصف  .ج  ً زاعج الجهاػ الحيىمي إلـ  هدض أعلى م
ً
 مخسصصا

ً
ً ملُما  باؾماء زمؿت وعشٍغ

ً
ـ الضًىان ملترخا ًغفع عئِ

م وحؿمى لجىت ازخُاع اإلاىظف اإلاثالي زالٌ الى ً اإلالُمين اإلالترخين أو ػيَر ـ اللجىت م ً شهغ  ب على ان ٌشيل اإلاجل ٌ م صف ألاو

 ًبين عضصَم وفئاتهم الىظُفُت في الىصف الثاوي مً شهغ 
ً
ـ الضًىان أؾماء اإلاغشحين وملخصا ً شهغ  ب، هما وٍغفع عئِ ٌ م ألاو

ـُت  :  ب، وجخىلى اللجىت اإلاهام آلاجـ

ــغ  ًــخم  .1 الالػمــت للترشــ  علـــى اإلاعــاًير وجدضًــض الؼلبــاث التـــي لــم حؿــخىف مدخــىاٍ والخ هــض مــً  اإلاىظـــف اإلاثــالي أماهــت ؾــغ  لجىــت صعاؾــت جلٍغ

 الجائؼة.

 للمعاًير والضالئل اإلاضعجت في هماطج الخلُُم، ووطع العالماث اإلاؿخدلتملفاث اإلاغشحين وجلُُمها  صعاؾتًخم   .2
ً
 ليل مغش . وفلا

شـترغ ،خلُــُمجلـىم اللجىــت بترشـُذ اإلاــىظفين للملـابالث الصخصــُت وفلـا لىخــائج ال .3 الحصــٌى علــى للترشــ  إلاغخلـت اإلالــابالث الصخصـُت  َو

 : صهاٍأمً عالمت ملف اإلاغش  وفم الجضٌو  صهـىالحض ألا 
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 ة الجائضةدددددفئ

من عالمة ملأ  دهد الحذ ألا 

اإلاششح اإلاؤىلة للمقابلة 

 الشخصية

 %75 ةددددددددددقيادي

 %75 ةددددددداصشافي

 %70 ثخصصية

 %65 اهذةدددددددمس

 %75 الابذاع والابحهاس

 

 مً زالٌ هماطج معضة لهظٍ الؼاًت. اللجىتًخم إجغاء اإلالابالث الصخصُت ليافت اإلاغشحين للملابلت مً كبل  .4

اعاث اإلاُضاهُت للمغشحين اإلاخىافؿين على الفئاث )اللُاصًت، الابضاع والابخياع( وطلـً إلاـً خلـم شـغغ الحصـٌى علـى الحـض  .5 ًخم إجغاء الٍؼ

( مـً َـظٍ الخعلُمـاث، وحعـضًل العالمـت 10جلُُم اإلالف+عالمت اإلالابلت( وفم الفلغة )ب( مـً اإلاـاصة )ألاصوى مً العالمت التراهمُت )عالمت 

اعة اإلاُضاهُت  .النهائُت التراهمُت في طىء الٍؼ

 .ًخم إعضاص جلاٍعغ فغا الخدؿين وهلاغ اللىة للمغشحين مً ػير الفائٍؼً .6

ً زاو .7  .يجىهي اللجىت اعمالها بشيل نهائي مع نهاًت شهغ حشٍغ

 ًلتزم اإلالُمىن بضلُل ملُمي جائؼة اإلاىظف اإلاثالي. .8
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  .مشخلة اخحياس الفائضين :(10)اإلاادة 

 للعالمــــت النهائُ .أ 
ً
 وفلـــــا

ً
%( مـــــً 60بدُــــم ًــــخم اخدؿــــاب ) (عالمـــــت جلُــــُم اإلالــــف + عالمــــت اإلالابلـــــت) ت التراهمُــــتـــــــًــــخم جغجِــــب اإلاغشــــحين جىاػلُــــا

   عالمت اإلالابلت لجمُع فئاث الترش  للجائؼة.%( مً 40عالمت جلُُم اإلالف و)

لـــت لــهمـــً العالمــت التراهمُــت النهائُـــت للمغشــ  بدُـــم جيــىن  صهـــىٌشــترغ الحصــٌى علـــى الحــض ألا  .ب   ةللخىــافـ علـــى اإلالاعــض اإلادـــضص عالمخــه مَؤ

 :  آلاجــيليل فئت وفم ىػ ــــللف

 فئدددددة الجائضة
الحذ ألادهد  من العالمة الترالمية 

 للحنافساإلاؤىلة 

 %80 قياديددددددددددة

 %75 اصشافيدددددددة

 %75 ثخصصية

 %70 مسددددددداهذة

 %80 الابذاع والابحهاس
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  جسصُصًخم اإلااصة مً َظٍ  )ب( الفلغةمع مغاعاة  .ج 
ً
ً ملعضا ً  زمؿت وعشٍغ  على أ هدضللفائٍؼ

ً
 :  آلاجــيع ـــــللخىػٍ وفلا

 ذ أعلىدالجائضة لدع مقاعذ ددددثىصي

 
 ةدددة الىليفيدددالفئ

 3ف 2ف 1ف فئدددددة الترصددددددذ

 2 ةدددددددددددقيادي
  

 2 5 ةددددددداصشافي
 

 3 8 ةثخصصي
 

 ذةددددددمساه
  

5 

 25 ىعددددددددددداملجم

 

  ًسصـص( جمـع مغاعـاة الفلـغة) .د 
ً
 واخـضا

ً
للفـىػ مـً اإلاعُىـين علـى العلـىص الشـاملت للعـالواث، بدُــم  اإلاخـ َلينللمغشــحين  أعلـىهدـض ملعـضا

 
ً
ؿـــدبعض البـــا ي مــنهم مـــً ملاعـــض  فـــي خــاٌ ج اإلالعـــض ٌعؼــى أعالَـــم عالمــت َـــل للفــىػ اهثـــر مـــً مغشــ  معـــين علـــى العلــىص الشـــاملت للعــالواث َو

ً وفل  .هظٍ الفلغةل وفلاعلى العالماث مع اؾخثىاء مً جم اؾدبعاصَم أل  االجائؼة، على أن ٌعاص ازخُاع الفائٍؼ

 فئت الابضاع والابخياع.بالجائؼة على اعلى للفىػ هدض سصص زمؿت ملاعض جُ  .ه 
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ع الغئِ ــــ ي اُـــ)اإلاعع مغاعـــاة مـــا وعص أعـــالٍ فــــي خـــاٌ حؿـــاوي أي مـــً اإلاغشـــحين فــــي العالمـــت النهائُـــت فئهـــه ًـــخم إعخمــــاص اإلاعُـــاع الغئِ ـــ ي الاَـــم ــــــم .و 

 َظٍ الخعلُماث للترجُذ واإلافاطلت.مً  (12)اإلااصة وفم اإلاعاًير الغئِؿُت الىاعصة في  الاٌو مً ول فئت مً فئاث الجائؼة(

ـ على ان ٌعلً الضًىان الىخائج بعض اعخماصَا مً  .ص  ٌ للمجل  هخائج الجائؼة في شهغ واهىن ألاو
ً
ا النهائي مخظمىا َغ جغفع اللجىت جلٍغ

 كبل اإلاجلـ.

