
 معبٌٍر اخخٍبر القٍبداث األكبدٌمٍت واإلدارٌت

 

 أوال: معبٌٍر اخخٍبر القٍبداث األكبدٌمٍت

 معبٌٍر اخخٍبر وكالء الكلٍت -1

 :كبلخبلً هًو والقىاوٍهضعج الكلٍت معبٌٍر وضىابط بجبوب اللىائح و

 أٌ ٚكٌٕ يزًزؼب ثؾًم انغُسٛخ انًظشٚخ. -1

 ثبنكهٛخ .أٌ ٚكٌٕ أؽذ األسبرزح انؼبيهٍٛ  -2

أٌ ٚكٌٕ يزًزؼب ثشخظٛخ يشَخ ثؾٛش ٚسزطٛغ انزغهت ػهٗ يؼٕقبد انؼًم اإلداس٘ ، ٔنذّٚ انقٕح ػهٗ انزٕاطم  -3

 ٔانؾٕاس.

 أٌ ٚكٌٕ نذّٚ سغم ػهًٙ ٔٔظٛفٙ ٚشٓذاٌ ثزًٛضِ ٔانزضايّ َٔضاْزّ. -4

 نزذسٚجٛخ.أٌ ركٌٕ نّ يشبسكبد فؼهٛخ فٙ انًئرًشاد ، ٔانهقبءاد انؼهًٛخ ، ٔانذٔساد ا -5

 أٌ ٚكٌٕ نّ دٔس ثبسص ٔيشبسكخ فٙ نغبٌ انزطٕٚش ثٕؽذح ضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد. -6

 أٌ ٚكٌٕ يشبسكب فٙ ٔضغ انخطخ االسزشارٛغٛخ نهكهٛخ. -7

 أٌ ٚكٌٕ يٍ انًشبسكٍٛ فٙ ٔضغ خطظ رٕطٛف ٔرقشٚش انجشايظ. -8

 أٌ ٚكٌٕ يشبسكب فٙ َشبطبد ٔفبػهٛبد انكهٛخ . -9

 ال ػهٗ دٔساد رذسٚجٛخ فٙ انًٓبساد اإلداسٚخ.أٌ ٚكٌٕ ؽبط -11

 أٌ ٚكٌٕ نّ دٔس فبػم ٔرٕاطم يغ انًئسسبد اإلداسٚخ ، ٔانخذيٛخ فٙ انًغزًغ   -11

أال ٚكٌٕ قذ سجق انؾكى ػهّٛ ثؼقٕثخ عُبئٛخ فٙ اؽذٖ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب فٙ قبٌَٕ انؼقٕثبد، أٔ ػقٕثخ  -12

 يب نى ٚكٍ قذ سد انّٛ اػزجبسِ . ف، أٔ األيبَخ،يقٛذح نهؾشٚبد، أٔ عشًٚخ يخهخ ثبنشش

 أٌ ٚكٌٕ يهًب ثقٕاػذ انقجٕل ٔانزؾٕٚم، ٔااليزؾبَبد. -13

 أٌ ٚكٌٕ نذّٚ يٓبسح فٙ ٔضغ خطظ ٔسإٖ؛ نالسرقبء ثبنُشبط انطالثٙ -14

ثزذأل انسهطخ، ( يًب ٚسًؼ 113( يٍ انقبٌَٕ )53أٌ ال رضٚذ فزشح انزؼٍٛٛ ػٍ صالس سُٕاد، ٔرنك طجقب نهًبدح ) -15

 ٔركبفئ انفشص ثٍٛ انغًٛغ

 :معبٌٍر اخخٍبر رئٍس مجلس القسم العلمً -2

 

 :                       كبنزبنٙ ْٙٔضؼذ انكهٛخ يؼبٚٛش ٔضٕاثظ ثغبَت انهٕائؼ ٔانقٕاٍَٛ ٔ

 ٌ ٚكٌٕ يزًزؼب ثؾًم انغُسٛخ انًظشٚخ.ا -1

 أٌ ٚكٌٕ أؽذ األسبرزح انؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ . -2



