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 الػدل هزارة

 حَهذف حَػخّ َُوصحسس :

ضطوَى وصحسس حَػذٍ حإلؼشحف حإلدحسي وحَٓخٍَ غُى حَٓكخئ ويطخذخص حَػذٍ 

ْ٘ حَٓهطشقخص أو حَٓؽشوغخص حَطٍ ْ٘ ؼؤٖهخ سقؼ ذخَػِٓ وحَشقؼ  ذٓخ ضشحٙ 

 حَٓعطوى حَالتو ذٓشقو حَػذحَش .

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص : 

حالسضهاااخم ذٓعاااطوى أدحم وااااذْخص حَؿهاااخص حَهماااختٍ َُهٌاااخّ ذٓهخْااا  ذًكاااخمس  -

 وقخغٌُش .

اغاااذحد حَ ىاااي حإلظاااطشحضٌؿٌش وحَ ٓعاااٌش وحَعاااٗوًش َطىاااوًش ْشقاااو حَهماااخم  -

 خ ذػذ حغطٓخدهخ.وحَطوغٌو وْطخذػش ضٗكٌزه

ضرٗااٍ اظااطشحضٌؿٌش قػخَااش َطٌٗٓااش حَٓاااوحسد حَرؽااشًش وضػضًااض حالٖطٓااخم وحالسضهاااخم  -

 ذخألدحم قٍ حَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ.

ولاااؼ حَعٌخظاااخص وحألواااش حَطاااٍ ضوحياااز حَطىاااوسحص وحَٓعاااطؿذحص حَٓكٌُاااش  -

وحَذوٌَش َإلظهخّ قٍ ضكعٌ٘ حَرٌثش حالظطػٓخسًش ورٌَ غ٘ وشًاو اًؿاخد ذٌثاش 

غذٌَااش ْعااطهشس ضشيااض غُااى ْرااذأ حَؽااكخقٌش وحَٓعااؤَش وضٗعااؿٔ ْااؼ حَطىااوسحص 

 حَٓكٌُش وحَذوٌَش. 

سؽ ذٓااخ ًعااهٔ قااٍ سقااؼ حَطٗعاٌو ْااؼ حَؿهااخص رحص حَػالنااش قااٍ حَااذحاِ وحَ ااخ -

 يكخمس حألدحم قٍ ْشقو حَهمخم وحَطوغٌو.

ضوقٌش حًَوحدس حَرؽشًش حَٓئهُش وحَٓذسذش َُٓكخئ ويطخذخص حَػذٍ وحَػِٓ غُى  -

 سقؼ ْعطوى حألدحم حَوظٌكٍ ذٓخ ًًكِ قع٘ ظٌش حَػِٓ وظشغش حإلٖؿخص. 

ضٗظااأٌ ؼااائوٕ حَٓكاااخئ ْااا٘ حَٗاااوحقٍ حإلدحسًاااش وحَٓخٌَاااش وحألؼاااشحف غٌُهاااخ  -

 وضضوًذهخ ذٓخ ضكطخؾ  ْ٘ حَطؿهٌضحص .
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حَػِٓ غُاى ضهٌٗاش اؾاشحمحص حَطهخلاٍ وحَطوغٌاو وحإلؼاشحف غُاى ظاٌش حَػٓاِ  -

 قٍ حَٓكخئ ويطخذخص حَػذٍ ذٓخ ًوحيز حَطىوس حالنطفخدي وحالؾطٓخغٍ .

 غهذ حالؾطٓخغخص وحَٗذوحص وحَُهخمحص ْؼ حَهمخس ويطخد حَػذٍ. -

 ختٌش .حإلؼشحف غُى ضذوً٘ وٖؽش حألقًخّ حَهم -

اؾاااشحم حَذسحظاااخص حَطىوًشًاااش َُؿهاااخص حَهماااختٍ ذٓاااخ قاااٍ رَاااٌ ضىاااوًش حَػٓاااِ  -

 حَهمختٍ وسقؼ ْعطوى أدحم حَهمخس ذٓخ ًكهو غذحَش ٖخؾضٙ وقخغُش.