  

 

 .الحىافض الخاصة بالجائضة :(11)اإلاادة 

 فــئن الحــىافؼ اإلاشــاع إليهــا فــي  )أ( ةالفلــغ  2020لعــام  ( 9) مــً هظــام الخضمــت عكــم  (34)اإلاــاصة مــع مغاعــاة مــا وعص فــي 
ً
 إلاـــا اإلاــاصة البىــض زاهُــا

ً
جيــىن وفلــا

 :  ًلي

ً  .أ  ً في خفل جائؼة اإلاىظف اإلاثالي. واإلاخ َلينًىغم الفائٍؼ  إلاغخلت اإلالابلت الصخصُت مً ػير الفائٍؼ

ت.ًمىذ وافت  .ب  اصاث ؾىٍى ً في جائؼة اإلاىظف اإلاثالي زمـ ٍػ  الفائٍؼ

 على ان جخجاوػ الخلُُم النهائي للمغش    .ج 
ً
ً هفاءة  %.90ًجىػ للجىت الخيؿِب بمىذ وؾام الخميز ألهثر الفائٍؼ
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ا  مالُـــت ميافـــ ة الـــضائغة جصــغف .د   صًىــاع  (750اإلاغهـــؼ ألاٌو و ) حصـــحابألصًىـــاع  (1000)كــضَع
ً
: وهـــي فئـــاث الترشـــ لجمُــع  اإلاغهـــؼ الثـــاوي ألحصـــحاب ا

   .الابخياع(والابضاع و اللُاصًت وؤلاشغافُت والخسصصُت واإلاؿاهضة و )

 علُه .ه 
ً
 للخميز ٌؿمى صعع الخميز في الخضمت اإلاضهُت مبِىا

ً
ً صععا  : ًمىذ الفائٍؼ

 هـــم صائغجـــــــــم الفائؼ واؾـــــــــاؾ. 

 ىػ ومغهؼ اإلاغش .الفـــت ــــــــــفئ 

 

ً شهاصة جلضًغ وشىغ  اإلاخ َلينًمىذ  .و   ألازيرة.على اإلاشاعهت والىصٌى إلاغاخل الجائؼة  إلاغخلت اإلالابلت الصخصُت مً ػير الفائٍؼ
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 ارجددددددددالنم: (12)اإلاادة 

 

 الىلائأ القياديةفئة  .أ 

 

اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

الحفنير 

 الاستراثيجي

فهـــــــم عمُـــــــم للىاكــــــــع الحـــــــالي والخصــــــــىع  .1
 لغؤٍــــت الــــضائغة واللــــضعة 

ً
اإلاؿـــخلبلي وفلــــا

 على ؾض الفجىاث.

غ الؿُاؾــــــــاث علــــــــى  .2 اإلاشـــــــاعهت فــــــــي جؼـــــــٍى
 اإلاؿخىي اإلاؤؾ  ي و لُاث جىفُظَا.

للىخضة الخابعت له،  وطع زؼت حشؼُلُت .3
 الاؾتراجُجُت.وبما ًيسجم مع الخؼت 

اإلاخابعت وجلُُم وجدلُـل الاصاء اإلاؤؾ ـ ي  .4

صلُــل ًبـــين صوع اإلاغشـــ  فــي اإلاشـــاعهت فـــي إعـــضاص  .1
 .الاؾتراجُجُت الخؼت

 .ؿىت الؿابلتلل الخؼت الدشؼُلُت .2

صلُـــــل ًىرــــــ  الــــــغبؽ بـــــين الاَــــــضاف الخاصــــــت  .3
اإلاؤؾؿـــــــــُت مـــــــــع بُــــــــــان  والاَـــــــــضافبالىخـــــــــضة 

 .مؿاَمت وخضجه في الاَضاف اإلاؤؾؿُت

ــغ مخابعـــت وجلُـــُم الخؼـــت الدشـــؼُلُت  .4 جلٍغ

ى  يخين ؾــــابلخين )ٌشـــخمل علــــ لىخضجـــه لؿـــ

 25   



 

21 

 

اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

 .الخاا بىخضجه الخىظُمُت

اإلاشـــاعهت فـــي إعـــضاص مىاػهـــت جخما ـــ ى مـــع  .5
اث اإلاؤؾؿت  .أولٍى

هخائج جلُُم أصاء زؼت وخضجه الخىظُمُت 

والاجغاءاث الخصحُدُت اإلاخسظة لخصحُذ 
 الخؼت(.مؿاع 

جثبـذ مؿـاَمت اإلاغشـ  فـي إعـضاص مىاػهــت  وزُلـت .5
 الضائغة.

 ."يعضص ىزا اإلاعياس من خالل اإلاقابلة الشخصية"

الحببؤ 

وجشخيص 

اإلاضنالت 

واثخار 

 القشاسات

 الخيبؤ باإلاشىالث. .1

 جدضًض اإلاشيلت وجمع البُاهاث. .2

 جدلُل البُاهاث. .3

غ البـضائل وازخُــاع البـضًل اإلاىاؾــب  .4 جؼـٍى
 )اجساط اللغاع(.منها 

صلُـــــل علـــــى الخيبـــــؤ بىجــــــىص مشـــــاول مـــــع وطــــــع  .1
 الحلٌى لها، )خالخان(.

2.  ٌ  البضائل اإلالترخت.أو  صلُل على جؼبُم الحلى

صلُـل ًبـين الازــغ ومـضي فاعلُـت الحلــٌى التـي جــم  .3
 جؼبُلها على خل اإلاشىالث.

صلُــل ًثبـــذ صوع اإلاغشـــ  فـــي إعـــضاص زؼـــت إصاعة  .4
واجســـاط ؤلاجـــغاءاث  مســـاػغ للىخـــضة الخابعـــت لـــه

 20   
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

 إصاعة اإلاساػغ. .5

 إصاعة الخؼُير. .6

ا.\الخصحُدُت  الىكائُت لخجىب جىغاَع

صلُل ًبين جىظُف إصاعة الخؼُير بشيل علمي في  .5
 .العمل

 ."يعضص ىزا اإلاعياس من خالل اإلاقابلة الشخصية"

 

 

ثنمية 

وثطىيش 

 اإلاىلفين  

 

 

 

 

 

 

غ إصاعة أصاء اإلاـــــىظفين مــــــً  .1 زــــــالٌ جلــــــاٍع
ت.  جلُُم ألاصاء الؿىٍى

 جىظُف الخؼظًت الغاجعت في الخدؿين. .2

 

غ هفاًــــــاث اإلاغؤوؾــــــين مــــــً زــــــالٌ  .3 جؼـــــٍى
 الخضٍعب.

الحــــــغا علــــــى ج َُــــــل وإعــــــضاص الصـــــــف  .4
 الثاوي مً اللُاصاث.