 ٚكٌٕ يشبسكب فٙ ٔضغ انخطخ االسزشارٛغٛخ  نهكهٛخ.أٌ  -3

 أٌ ٚكٌٕ يشبسكب فٙ األَشطخ انؼهًٛخ . -4

 أٌ ٚكٌٕ نّ دٔس ثبسص ٔيشبسكخ فٙ نغبٌ انزطٕٚش ثٕؽذح ضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد -5

 أٌ ٚكٌٕ يٍ انًشبسكٍٛ فٙ ٔضغ خطظ رٕطٛف ٔرقشٚش انجشايظ ٔانًقشساد. -6

 فٙ انذٔساد انزذسٚجٛخ فٙ يغبل انقٛبدح.أٌ ركٌٕ نّ يشبسكبد فؼهٛخ  -7

 أٌ ٚكٌٕ يشبسكب فٙ األَشطخ ٔانخذيبد انطالثٛخ. -8

 أٌ ٚكٌٕ قبدسا ػهٗ انخذيخ انًغزًؼٛخ نهكهٛخ ٔانزٕاطم يغ انًغزًغ انخبسعٙ . -9

 أٌ ٚكٌٕ سغهّ انٕظٛفٙ خبنٙ يٍ انغضاءاد ٔاإلداَبد . -11

( يًب ٚسًؼ ثزذأل انسهطخ 113( يٍ انقبٌَٕ )53رنك طجقب نهًبدح )أال رضٚذ فزشح انزؼٍٛٛ ػٍ صالس سُٕاد ٔ -11

 ٔركبفئ انفشص ثٍٛ انغًٛغ

أال ٚكٌٕ قذ سجق انؾكى ػهّٛ ثؼقٕثخ عُبئٛخ فٙ اؽذٖ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب فٙ قبٌَٕ انؼقٕثبد أٔ ػقٕثخ يقٛذح  -12

 زجبسِ .نهؾشٚبد أٔ ػقٕثخ يخهخ ثبنششف أٔ األيبَخ يب نى ٚكٍ قذ سد انّٛ اػ

 معبٌٍر اخخٍبر مذٌر وحذة ضمبن الجىدة -3

 

 :كبلخبلً هًووضعج الكلٍت معبٌٍر وضىابط بجبوب اللىائح والقىاوٍه 

َّ٘ انغُسٛخ. -1  أٌ ٚكٌٕ يظش

 أٌ ٚكٌٕ ػضٕ ْٛئخ رذسٚس ػبيم ثبنكهٛخ . -2

 ثًؼبٚٛش االػزًبدٗ دساٚخ كبفٛخ أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ انذٔساد األسبسٛخ فٙ انغٕدح، ٔػه -3

 أٌ ٚكٌٕ يشبسكب فٙ أػًبل انغٕدح ٔانزطٕٚش ػهٗ يسزٕٖ انًئسسخ ٔانغبيؼخ. -4

 أٌ ٚكٌٕ يشبسكب فٙ انًئرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ ٔانذٔساد انزذسٚجٛخ. -5

 أٌ ٚكٌٕ يشبسكب فٙ األَشطخ انطالثٛخ. -6

 د .أٌ ٚكٌٕ نذّٚ انقذسح ػهٗ انزؼبيم يغ اٜخشٍٚ فٙ عًٛغ انًغبال -7

 أٌ ٚكٌٕ نذّٚ انقذسح ػهٗ انزخطٛظ االسزشارٛغٙ ٔكٛفٛخ اداسح انٕقذ . -8

 أٌ ٚكٌٕ نذّٚ انقذسح ػهٗ ارِّخبر انقشاساد انؾبسًخ ٔؽم انًشكالد. -9

 أٌ ٚكٌٕ يزًزؼب ثبنُضاْخ ٔانشفبفٛخ ٔاالنزضاو ثآداة ٔقٕاػذ انًُٓخ. -11

 ٔاإلداَبد .أٌ ٚكٌٕ سغهّ انٕظٛفٙ خبنٙ يٍ انغضاءاد  -11

 أال ٚشغم يُظجب اداسٚب ػُذ رؼُّٛٛ يذٚشا نهٕؽذح . -12

 ( يًب 113( يٍ انقبٌَٕ )53أٌ ال رضٚذ فزشح انزؼٍٛٛ ػٍ صالس سُٕاد ٔرنك طجقب نهًبدح ) -13