 حَعػٍ َطشظٌخ نٌٔ وْػِ وأاالنٌخص حَػِٓ حَهمختٍ وسغخًش ٖظٓ  . -

 ولؼ ْئؼشحص َألدحم وْػخًٌش ًَُكخمس قٍ حَػِٓ حَهمختٍ وحَطوغٌو . -

م حَذسحظااااخص حَطىوًشًااااش حَالصْااااش ذهااااذف ضهٌُااااِ حَىُااااز غُااااى حَهمااااخم اؾااااشح -

 حَٓولوغٍ ذخَٓكخئ وْ٘ رٌَ ٖؽش حَوظخوش حَهمختٌش وحإلظٗخد حَهمختٍ

ولاااؼ حاٌَاااخص حَٓٗخظااارش َُطٗعاااٌو ذاااٌ٘ دوس حَاااوصحسس وأدوحس حَٓؿُاااغ حألغُاااى  -

َُهمااخم و وحَٓكًٓااش حَػٌُااخو وحَؿهااخص حَػذٌَااش حألاااشى رحص حَػالنااشو ذهااذف 

 وًش وضًخِْ حَ ذْخص حَػذٌَش ذخًَُٓٓش.ضى

اؾااشحم ْشحؾػااش َإلؾااشحمحص حَػٌُٓااش قااٍ ؾهااخص حَااوصحسس وحَٓكااخئ ويطخذااخص حَػااذٍ  -

 وادحسحص حَطٗكٌز وحَكشوع وحَػِٓ غُى ضىوًشهخ.

حإلؼشحف غُى أغٓخٍ حَ رشس وحَطكًأٌ وضٗظأٌ أغٓاخَهٔ أْاخّ حَٓكاخئ وولاؼ  -

 عطوى أدحتهخ .حَ ىي وحَرشحْـ حًَكٌُش َطىوًشهخ وسقؼ ْ

حإلؼشحف غُى أغٓخٍ ذٌوص حَٓخٍ قٍ حَٓكخئ واؾشحم حَشنخذش حَٓخٌَش وحإلدحسًش  -

 غٌُهخ.

وٕ حَٓكخٌْ٘ وقو حَٗظٔ وحَهوحغاذ حَعاخسًش وحَػٓاِ غُاى ئحإلؼشحف غُى ؼ -

 ضشظٌخ أظغ ظٌُٓش َُػالنش ذٌ٘ حَهمخم وحَٓكخْخس ذٓخ ًًكِ ضوقٌذ حَػذحَش .

وضٗظااأٌ ؼااائوٕ يطخذاااخص ويطاااخد حَػاااذٍ ْااا٘ حإلؼاااشحف غُاااى أغٓاااخٍ حَطوغٌاااو  -

 حَٗخقٌطٌ٘ حإلدحسًش وحَٓخٌَش وحألؼشحف غٌُهخ.
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حإلؼشحف غُى ضىرٌو ٖظخّ حَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس وولؼ حَماوحذي حًَكٌُاش  -

َطىوًش هزٙ حألغٓخٍ وسقؼ ْعطوى أدحم حإلدحسحص ذٓخ ًمٓ٘ لاري حَطفاشقخص 

 حَؽشغٌش وًككظ قهوم حَٓوحوٌٗ٘.

قذًػااا  َُٓػُوْاااخص ذهاااذف ؾٓاااؼ وضوغٌاااو حَٓػُوْاااخص  اغاااذحد وضىرٌاااو ٖظااأ -

وحَرٌخٖخص وحإلقفختٌخص حَٓطػُهش ذخَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ َالظطكخدس ْٗهخ 

 قٍ اؾشحم حَركوع وولؼ حَ ىي وحَرشحْـ حَهخدقش اَى ضٗظٌٔ وضىوًش حَػِٓ.

 حإلؼشحف غُى أغٓخٍ ادحسحص حَطٗكٌز ذخَٓكخئ . -

شحسحص رحص حَفاااُش ذؤٖظٓاااش حَهماااخم وحَطوغٌاااو أغاااذحد ْؽاااشوغخص حَُاااوحتل وحَهااا -

 وْطخذػش انشحسهخ وحغطٓخدهخ.

 ضًشًغ حٖكطخف حَهمخم وضوحـُ  ْؼ ْكٌى  حَذحاٍُ وحَ خسؾٍ . -

غهذ وسػ غِٓ َُهمخس ويطخد حَػذٍ وأغوحٕ حَهمخس وحإلدحسًٌ٘ قٍ حَٓكخئ  -

 ويطخذخص حَػذٍ وْوظكٍ حَوصحسس َُشنٍ ذٓعطوى ْشقو حَػذحَش 

ويطخذاااخص حَػاااذٍ ذاااخَهوى حَرؽاااشًش حَٓئهُاااش وحَٓذسذاااش َُهٌاااخّ ْاااذ حَٓكاااخئ  -

 ذخألغٓخٍ.

ضٗظٌٔ واؾشحم حَطكطٌؾ حَذوسي وحَٓكخؾج غُى ؾٌٓؼ حألغٓخٍ حَٓخٌَش وحإلدحسًش  -

قااٍ حَااوصحسس وحَؿهااخص حَطخذػااش َهااخ َُطؤيااذ ْاا٘ حالَطااضحّ ذخألٖظٓااش وحَطػٌُٓااخص 

 ؽخوخضهخ َمٓخٕ حَػذحَش وحَٗاضحهش وحًَكخمس قٍ أدحم أغٓخَهخ وٖ

ولااؼ ْ ىىااخص هٗذظااٌش ٖٓورؾٌااش َٓرااخٍٖ حَٓكااخئ ويطخذااخص حَػااذٍ وقااو  -

 حَٓػخًٌش حَذوٌَش.