غ جلُـــــــُم ألاصاء للؿــــــىت الؿـــــــابلت بمـــــــا ال  .1 جلــــــاٍع
غ اصاء.  ًخجاوػ زالزت جلاٍع

غ الخؼظًــت الغاجعـت مــً اإلاصـاصع اإلاسخلفــت  .2 جلـاٍع
ع )صلُل واخض(.  مثل فغق العمل واإلاشاَع

ؼ  .3 صلُـــــل علـــــى اجســــــاط إجـــــغاءاث جدؿــــــُيُت.)حعٍؼ
 .الخدؿين(هلاغ اللىة ومعالجت فغا 

بُــــــــت الخاصــــــــت بىخضجـــــــــه  .4 إعــــــــضاص الخؼــــــــت الخضٍع
ت وصلُل على مخابعت جؼبُلها/ أو مشاعهخه  الاصاٍع

 في زؼت الخضٍعب الخاصت باإلاؤؾؿت.

ب فــــــي عمــــــل  الاؾـــــخفاصة ًبــــــينصلُـــــل  .5 مــــــً الخـــــضٍع
 الىخضة.
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

 

 

ثنمية 

وثطىيش 

 اإلاىلفين

حصــــجُع اإلاـــــىظفين علـــــى جبـــــاصٌ اإلاعغفـــــت  .5
 والخبراث فُما بُنهم.

غ الـــــــىظُفي وىؾـــــــُلت  .6 اؾــــــخسضام الخـــــــضٍو
غ وجىمُت   اإلاغؤوؾين.لخؼٍى

 اؾخسضام أؾالُب الثىاب والعلاب. .7

 

ع الصالخُاث. .6  صلُل على جفٍى

إعــــضاص زؼــــت إخــــالٌ وحعاكــــب وظُفــــي لىخضجـــــه  .7
ت وصلُل  ت جؼبُلها/ أو مشاعهخه مخابع علىؤلاصاٍع

 في زؼت الاخالٌ والخعاكب الخاصت باإلاؤؾؿت.

ــــــت  .8 غ وظُفــــــي إلاــــــىظفي وخضجــــــه ؤلاصاٍع زؼـــــت جــــــضٍو
 وصلُل على مخابعت جؼبُلها.

اوجــــه جلـــضًغ اإلاغشــــ  إلاىظفُــــه )مثــــل  علــــىصلُـــل  .9
 ،..إلخ( )صلُلين على الاهثر(.الجىائؼهخب الشىغ،

م أصاء وؾلىن  .10 صلُل على إجغاءاث اإلاؿاءلت لخلٍى
)مثــــــــل الاجــــــــغاءاث الخ صًبُــــــــت،...إلخ(  اإلاغؤوؾــــــــين

 (.)صلُلين
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

ؤلابذاع 

 والابحهاس

 إبضاعُت ؾاَمذ في  .1
ً
كضم اكتراخاث وأفياعا

غ العمـــل علــى اإلاؿـــخىي الفـــغصي و/أو  جؼــٍى
 اإلاؤؾ  ي.

ـــــت و  .2 جؼبُـــــم الاكتراخـــــاث والافيـــــاع الابخياٍع
 الابضاعُت.

الىخــــــــــائج والازـــــــــــاع اإلاترجبـــــــــــت علـــــــــــى جؼبُـــــــــــم  .3
ت و الابضاعُت.  الاكتراخاث والافياع الابخياٍع

أوجه الخلضًغ الفغصي واإلاؤؾ  ي الىاجج عً  .4
ـــــت و  جؼبُـــــم الاكتراخـــــاث والافيـــــاع الابخياٍع

 الابضاعُت.

ـــــت  .1 أصلــــت علــــى زالزــــت اكتراخــــاث و/او افيــــاع ابخياٍع
 وابضاعُت.

ــت  أصلـت علــى جؼبُــم الاكتراخـاث والافيــاع  .2 الابخياٍع
 الابضاعُت.

علــــــى هخــــــائج جؼبُــــــم الاكتراخــــــاث والافيــــــاع  أصلــــــت .3
ت والابضاعُت.  الابخياٍع

أصلــت علـــى الاؾـــخفاصة الصخصـــُت للمىظـــف و/أو  .4
 الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت )أوجه الخلضًغ(.

 

15 

  

الحنمية 

 الزاثية

إصعان مجاالث اللىة والخدؿين لخدضًض ما  .1
غ طاجه.  ًلؼمه لخؼٍى

غ  .2  الظاث.الخسؼُؽ لخؼٍى

ت. .3 ٍغ اث الخؼٍى  اإلاشاعهت في البرامج والفعاُل

جىظُــف الىفاًـــاث اإلاىدؿـــبت )فـــي مغاخـــل  .4

ــــغ  .1 الث ًبــــين مــــىاػً اللــــىة ومجـــــا حصخُصــــ يجلٍغ
ــــــض عــــــً هصـــــــف  الخدؿــــــين اإلاؼلىبــــــت، وبمــــــا ال ًٍؼ

 صفدت 

 زؼت الخىمُت الظاجُت. .2

أصلت على جؼبُم زؼت الخىمُت الظاجُت )مشاعهخه  .3
غ أصائـــه  فــي فعالُــاث ووشــاػاث ؾـــاَمذ فــي جؼــٍى
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

ت اإلاسخلفت( في إهجاػ العمل  الخىمُت الظاُج
 هما َى مؼلىب.

الترهيـز علـى اؾـخسضام الىؾـائؽ اإلاخعــضصة  .5
ووؾائل الخىاصل الاجخماعي والخىىىلىجُا 

 الحضًثت.

الث الاواصًمُـت الجضًـضة......إلخ(،  ومعاعفـه، اإلاـَؤ
ض عً زالزت أصلت.  بما ال ًٍؼ

اإلاىدؿــــــــبت)في اصلـــــــت علـــــــى جىظُــــــــف الىفاًـــــــاث  .4
مغاخـــل الخىمُـــت الظاجُـــت اإلاسخلفـــت( فـــي العمــــل 

 )صلُلين على الاهثر(

الاثجاىات 

 الايجابية

 لضًه اللضعة على جدمل اإلاؿؤولُت. .1

مؿــــــــــــــاَمت اإلاغشــــــــــــــ  فــــــــــــــي اإلاؿــــــــــــــؤولُت  .2

 اإلاجخمعُت.

 اإلاؿاَمت في هلل اإلاعغفت في مؤؾؿخه. .3

ؤلالتـــــــزام الخىظُمـــــــي والاعجبـــــــاغ الىزُــــــــم  .4

 وكُمها.ب َضاف اإلاىظمت 

العالكــت بـــالؼمالء فـــي العمـــل )اإلاشـــاعهت  .5

 صلُلين على مشاعهخه في اإلاباصعاث اإلاجخمعُت. .1

 صلُل على هلل اإلاعغفت للؼمالء. .2

جلٍغغ مصضق مً عئِؿه اإلاباشغ ًىر  الالتزام  .3
الخىظُمـــي واإلاشــــاعهت بالفعالُــــاث التــــي جىظمهــــا 

 اإلاؤؾؿت.