 ٚسًؼ ثزذأل انسهطخ ٔركبفئ انفشص ثٍٛ انغًٛغ

 معبٌٍر اخخٍبر مىسق البروبمج الذراسً -4

 

 انزذسٚس ثبنقسى انز٘ ٚزجغ انّٛ انجشَبيظ.أٌ ٚكٌٕ ػضٕ ْٛئخ  -1

 أٌ ٚكٌٕ يزًزؼب ثظفبد قٛبدٚخ رًُكُّ يٍ انزؼبٌٔ يغ األقسبو األكبدًٚٛخ ثبنكهٛخ. -2

 أٌ ٚكٌٕ يشبسكب فٙ أػًبل انغٕدح ثبنكهٛخ. -3

 أٌ ٚكٌٕ قبدسا ػهٗ ٔضغ اسزشارٛغٛبد ٔآنٛبد سٛش انؼًم. -4

 . يظ ٔانًقشساد انذساسٛخأٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ دٔساد رٕطٛف انجشا -5

 معبٌٍر اخخٍبر مذٌري الىحذاث واللجبن الخذمٍت -5

 

 :كبنزبنٙ ْٙٔٔضؼذ انكهٛخ يؼبٚٛش ٔضٕاثظ ثغبَت انهٕائؼ ٔانقٕاٍَٛ 

 أٌ ٚكٌٕ ػضٕ ْٛئخ رذسٚس ػبيال ثبنكهٛخ . -1

 أٌ ٚكٌٕ قبدسا ػهٗ ٔضغ اسزشارٛغٛبد ٔآنٛبد سٛش انؼًم. -2

 ٔانذساٚخ ثبنؼًم انخبسعٙ ٔانًشبسكخ انًغزًؼٛخ.أٌ ٚكٌٕ نذّٚ انخجشح  -3

 أٌ ٚكٌٕ نذّٚ انقذسح ػهٗ ارِّخبر انقشاساد انؾبسًخ ٔؽم انًشكالد. -4

 أٌ ٚكٌٕ ػهٗ ػالقخ طٛجخ يغ عًٛغ انضيالء ٔانشإسبء ٔانًشإٔسٍٛ. -5

 أٌ ٚكٌٕ سغهّ انٕظٛفٙ خبنٙ يٍ انغضاءاد ٔاإلداَبد . -6

قٛبد٘ أكبدًٚٙ ثزظٕس يكزٕة )خطٙ( ػًب سٛقٕو ثّ يٍ أعم سفغ شؤٌ كهٛزّ ارا يب أٌ ٚزقذو انًششؼ نشغم يُظت  -7

 ؽبص ػهٗ انًُظت

 اإلسٓبيبد فٙ يغبل انغٕدح ٔانزطٕٚش انًسزًش. -8

 أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ دٔساد فٙ يغبل ػًهّ.   -9

 أال رضٚذ فزشح انزؼٍٛٛ ػٍ صالس سُٕاد، قبثهخ نهزغذٚذ يشح ٔاؽذح. -11

 خٍبر مىسق البرامج األكبدٌمٍتمعبٌٍر اخ  6-

 