فــــــــي ملتــــــــرح خــــــــٌى جدؿــــــــين اإلاىــــــــار الخىظُمــــــــي  .4
 اإلاؤؾؿت.

 .صلُلين على اإلاشاعهت الاجخماعُت .5
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

 اوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع .6 الاجخماعُت(.

 ٌعؼػ َظا اإلاعُاع مً زالٌ اإلالابلت الصخصُت. -
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 الىلائأ ؤلاصشافيةفئة  .ب 

 

اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
 الاخحياس

اإلاعشفة 

 بطبيعة العمل 

 

وإعذاد 

ومحابعة خطط 

العمل 

 الخض يلية

الفهــــــــــــــــم العمُـــــــــــــــــم الزخصاصـــــــــــــــــه  .1
 الىظُفي.

امخالن وجىظُف اإلاعاعف واإلاهاعاث  .2
 الفىُت الالػمت ألصاء عمله.

الخامت ب ؾـالُب وإجـغاءاث اإلاعغفت  .3
 العمل.

ؤلاإلاــــــــــام باألَــــــــــضاف الاؾـــــــــــتراجُجُت  .4
عها.  للضائغة وبغامجها ومشاَع

حصــــــــخُص اإلاشــــــــاول والخيبــــــــؤ بهــــــــا  .5
 .ومعالجتها

جبنـــــــــــي اإلاماعؾــــــــــــاث الحضًثـــــــــــت فــــــــــــي  .6

ـغ مــً اإلاغشـ  مصــضق مــً عئِؿـه اإلاباشــغ وبمــا  .1 جلٍغ
ً صفدت، ًبين  ض ع الخدؿين و اللىة  مجاالثال ًٍؼ

 لضًه فُما ًخعلم بالضالئل.

 لؿىت الؿابلت. الخؼت الدشؼُلُت .2

صلُل ًىر  الغبؽ بين الخؼت الدشؼُلُت وأَضاف  .3
ــــت/إصاعة( والاَـــضاف اإلاؤؾؿــــُت مــــع  وخضجـــه )مضًٍغ

فــي الاَــضاف  بُـان مؿــاَمت وخضجــه )كؿم/شـعبت(
 .اإلاؤؾؿُت

ــغ مخابعـــت وجلُـــُم الخؼــت الدشـــؼُلُت لىخضجـــه  .4 جلٍغ
)كؿم/شعبت( لؿيخين ؾابلخين )ٌشخمل على هخائج 
جلُـــــــــــــُم الاصاء اإلاؤؾ ــــــــــــــ ي لخؼخـــــــــــــه والاجــــــــــــــغاءاث 

 الخصحُدُت اإلاخسظة لخصحُذ مؿاع الخؼت(.

صلُل على الخيبـؤ بىجـىص مشـاول مـع وطـع الحلـٌى  .5
 لها، )خالت واخضة(.

ٌ صلُل على جؼ .6  البضائل اإلالترخت.أو  بُم الحلى
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 الخسؼُؽ الدشؼُلي.

غ ب ؾــــــــــلىب م ــــــــــي  .7 إعــــــــــضاص الخلــــــــــاٍع
 .وعلمي

صلُــــل ًبــــين الازــــغ ومــــضي فاعلُــــت الحلــــٌى التــــي جــــم  .7
 حل اإلاشىالث.ل جؼبُلها

غ اإلاعضة. .8  ازىان مً الخلاٍع

ثنمية وثطىيش 

 اإلاىلفين

إصاعة أصاء اإلاـــــــىظفين مــــــــً زــــــــالٌ  .1

غ جلُُم ت جلاٍع  .ألاصاء الؿىٍى

جىظُــــــــف الخؼظًــــــــت الغاجعــــــــت فــــــــي  .2

 .الخدؿين

غ هفاًـــــــاث  .3 ؾـــــــين مــــــــً و اإلاغؤ جؼـــــــٍى

 .زالٌ الخضٍعب

 اؾـــــــــــــــخسضام أؾـــــــــــــــالُب الثــــــــــــــــىاب .4

 والعلاب.

غ جلُــُم ألاصاء للؿــىت الؿــابلت بمــا ال ًخجــاوػ  .1 جلـاٍع
غ اصاء  .زالزت جلاٍع

غ الخؼظًت الغاجعت مً اإلاصـاصع اإلاسخلفـت مثـل  .2 جلاٍع
ع )صلُل واخض(  فغق العمل واإلاشاَع

.)حعٍؼؼ هلــاغ جدؿــُيُت صلُــل علــى اجســاط إجــغاءاث .3
 .الخدؿين( مجاالثعالجت اللىة وم

ـت  .4 بُت الخاصت بىخضجـه الاصاٍع إعضاص الخؼت الخضٍع
مشـاعهخه فـي زؼـت أو  وصلُل على مخابعـت جؼبُلهـا/
 الخضٍعب الخاصت باإلاؤؾؿت.

 بين الاؾخفاصة مً الخضٍعب في عمل الىخضةً صلُل .5

صلُل على اوجه جلضًغ اإلاغش  إلاىظفُـه )مثـل هخـب  .6
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 الاهثر()صلُلين على  جىائؼ،..إلخ(،شىغ 

م أصاء وؾــلىن .7  صلُـل علــى إجـغاءاث اإلاؿــاءلت لخلـٍى
صلُلين )..إلخ(.،الخ صًبُتاإلاغؤوؾين )مثل الاجغاءاث 

 على الاهثر(.

ؤلابذاع و 

 الابحهاس

 إبضاعُــــــت  .1
ً
كـــــضم اكتراخــــــاث وأفيـــــاعا

غ العمــــــل علـــــــى  ؾــــــاَمذ فــــــي جؼــــــٍى
 اإلاؿخىي الفغصي و/أو اإلاؤؾ  ي.

جؼبُـــــــــــــــم الاكتراخــــــــــــــــاث والافيــــــــــــــــاع  .2
ت و الابضاعُت.  الابخياٍع

الىخـائج والازــاع اإلاترجبـت علــى جؼبُــم  .3
ـــــــت و  الاكتراخــــــاث والافيـــــــاع الابخياٍع

 الابضاعُت.

أوجـــه الخلــــضًغ الفـــغصي واإلاؤؾ ــــ ي  .4
الىــــــــاجج عــــــــً جؼبُــــــــم الاكتراخــــــــاث 

ت و الابضاعُت  .والافياع الابخياٍع

ــــــت أصلـــــت علـــــى زالزــــــت اكتراخـــــاث  .1 و/او افيـــــاع ابخياٍع
 وابضاعُت.

ـت و أصلـت علـى  .2 جؼبُـم الاكتراخـاث والافيـاع الابخياٍع
 الابضاعُت.

أصلـــــــت علـــــــى هخـــــــائج جؼبُـــــــم الاكتراخـــــــاث والافيــــــــاع  .3
ت و الابضاعُت  .الابخياٍع

أصلــــت علــــى الاؾــــخفاصة الصخصــــُت للمىظـــــف و/أو  .4
  .الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت )أوجه الخلضًغ(
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ــــغ  .1 الخدؿـــــينو  اللــــىة مجــــاالثإصعان  .1الحنمية     20 اللــــىة والخدؿـــــين  مجــــاالثًبــــين  حصخُصــــ يجلٍغ



 

30 

 

اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
 الاخحياس

غ طاجه. لخدضًض ما ًلؼمه الزاثية  لخؼٍى
غ الظاث. .2  الخسؼُؽ لخؼٍى
اإلاشــــاعهت فــــي البــــرامج والفعالُـــــاث  .3

ت. ٍغ  الخؼٍى
جىظُــــــف الىفاًـــــــاث اإلاىدؿـــــــبت)في  .4

مغاخل الخىمُت الظاجُـت اإلاسخلفـت( 
 في إهجاػ العمل هما َى مؼلىب.

الترهيــــز علــــى اؾــــخسضام الىؾـــــائؽ  .5
اإلاخعــــــــــــــضصة ووؾـــــــــــــــائل الخىاصـــــــــــــــل 

 .الاجخماعي والخىىىلىجُا الحضًثت

ض عً هصف صفدت   اإلاؼلىبت، وبما ال ًٍؼ

 الظاجُت. الخىمُتزؼت  .2

أصلــت جؼبُـــم زؼـــت الخىمُــت الظاجُـــت )مشـــاعهخه فـــي  .3
غ أصائــــــــه  فعالُـــــــاث ووشــــــــاػاث ؾــــــــاَمذ فــــــــي جؼــــــــٍى

الث  إلخ(، بما ال  الجضًضة... الاواصًمُتومعاعفه، اإلاَؤ
ض عً زالزت أصلت.  ًٍؼ

اصلـــت علـــى جىظُـــف الىفاًـــاث اإلاىدؿـــبت)في مغاخـــل  .4
( فــي العمــل )صلُلــين علـــى اإلاسخلفــتالخىمُــت الظاجُــت 

 .الاهثر(

الاثجاىات 

 الايجابية 

 .جدمل اإلاؿؤولُت .1

 .اإلاؿؤولُت اإلاجخمعُت .2

 .هلل اإلاعغفت .3

 .الخىظُمي الالتزام .4

العالكــــــــــت بـــــــــــالؼمالء فـــــــــــي العمـــــــــــل  .5

 مشاعهخه في اإلاباصعاث اإلاجخمعُت.صلُلين على  .1

 صلُل على هلل اإلاعغفت للؼمالء. .2

ـــغ مصـــضق مـــً عئِؿـــه اإلاباشـــغ ًىرـــ  الالتـــزام  .3 جلٍغ
 الخىظُمي.

 ملترح خٌى جدؿين اإلاىار الخىظُمي في اإلاؤؾؿت. .4

صلُلين على اإلاشاعهت الاجخماعُت ومـضي حعاوهـه مـع  .5
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الــؼمالء فــي الىخــضاث الخىظُمُـــت الازــغي فــي اهجـــاػ  .)اإلاشاعهت الاجخماعُت(
 .العمل

 اوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع .6

 ".يعضص ىزا اإلاعياس من خالل اإلاقابلة الشخصية"
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 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
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اإلاعشفة 

بالعمل 

وؤلاإلاام 

 بحطىساثه

ٌ عمله. .1  اإلاعغفت الفىُت في مجا

إجغاءاث ؾير العمل واإلاؿاَمت في  جؼبُم .2

ا َغ  جؼٍى

 جبني اإلاماعؾاث الحضًثت في العمل .3

جسؼي اإلاعىكاث والصعىباث التي واجهخه  .4
 لخدلُم إهجاػاجه.

والاهجاػاث في هؼاق عمله جدلُم الىخائج  .5

 وزاعجه.

 الخدلُل اإلاىؼلي وجىظُف هخائج الخدلُل. .6

ـــغ مــــً اإلاغشـــ  ومعخمــــض مـــً عئِؿــــه اإلاباشــــغ  .1 جلٍغ
ـــض عـــً صــفدت، ًبـــين  اللـــىة  مجـــاالثوبمــا ال ًٍؼ

 والخدؿين لضًه فُما ًخعلم بالضالئل.

غ جلُُم ألاصاء للمغش  ًبين فيها  .2 ً جلاٍع هماطج ع
ومخابعـــــــــــــــــــــت  الالتــــــــــــــــــــزام بالخؼـــــــــــــــــــــت الخىفُظًــــــــــــــــــــت

.)ً ٍغ  جىفُظَا)جلٍغ

صلُـــــــل علـــــــى مشـــــــىالث مــــــــع وطـــــــع خلـــــــٌى لهــــــــا،  .3
 )خالخان(.

4.  ٌ  البضائل اإلالترخت.أو  صلُل على جؼبُم الحلى

صلُــل ًبــين الازــغ ومــضي فاعلُــت الحلــٌى التــي جــم  .5
 حل اإلاشىالث.لجؼبُلها 

غ جم بمىجبها اؾخسضام الخدلُل  .6 عُىت مً الخلاٍع
ً(.اإلاىؼلي وجىظُف هخائج الخدلُل )جلٍغ  ٍغ
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غ  صلُل على .7 ألاؾالُب واإلاىهجُاث اإلاعخمضة لخؼٍى
ت عً الخضماث وبُان  وتهُئت اإلاعلىماث الظغوٍع

 .)صلُلين على الاهثر(.صوع اإلاغش  في إعضاصَا

خذمة 

 الجمهىس 

ت إلاخللــــي  .1 غ وتهُئـــت اإلاعلىمــــاث الظـــغوٍع جؼـــٍى

 الخضماث.

أو  الاؾــــخجابت لؼلبـــــاث العمــــالء الـــــضازلُين .2

 الخاعجُين.

جللــــــــــي الخؼظًـــــــــــت الغاجعــــــــــت مـــــــــــً العمـــــــــــالء  .3

 الخاعجُين.أو  الضازلُين

اإلاخســــظة بسصــــىا الخدؿــــُيُت ؤلاجـــغاءاث  .4

 الخؼظًت الغاجعت الىاعصة مً العمالء.

ت  .1 غ وتهُئــت اإلاعلىمــاث الظــغوٍع صلُـل علــى جؼــٍى

 إلاخللي الخضماث.

هخـــــائج عضـــــ ى مخللـــــي الخضمـــــت عـــــً الخـــــضماث  .2

 اإلالضمـــت فــــي الىظُفـــت التــــي ٌعمـــل بهــــا اإلاغشــــ 

 )إن وجضث(. بالىؾائل اإلاسخلفت

 صلُل على جدؿين الخضماث اإلالضمت للعمالء. .3

صلُل على الاؾخفاصة مً الخؼظًت الغاجعت مً  .4

 العمالء.

صلُلــــين علــــى اوجــــه الخلــــضًغ اإلاخعللــــت بسضمـــــت  .5

 الجمهىع.
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ؤلابذاع و 

 الابحهاس

 إبضاعُـــت ؾـــاَمذ  .1
ً
كــضم اكتراخـــاث وأفيــاعا

غ العمــــل علـــــى اإلاؿــــخىي  الفـــــغصي  فــــي جؼـــــٍى
 و/أو اإلاؤؾ  ي.