 أٌ ٚكٌٕ يٍ ثٍٛ اػضبء ْٛئخ انزذسٚس انًشٕٓد نٓى ثبالنزضاو ٔانُضاْخ – 1

  أٌ ٚكٌٕ يزخظض فٗ انجشَبيظ االكبدًٚٗ ٔ رٔ كفبءح ػهًٛخ – 2

 اٌ ٚكٌٕ نّ يشبسكخ فؼبنخ فٗ يغبالد االَشطخ ٔانخذيبد انطالثٛخ – 3

 ٔانزطٕٚشأٌ ٚكٌٕ يسبْى فٗ يغبالد انغٕدح  – 4



 أٌ ٚزٕافش نذٚخ يٓبساد االثزكبس ٔاالثذاع – 5

 أٌ ٚكٌٕ يزؼبٌٔ ٔرٔ ػالقبد عٛذح يغ صيالئّ ٔسإسبئّ ٔيشإسّٛ – 6

    اٌ ٚكٌٕ نذٚخ انقذسح ػهٗ االداسح ٔانؼًم رؾذ انضغٕط – 7

 

 اإلرشبد األكبدٌمً  ـ  معبٌٍر اخخٍبر الرائذ األكبدٌمً ببلكلٍت7

رؼشٚف انطبنت ثؤْذاف انكهٛخ ٔسسبنزٓب ، ٔأقسبيٓب انؼهًٛخ ، ٔيغبالد ػًم انخشٚغٍٛ يٍ  خذيخ اششافٛخ  رٓذف انٗ

انكهٛخ، ٔأٔعّ انشػبٚخ ٔانخذيبد انزٙ رٕفشْب انكهٛخ نطالثٓب، كًب ٚزى رجظٛشْى ٔرٕعٛٓٓى الخزٛبس انزخظظبد انًُبسجخ 

 انزٙ رالئى قذسارٓى ٔايكبَبرٓى.

 زٛبسِ ْٙ:ٔقذ ٔضؼذ انكهٛخ يؼبٚٛش ٔضٕاثظ الخ

 أٌ ٚكٌٕ ػضٕ ْٛئخ رذسٚس فٙ أؽذ رخظظبد انكهٛخ . -1

 أٌ ٚكٌٕ يزًزؼب ثظفبد قٛبدٚخ رًكُّ يٍ انزؼبٌٔ يغ األقسبو األكبدًٚٛخ ٔأػضبء ْٛئخ انزذسٚس. -2

 أٌ ٚكٌٕ قبدسا ػهٗ ارخبر انقشاساد ٔؽم انًشكالد. -3

 أٌ ٚكٌٕ يشبسكب فٙ األَشطخ ٔانخذيبد انطالثٛخ. -4 

 ٚكٌٕ قبدسا ػهٗ انزٕاطم انفؼبل يغ انطبنجبد. انزًزغ ثبنقذسح ػهٗ اإلسشبد انغًبػٙ نهطبنجبد ٔاالسزًبع انغٛذ.أٌ  -5

 أٌ ركٌٕ نذّٚ انقذسح ػهٗ رفٓى انًشبكم ٔؽهٓب ثؤكضش يٍ طشٚقّ. -6

 

 على المرشح للمىصب حقذٌم مب ٌلً :

نطالثٛخ ، انًشبسكخ انًغزًؼٛخ، انذٔساد انزذسٚجخ، انخجشاد انسٛشح انزارٛخ شبيهخ انُزبط انؼهًٙ، انًئرًشاد، األَشطخ ا

 انقٛبدٚخ انسبثقخ، يقزشػ ثشإٚخ نزطٕٚش انؼًم فٙ يغبل ٔؽذرّ.

 

 طرق وشر المعبٌٍر وإعالوهب  

ٚزى َشش ْزِ انًؼبٚٛش انكزشَٔٛب ػهٗ يٕقغ انكهٛخ ػهٗ اإلَزشَذ ، ٔاسسبنٓب انٗ كم األقسبو انؼهًٛخ؛ إلػالو أػضبء ْٛئخ 

 .انزذسٚس، ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 ثبوٍب: معبٌٍر اخخٍبر القٍبداث اإلدارٌت

ٔضؼذ انكهٛخ يغًٕػخ يٍ انًؼبٚٛش الخزٛبس انقٛبداد اإلداسٚخ ٚزى االسزؼبَخ ثٓب ػُذ رؼٍٛٛ أٔ رشقٛخ انقٛبدح اإلداسٚخ ٔرى 