ــت أو اكتراخـاث و/أصلـت علــى زالزــت  .1 افيــاع ابخياٍع

 .وابضاعُت
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
 الاخحياس

ــــــت و  .2 جؼبُـــــم الاكتراخـــــاث والافيـــــاع الابخياٍع
 الابضاعُت.

الىخـــــــــــائج والازـــــــــــاع اإلاترجبـــــــــــت علـــــــــــى جؼبُـــــــــــم  .3
ت و الابضاعُت.  الاكتراخاث والافياع الابخياٍع

أوجه الخلضًغ الفغصي واإلاؤؾ  ي الىاجج عً  .4
ــــــت و  جؼبُـــــم الاكتراخـــــاث والافيـــــاع الابخياٍع

 الابضاعُت.

أصلـــــــــــت علـــــــــــى جؼبُــــــــــــم الاكتراخـــــــــــاث والافيــــــــــــاع  .2

ت والابضاعُت.  الابخياٍع

أصلـــت علــــى هخـــائج جؼبُــــم الاكتراخـــاث والافيــــاع  .3

ت و الابضاعُت  .الابخياٍع

أصلت على الاؾخفاصة الصخصُت للمىظف و/أو  .4

 .الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت )أوجه الخلضًغ(
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
 الاخحياس

الحنمية 

 الزاثية

لخدضًــض  الخدؿــينو  اللــىة مجـاالثإصعان  .1

غ طاجه.  ما ًلؼمه لخؼٍى

غ الظاث. .2  الخسؼُؽ لخؼٍى

اإلاشــــــــــــــــاعهت فــــــــــــــــي البــــــــــــــــرامج والفعالُــــــــــــــــاث  .3

ت. ٍغ  الخؼٍى

جىظُـــــف الىفاًـــــاث اإلاىدؿـــــبت)في مغاخـــــل  .4

الخىمُت الظاجُت اإلاسخلفت( في إهجاػ العمل 

 هما َى مؼلىب.

الترهيـز علـى اؾــخسضام الىؾـائؽ اإلاخعــضصة  .5

ووؾائل الخىاصل الاجخماعي والخىىىلىجُا 

 .الحضًثت

ــــــــــــــغ حصخُصــــــــــــــ ي ًبــــــــــــــين  .1 اللــــــــــــــىة مجــــــــــــــاالث جلٍغ

ــــض عـــً هصــــف و  الخدؿـــين اإلاؼلىبــــت، وبمـــا ال ًٍؼ

 صفدت 

 زؼت الخىمُت الظاجُت. .2

أصلــت جؼبُــم زؼـــت الخىمُــت الظاجُــت )مشـــاعهخه  .3

غ  فـــــــي فعالُـــــــاث ووشـــــــاػاث ؾـــــــاَمذ فـــــــي جؼــــــــٍى

الث الاواصًمُـــــــــــــــــــت  أصائــــــــــــــــــه ومعاعفــــــــــــــــــه، اإلاــــــــــــــــــَؤ

ض عً زالزت أصلت.  الجضًضة...إلخ(، بما ال ًٍؼ

اصلــــــــت علــــــــى جىظُـــــــــف الىفاًــــــــاث اإلاىدؿـــــــــبت)في  .4

مغاخــــل الخىمُــــت الظاجُــــت اإلاسخلفــــت( فــــي العمــــل 

 )صلُلين(.
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
 الاخحياس

الاثجاىات 

 الايجابية

 .جدمل اإلاؿؤولُت .1

 .اإلاؿؤولُت اإلاجخمعُت .2

 .هلل اإلاعغفت .3

 .الخىظُمي الالتزام .4

)اإلاشــــــــاعهت العالكـــــــت بـــــــالؼمالء فــــــــي العمـــــــل  .5

 .الاجخماعُت(

 

 صلُلين على مشاعهخه في اإلاباصعاث اإلاجخمعُت. .1

 صلُل على هلل اإلاعغفت للؼمالء. .2

جلٍغغ مصضق مً عئِؿه اإلاباشغ ًىر  الالتـزام  .3

 .الخىظُمي

ملتــــــــرح خــــــــٌى جدؿــــــــين اإلاىــــــــار الخىظُمــــــــي فـــــــــي  .4

 اإلاؤؾؿت.

صلُلـين علـى اإلاشـاعهت الاجخماعُـت ومـضي حعاوهــه  .5

الىخـضاث الخىظُمُــت الازــغي فــي مـع الــؼمالء فــي 
 .اهجاػ العمل

 اوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع .6
يعددددددددددددضص ىدددددددددددددزا اإلاعيددددددددددددداس مددددددددددددن خدددددددددددددالل اإلاقابلدددددددددددددة "

 ."الشخصية
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 الىلائأ اإلاساهذةئة ف .ىد

اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

اإلاعشفة 

بالعمل 

 والالتزام

 الالتزام بالخعلُماث الىاظمت للعمل. .1

 اإلاعغفت الفىُت بمجاٌ عمله. .2

جىظُــــــــف اإلاهـــــــــاعاث الفىُـــــــــت الالػمـــــــــت ألصاء  .3
 اإلاؼلىب.العمل بالشيل 

اؾخسضام الخىىىلىجُا والىؾـائل الحضًثـت  .4
 في العمل.

ـــــغ ًبـــــين مـــــضي اإلاعغفـــــت اإلاهىُـــــت فـــــي مجـــــاٌ العمـــــل  .1 جلٍغ

 للمغش  ومعخمضة مً عئِؿه اإلاباشغ.

غ جلُــــــُم ألاصاء للمغشــــــ  للؿـــــــيخين  .2 همــــــاطج عــــــً جلـــــــاٍع

 الؿابلخين.

غ العمل. .3  صلُل على مؿاَمخه في جؼٍى

ل الحضًثـت فـي صلُل على جىظُف الخىىىلىجُا والىؾـائ .4

 العمل.

أوجــــــه الخلـــــــضًغ التــــــي جثبـــــــذ معغفخــــــه اإلاهىُـــــــت وأصائـــــــه  .5

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزماإلاخ

ض عً صلُلين(.  )بما ال ًٍؼ

 25   

وخذمة 

 الجمهىس 

1. .ً  الاجصاٌ والخىاصل مع الازٍغ

أو  الاؾــخجابت لؼلبــاث العمــالء الــضازلُين .2

 .جلٍغغ مً الغئِـ اإلاباشغ خٌى حعامله .1

هخائج عض ى مخللي الخضمت عً الخضماث اإلالضمت في  .2
 20   
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

 الخاعجُين.

جللــــــــي الخؼظًـــــــــت الغاجعــــــــت مـــــــــً العمـــــــــالء  .3

 الخاعجُين.أو  الضازلُين

اإلاخسـظة بسصــىا  الخدؿـُيُتؤلاجـغاءاث  .4

 الخؼظًت الغاجعت الىاعصة مً العمالء.

الىظُفــــــــــــت التـــــــــــــي ٌعمـــــــــــــل بهــــــــــــا اإلاغشـــــــــــــ  بالىؾـــــــــــــائل 

 اإلاسخلفت.)إن وجضث(.