 رزٕافش فٙ انًذٚش انقبئى ػهٛٓب.رؾذٚذ ْزِ انًؼبٚٛش ؽست يزطهجبد كم ٔظٛفخ ٔاؽزٛبعبرٓب ٔانظفبد انزٙ ٚغت أٌ 

 الكلٍت امٍه ـــ معبٌٍر اخخٍبر 1



 

 أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ يئْم دساسٙ يُبست انٗ عبَت رٕافش انخجشح فٙ يغبل انؼًم. -1

 أٌ ٚكٌٕ ػهٗ دسعخ يذٚش ػبو ػهٗ األقم. -2

 قضبء يذح ثُٛٛخ قذسْب سُزبٌ ػهٗ األقم فٙ ٔظٛفخ يٍ انذسعخ األدَٗ يجبششح. -3

 أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ دٔساد فٙ فٍ انقٛبدح. -4

 أٌ ٚكٌٕ يزًزؼب ثبنُضاْخ ٔانشفبفٛخ ٔانؼذل . -5

 أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ ثؼض انذٔساد انزذسٚجٛخ انزٙ رئْهّ نشغم ْزا انًُظت. -6

 أٌ ٚكٌٕ نذٚخ انقذسح ػهٗ انقٛبدح، ٔانزٕعّٛ، ٔارخبر انقشاساد ٔرؾًم انًسئنٛبد.  -7

 ح ػبنٛخ فٙ االرظبل، ٔاػذاد انزقبسٚش.أٌ ٚكٌٕ نذٚخ يٓبس -8

 أٌ ٚكٌٕ ػهٗ دساٚخ ثطجٛؼخ انؼًم اإلداس٘ ٔيهًب ثبنقٕاٍَٛ ٔانهٕائؼ ٔاإلعشاءاد انًُظًّ نهؼًم. -9

أٌ ٚكٌٕ نذّٚ انقذسح ػهٗ رطٕٚش األداء ٔرنك ثزؾسٍٛ يسزٕٖ أداء انؼبيهٍٛ ٔاالَزفبع ثٕقزٓى فٙ انؼًم، ٔرؾسٍٛ  -11

 إليكبَبد انًبدٚخ ٔانًبنٛخ انًزبؽخ ٔيؾٕ اإلسشاف فٙ كبفخ اإليكبَبد انًزبؽخ نإلداسح.اسزخذاو انًٕاسد، ٔا

 اؽزشاو انًشإٔسٍٛ ،ٔيؼبيهزٓى ثؼذانخ ٔيسبٔاح ٔيٕضٕػٛخ. -11

 أٌ ٚكٌٕ ٔقٕسا يزجبدال نهٕد ٔانزقذٚش يغ انسبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚس، ٔيؼبَٔٛٓى ،ٔانؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ. -12

 ا ػهٗ انزٕاطم يغ اٜخشٍٚ ، ٔاداسح انٕقذ، ٔانؼًم رؾذ ضغظ .أٌ ٚكٌٕ قبدس -13 

 . أٌ ٚكٌٕ سغهّ انٕظٛفٙ خبنٙ يٍ انغضاءاد ٔاإلداَبد -14

 :معبٌٍر اخخٍبر مذٌر الشئىن اإلدارٌت -2

 

 أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ يئْم دساسٙ يُبست نًغبل انؼًم انٗ عبَت رٕافش انخجشح فٙ يغبل انؼًم.

 ػبو أٔ دسعخ أٔنٗ ػهٗ األقم. أٌ ٚكٌٕ ػهٗ دسعخ يذٚش

 أٌ ٚكٌٕ ػهٗ دساٚخ كبيهخ ثطجٛؼخ انؼًم ثبإلداسح انزٙ سٛشأسٓب يٍ خالل انًًبسسخ انؼًهٛخ فٙ َفس يغبل انؼًم.