صلُـــل علـــى اإلاشـــاعهت فــــي جدؿـــين الخـــضماث اإلالضمــــت  .3

 للعمالء.

صلُــــــل علــــــى الاؾــــــخفاصة مــــــً الخؼظًــــــت الغاجعــــــت مــــــً  .4

 .العمالء

 صلُلين على اوجه الخلضًغ اإلاخعللت بسضمت الجمهىع. .5

املحافظة 

اإلاىاسد على 

 العامة

 خؿً اؾخسضام اإلاىاعص الخاصت بالعمل. .1

 الخلُض بشغوغ الىكاًت والؿالمت العامت. .2

جصـغفاث أو  ؤلابالغ الفىعي عً أًت مظاَغ  .3
 .شـ نها أن حعـغض مـىاعص الـضائغة للهـضعمـً 

 والخلف.

 .الترشُض وطبؽ الىفلاث .4

العامـت  للمىاعص هجلٍغغ مً عئِؿه عً خؿً اؾخؼالل .1
والصحت اإلاهىُـت فـي  الؿالمت العامتشغوغ والالتزام ب

 بِئت العمل.

 .صلُل على جغشُض وطبؽ الىفلاث .2

 .صلُل على خغصه على اإلاىاعص العامت .3

الصخصـــــــُت للمىظـــــــف و/أو صلُلــــــين علـــــــى الاؾـــــــخفاصة  .4
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

 .الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت )أوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع(

ؤلابذاع و 

 الابحهاس

 إبضاعُـت ؾـاَمذ فـي  .1
ً
كضم اكتراخاث وأفيـاعا

غ العمـــــل علـــــى اإلاؿـــــخىي الفـــــغصي و/أو  جؼــــٍى
 اإلاؤؾ  ي.

ــــــــت و  .2 جؼبُـــــــم الاكتراخــــــــاث والافيــــــــاع الابخياٍع

 الابضاعُت.

علـــــــــــــى جؼبُـــــــــــــم الىخـــــــــــــائج والازـــــــــــــاع اإلاترجبـــــــــــــت  .3

ت و الابضاعُت.  الاكتراخاث والافياع الابخياٍع

أوجه الخلضًغ الفغصي واإلاؤؾ  ي الىـاجج عـً  .4

ــــــــت و  جؼبُـــــــم الاكتراخــــــــاث والافيــــــــاع الابخياٍع
 .الابضاعُت

ت وابضاعُت  أصلت على زالزت اكتراخاث و/او .1 افياع ابخياٍع

. 

ــــــت و  .2 أصلـــــت علــــــى جؼبُـــــم الاكتراخــــــاث والافيـــــاع الابخياٍع

 الابضاعُت.

ــت  .3 أصلـت علـى هخـائج جؼبُـم الاكتراخـاث والافيـاع الابخياٍع

 .و الابضاعُت

أصلـــــــــت علــــــــــى الاؾـــــــــخفاصة الصخصــــــــــُت للمىظــــــــــف و/أو  .4

 .الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت )أوجه الخلضًغ(
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الذالئل الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 

لجنة 

 الاخحياس

الاثجاىات 

 الايجابية

 .جدمل اإلاؿؤولُت .1

 .خمعُتجاإلاؿؤولُت اإلا .2

 .هلل اإلاعغفت .3

 .لتزام الخىظُميالا .4

العمــــــل )اإلاشــــــاعهت  العالكـــــت بــــــالؼمالء فــــــي .5
 الاجخماعُت(.

لخدضًــض  الخدؿــيناللــىة و مجـاالث إصعان  .6
غ طاجه.  ما ًلؼمه لخؼٍى

اإلاشــــــــــــــــاعهت فــــــــــــــــي البــــــــــــــــرامج والفعالُــــــــــــــــاث  .7
ت. ٍغ  الخؼٍى

 صلُلين على مشاعهخه في اإلاباصعاث اإلاجخمعُت. .1

 صلُل على هلل اإلاعغفت للؼمالء. .2

ـــــغ مصــــــضق مــــــً عئِؿــــــه اإلاباشــــــغ ًىرــــــ  الالتــــــزام  .3 جلٍغ
 الخىظُمي.

صلُلـــين علـــى اإلاشــــاعهت الاجخماعُـــت ومــــضي حعاوهـــه مــــع  .4
الـــــؼمالء فـــــي الىخـــــضاث الخىظُمُـــــت الازـــــغي فـــــي اهجــــــاػ 

 .العمل

 اوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع. .5

ــــــغ حصخُصـــــــ ي ًبـــــــين  .6 اللـــــــىة والخدؿـــــــين مجـــــــاالث جلٍغ
ض عً هصف صفدت  .اإلاؼلىبت، وبما ال ًٍؼ

زالزـــــت اصلــــــت علــــــى مشـــــاعهخه فــــــي فعالُــــــاث ووشــــــاػاث  .7
الث ؾاَمذ في ج غ أصائه ومعاعفه، اإلاَؤ  .العلمُتؼٍى

 ."يعضص ىزا اإلاعياس من خالل اإلاقابلة الشخصية"
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 فئة ؤلابذاع و الابحهاس. و

اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الادلة الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
 الاخحياس

إمهاهيات 

ودوافع 

الابذاع 

 والابحهاس 

)بناء الفنش 

 الابحهاس (

البدــم والاػـــالع علـــى ألاؾـــالُب العلمُـــت  .1
 والخىىىلىجُا الحضًثت في مجاٌ العمل.

غ الظاث في مجاٌ الابضاع والابخياع .2  .جؼٍى

الابــضاع والابخيــاع )صائــغة الاَخمـــام، صوافــع  .3
 كُم، اعخلاصاث،...(.

 البدـــــــــم عــــــــــً جهـــــــــاث صاعمــــــــــت ل فيــــــــــاع .4
تالابضاعُت   .والابخياٍع

فعالُــــــــاث مخعللــــــــت بــــــــازغ  علــــــــى خظــــــــىع أصلـــــــت  .1
مجاٌ العمل )هـضواث، وعشـاث، اإلاؿخجضاث في 

بُت، حعلم   (.إلىتروهــي...صوعاث جضٍع

فعالُــــاث مخعللــــت باإلبـــــضاع  علــــى خظــــىع أصلــــت  .2
بُت، حعلم والابخياع )هضواث، وعشا ث، صوعاث جضٍع

 (.إلىتروهــي...

ـغ مــً اإلاغشــ  ًبــين صوافــع الابــضاع والابخيــاع  .3 جلٍغ
 مصضق مً عئِؿه اإلاباشغ.

اعاث واجخماعاث جىر  أو  أصلت مثل مساػباث .4 ٍػ
الجهـىص اإلابظولـت فـي جــىفير الـضعم اإلاـالي واإلاعغفــي 

تالابضا للفىغة  .عُت والابخياٍع

 .مً زالٌ اإلالابلت الصخصُت ٌعؼػ َظا اإلاعُاع .5

 15   

ثىليذ 

وثقذيم 

الافهاس 

حجــــم وػبُعـــــت الاهخــــاج الفىـــــغي الابـــــضاعي  .1

 والابخياعي.

ـــت جىلــض الافيـــاع  .2 لخلبُـــت  الابضاعُـــت والابخياٍع

ـــغ خــــٌى الافيــــاع الابضاعُـــت  .1 ــــت التــــي جلٍغ والابخياٍع

 : ػبلذ زالٌ  زغ زمـ ؾىىاث ًدخىي على

 الافهاس ووصأ مخحصش عنها. -
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الادلة الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
 الاخحياس

الابذاعية 

 والابحهاسية 

غ زضمت/مىخج.أو  خل مشيلتأو  خاجت  جؼٍى

غ أو  اإلاعغفيؤلاػاع الىظغي  .3 الخؼبُلـي لخؼـٍى
تأو  ألافياع الابضاعُت  .الابخياٍع

ـت ألافياع  اكتراحعغض  .4  الابضاعُـت والابخياٍع

واإلاســـــــــاػغ والاَــــــــــضاف وكابلُـــــــــت الخؼبُــــــــــم 
والجــــــــضوي اإلاالُــــــــت وػيــــــــر اإلاالُــــــــت والىخــــــــائج 

اإلاخىكعــــــــــــت لخؼبُـــــــــــــم الافيــــــــــــاع الابضاعُـــــــــــــت 
ت  .والابخياٍع

 القيمة اإلاظافة من الحطبيق لهل فنشة. -

ثلبيددددددددة خاحددددددددة، خددددددددل )سددددددددبه ثىلددددددددذ الفنددددددددشة  -

 مضهلة، ثطىيش منحج/خذمة(

غ الافيــــــاع الابضاعُــــــت  .2 ـــــغ ًىرــــــ   لُــــــاث جؼـــــٍى كٍغ
ـــــــــــــــت ألاصواث والخلىُـــــــــــــــاث اإلاسخلفــــــــــــــــت ( والابخياٍع

اإلاؿــــــــخسضمت لخىلُــــــــض الفىـــــــــغة مثــــــــل اإلالاعهـــــــــاث 
ــت، العصــف الــظَني، الضعاؾــاث، جلُـــُم  اإلاعُاٍع
البضائل، والبدىر، اإلاماعؾاث الجُضة، الخفىيـر 

 ػير الخللُضي(

ـــت عــغض ألَـــم زـــالر أفيـــاع  .3 جـــم ابضاعُـــت وابخياٍع
ًدخـــــــــــىي علـــــــــــى ألافيـــــــــــاع  (proposalجؼبُلهـــــــــــا )

والاَــــــضاف وكابلُــــــت الخؼبُــــــم والجــــــضوي الَـــــــم 
مـــــــً  زــــــالر أفيــــــاع واإلاســــــاػغ والىخــــــائج اإلاخىكعــــــت

 .الخؼبُم

إداسة 

والابذاع 

 الابحهاس 

الابضاعُـــــــــــــت  الخسؼــــــــــــُؽ لخىفُــــــــــــظ الافيــــــــــــاع  .1
ت  .والابخياٍع

الابضاعُـــــــت اإلاــــــىاعص الالػمـــــــت لخىفُـــــــظ الافياع .2

زؼت جىفُظًت للفىغة واإلاىاعص اإلاؼلىبت ومؤشغاث  .1
 كُاؾها.

غ مخابعت جىفُـظ الخؼـت بمغاخلهـا اإلاسخلفـت  .2 جلاٍع
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الادلة الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
 الاخحياس

ت  .والابخياٍع

الابضاعُــــــــــت  إصاعة مغاخــــــــــل جىفُــــــــــظ ألافيــــــــــاع  .3
ــــــــت )الخؼبُــــــــم الخجٍغ ــــــــي الجؼئـــــــــي  والابخياٍع
 والشمىلي(

غ علـــى ألافيـــاع  .4 الابضاعُـــت  الخدؿــين والخؼـــٍى
ت  اإلابني على الخؼبُم الخجٍغ يو  والابخياٍع

 إصاعة العالكت مع اإلاعىُين. .5

 إصاعة اإلاساػغ والخؼُير. .6

 .الخدؿُيُتوؤلاجغاءاث 

أصلــــــت علـــــــى إصاعة العالكــــــاث مـــــــع اإلاعىُــــــين مـــــــً  .3
مـــــىظفين وشـــــغواء بـــــئصاعة وجىفُـــــظ الفىـــــغة مثـــــل 
 .)مداطغ اجخماعاث، مساػباث، مظهغاث،..الخ(

غ اإلاخابعـــــت  .4 زؼــــت إلصاعة اإلاســــاػغ والخؼُيــــر وجلــــاٍع
 ة وجىفُظَا. والخىفُظ فُما ًخعلم بالفىغ 

وأثش  النحائج

الافهاس 

الابذاعية 

 والابحهاسية

جؼبُـــم الافيـــاع  علــىالىخــائج والازـــاع اإلاترجبـــت  .1
ت  : الابضاعُت والابخياٍع

ألافيـــــــــاع علــــــــــى مخللــــــــــي جؼبُــــــــــم هخـــــــــائج  .أ 

 الخضمت.

جؼىعَـا أو  هخـائج جدؿـً اصاء اإلاؤؾؿـت .ب 

 الافياع. جؼبُم َظٍ بعض

 بُئُتأو  هخائج مجخمعُت .ج 

 هخائج طاث عالكتأًت  .د 

أصلــــت علــــى الىخائج/الازــــاع اإلاترجبــــت علــــى جؼبُـــــم  .1

تالافياع   .الابضاعُت والابخياٍع
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اإلاعياس 

 الشئرس ي
 الادلة الذاعمة اإلاؤصشات الذالة

أسقام 

 اإلاشفقات

العالمة 

 القصىي 

عالمة 

 الذائشة

عالمة 
لجنة 
 الاخحياس

الحقذيش 

الز  

خصذثه 

الافهاس 

الابذاعية 

 والابحهاسية

العاإلاُت أو  أوجه الخلضًغ اإلادلُتأو  الجىائؼ  .1
 التي خاػث عليها أفياع اإلاغش .

العاإلاُت أو  أوجه الخلضًغ اإلادلُتأو  الجىائؼ  .2
التـــي خـــاػث عليهـــا مؤؾؿـــت اإلاغشـــ  بؿـــبب 

ت.أو  أفياٍع الابضاعُت  الابخياٍع

أصلـــــت علـــــى أوجـــــه الخلـــــضًغ التـــــي خصـــــل عليهـــــا  .1
اإلاىظف ؾىاء واهذ هخب شـىغ، صعع، جـىائؼ، 

 .جىٍغم

اصلت على أوجـه الخلـضًغ/ الجـىائؼ التـي خصـلذ  .2
 .عليها الضائغة

 اصلــت علـــى بـــغاءاث الازتـــراع، ألابدـــار اإلايشـــىعة .3
/ اإلاؤلفـــاث العلمُــــت ،)مجـــالث علمُـــت مدىمــــت(

 .اإلاترش  باؾم .. اإلاسجلت.اإلادىمت ألاصبُت
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