 أٌ ٚكٌٕ ػهٗ دساٚخ كبيهخ ثبنقٕاٍَٛ ٔانهٕائؼ ٔاإلعشاءاد انًُظًخ نهؼًم.

انؼبيهٍٛ ٔاالَزفبع ثٕقذ انؼبيهٍٛ فٙ انؼًم ٔرؾسٍٛ أٌ ٚكٌٕ قبدسا ػهٗ رطٕٚش األداء ٔرنك ثزؾسٍٛ يسزٕٖ أداء 

 اسزخذاو انًٕاسد ٔاإليكبَبد انًبدٚخ ٔانًبنٛخ انًزبؽخ ٔيؾٕ اإلسشاف ٔانضٛبع فٙ كبفخ االيكبَٛبد انًزبؽخ نإلداسح.

 أٌ ٚكٌٕ ػهٗ اسزؼذاد ربو نزهقٙ شكبٖٔ انؼبيهٍٛ ٔدساسزٓب ثذقخ ٔيؼبنغزٓب.

 ًسبٔاح ٔػذانخ ٔيٕضٕػٛخ.اؽزشاو انًشإٔسٍٛ ٔيؼبيهزٓى ث

 اٌ ٚكٌٕ يضبال ٚؾززٖ ثّ فٙ االنزضاو ٔاالَضجبط ٔانُضاْخ ٔانزشفغ ػٍ انظغبئش.



 أٌ ٚكٌٕ نذٚخ يٓبسح ػبنٛخ فٙ االرظبل، ٔاػذاد انزقبسٚش، ٔارخبر انقشاساد ، ٔرؾًم انًسئٕنٛخ، ٔؽم انًشكالد.

 أٌ ٚكٌٕ يهزضيب ثقٕاػذ ٔآداة انؼًم.

 . خبنٙ يٍ انغضاءاد ٔاإلداَبد أٌ ٚكٌٕ سغهّ انٕظٛفٙ

 معبٌٍر اخخٍبر مذٌر اإلدارة -3

 

 أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ يئْم دساسٙ يُبست نًغبل انؼًم انٗ عبَت رٕفش انخجشح فٙ يغبل انؼًم. -1

 أٌ ٚكٌٕ يًٍ شغم اؽذٖ انٕظبئف اإلداسٚخ األدَٗ نًذح ال رقم ػٍ ػبيٍٛ . -2

 انؼًهٛخ فٙ َفس يغبل انؼًم. انؼًم ثبإلداسح انزٙ سٛشأسٓب يٍ خالل انًًبسسخأٌ ٚكٌٕ ػهٗ دساٚخ ثطجٛؼخ  -3

 أٌ ٚكٌٕ يهًب ثبنقٕاٍَٛ ٔانهٕائؼ ٔاإلعشاءاد انًُظًخ نهؼًم. -4

أٌ ٚكٌٕ قبدسا ػهٗ رطٕٚش األداء ٔرنك ثزؾسٍٛ يسزٕٖ أداء انؼبيهٍٛ، ٔاالَزفبع ثٕقذ انؼبيهٍٛ فٙ انؼًم. ٔرؾسٍٛ  -5

 ٔاإليكبَبد انًبدٚخ ٔانًبنٛخ انًزبؽخ ٔيؾٕ اإلسشاف ٔانضٛبع فٙ كبفخ اإليكبَبد انًزبؽخ نإلداسح. اسزخذاو انًٕاسد

 أٌ ٚكٌٕ ػهٗ اسزؼذاد ربو نزهقٙ شكبٖٔ انؼبيهٍٛ ٔدساسزٓب ثذقخ ٔيؼبنغزٓب. -6

 أٌ ٚكٌٕ يضبال ٚؾززٖ ثّ نهًشإٔسٍٛ فٙ االنزضاو ٔاالَضجبط ٔانُضاْخ ٔانزشفغ ػٍ انظغبئش . -7

 أٌ ٚكٌٕ يزؾًال نهًسئٕنٛخ، قبدسا ػهٗ ارخبر انقشاساد انؾبسًخ فٙ ٔقذ يُبست. -8

 أٌ ٚكٌٕ قبدسا ػهٗ انزٕعّٛ ٔانزؾهٛم انًُطقٙ، ٔانؼًم رؾذ ضغظ. -9

 معبٌٍر اخخٍبر مذٌر المكخبت  -4

 

 أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ يئْم دساسٙ يُبست انٗ عبَت رٕفش انخجشح فٙ يغبل انؼًم. -1

 أٌ ٚكٌٕ ػهٗ دساٚخ ثطجٛؼخ انؼًم ثبإلداسح انزٙ سٛشأسٓب يٍ خالل انًًبسسخ انؼًهٛخ فٗ َفس يغبل انؼًم. -2

انقذسح ػهٗ رطٕٚش األداء ٔرنك ثزؾسٍٛ يسزٕٖ أداء انؼبيهٍٛ، ٔاالَزفبع ثٕقذ انؼبيهٍٛ فٙ انؼًم ٔرؾسٍٛ اسزخذاو  -3

 السشاف ٔانضٛبع فٙ كبفخ اإليكبَبد انًزبؽخ نإلداسح.انًٕاسد ٔاإليكبَبد انًبدٚخ ٔانًبنٛخ انًزبؽخ، ٔيؾٕ ا

 اؽزشاو انًشإٔسٍٛ ،ٔيؼبيهزٓى ثؼذانخ ٔيسبٔاِ ٔيٕضٕػٛخ. -4

 االسزؼذاد نزهقٗ شكبٖٔ انؼبيهٍٛ ،ٔدساسزٓب ثذقخ ٔيؼبنغزٓب . -5

 أٌ ٚكٌٕ نذّٚ يهكخ فٍ انزؼبيم يغ األطشاف انًخزهفخ انزٙ رزشدد ػهٗ انًكزجخ . -6

 هًب ثبنقٕاٍَٛ ٔانهٕائؼ ٔاإلعشاءاد انًُظًخ نهؼًم.أٌ ٚكٌٕ ي -7

 أٌ ٚكٌٕ نذّٚ يٓبسح فٙ انقٛبدح ٔاإلششاف ٔاداسح انٕقذ. -8

 أٌ ٚكٌٕ نذّٚ يٓبسح فٙ االرظبل ،ٔاػذاد انزقبسٚش، ٔارخبر انقشاساد . -9



 انقذسح ػهٗ انؼًم رؾذ انضغظ . -11

 .أٌ ٚكٌٕ ػهٗ يؼشفخ ربيخ ثٕسبئم انزٕاطم انؾذٚضخ، ٔركُٕنٕعٛب انزؼهٛى  -11

 الكلٍت ومذٌري اإلدراث امٍه آلٍبث اخخٍبر   

 رشكم نغُخ يٍ أطشاف يخزهفخ ٔرنك ثقشاس يغهس كهٛخ . -1

 رؼهٍ ػٍ فزؼ ثبة انزقذٚى نهًُظت انًشاد اخزٛبس قبئذِ . -2

 انًٕضٕػخ ـٚزى انًفبضهخ ٔفق انًؼبٚٛش  -3

 رشفغ انُزبئظ نًغهس انكهٛخ نالػزًبد. -4

 على المرشح للمىصب حقذٌم مب ٌلً :

انسٛشح انزارٛخ شبيهخ انًشبسكخ انًغزًؼٛخ، انذٔساد انزذسٚجخ، انخجشاد انقٛبدٚخ انسبثقخ ،يقزشػ ثشإٚخ نزطٕٚش انؼًم فٙ 

 . يغبنّ 

  

 طرق وشرهب وإعالوهب

انكزشَٔٛب ػهٗ يٕقغ انكهٛخ ػهٗ اإلَزشَذ  ٔاسسبنٓب انٗ كم األقسبو انؼهًٛخ ٔاألقسبو اإلداسٚخ؛ رى َشش ْزِ انًؼبٚٛش 

 إلػالَٓب ػهٗ أػضبء انقسى .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