اٖؽااااخم وضؿهٌااااض حَٓكااااخئ ويطخذااااخص حَػااااذٍ وـااااٌخٖطهخ وْااااذهخ ذخَٓعااااطُضْخص  -

 حَٓىُوذش إلٖؿخص حألغٓخٍ.

ضكااذًؼ وظااختِ حَػٓااِ ذخظااط ذحّ حَطهٌٗااش حَكذًػااش َُشقااؼ ْاا٘ ؾااودس حَ ااذْخص  -

 ٔ ويطخذخص حَػذٍ وحَكشوع.حَهمختٌش قٍ حَٓكخي



                 

 

 لوزارة العدل الدليل التنظيمي

 

 

 

 14 

اغذحد حَرشحْـ إلدحسس حَهمخًخ وحإلؾشحمحص وحَطعؿٌِ حَػهاخسي وياِ ْاخ َا  غالناش  -

 ذبؾشحمحص حَطهخلٍ وحَطوغٌو.

 اغذحد ْؽشوع حَٓوحصٖش حَعٗوًش َُوصحسس وحَؿهخص حَٓشضرىش ذهخ . -

 ش .اغذحد ضهخسًش حإلٖؿخصحص حَعٗوًش َُوصحسس. وسقػهخ َُؿهخص حَػٌُخ وقو حألٖظٓ -

دسحظش حَظوحهش حالؾطٓخغٌش حَٓ طُكش وحإلظهخّ قٍ سـاذهخ ويٌكٌاش ْػخَؿطهاخ  -

 ذخَطػخوٕ ْؼ حألؾهضس حألاشى رحص حَػالنش.

ضكػٌاااِ نٗاااوحص حَطوحـاااِ غُاااى حَفاااػٌذ حَاااووٍٗ وحَاااذوٍَ َطػضًاااض حَطػاااخوٕ  -

حَهمختٍ وذٗخم حَػالنخص وحَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓكٌُش وحَذوٌَش قٍ ْ طُل 

ش وحَذوٌَش رحص حَػالنش ورٌَ غ٘ وشًو ضرٗاٍ ْٗهؿٌاش ادحسًاش حَٓؿخالص حَٓكٌُ

 قذًػش َػِٓ حَوصحسس وٖؽش حَٓػُوْش وضػضًض حَؽكخقٌش حَٓئظعٌش حالًؿخذٌش.

حَعػٍ اَى ضشظٌخ نٌٔ وْػِ وأاالنٌخص حَػِٓ حَهمختٍ وسغخًش ٖظٓ  ْا٘  -

ااااالٍ غهاااذ  حَٓااائضٓشحص وحَٗاااذوحص وحَٓؽاااخسيش قاااٍ حؾطٓخغاااخص حَٓٗظٓاااخص 

 ش وحَذوٌَش قٍ ْؿخٍ ٖؽخه حَوصحسس .حإلنٌٌُٓ

حَػِٓ غُى ٖؽش حَػهخقش حَػذٌَش ذٌ٘ ْ طُل ؼشحتل حَٓؿطٓاؼ  ذٓاخ ًائدي اَاى  -

ضشظٌخ حَٓكخهٌٔ حَفكٌكش َذى أقشحد حَٓؿطٓؼ وًعخغذهٔ غُى ظُوى حَىشم 

 حَفكٌكش أْخّ حَؿهخص حَهمختٌش وًوغٌهٔ ذكهونهٔ .

ضاااٗق غٌُهاااخ حألٖظٓااااش أًاااش ْهاااخّ أااااشى ضهطماااٌهخ ورٌػااااش ٖؽاااخه حَاااوصحسس و -

 وحَطػٌُٓخص .
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  العدل وزير

ًاااشأط ْػاااخٍَ وصًاااش حَػاااذٍ حَطٗظااأٌ حإلدحسي قاااٍ حَاااوصحسس وضاااشضري ذااا  ياااِ ْااا٘ 

 حَوقذحص حَطٗظٌٌٓش حَطخٌَش :

 
 

 الوزىر نكتب

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذٓػخٍَ وصًش حَػذٍ.

 حَهذف حَػخّ: 

ذؤغٓااخٍ حَعااًشضخسًش حَطااٍ ضهٌااج ْٗخاااخ  ْٗخظاارخ  ضهااذًٔ ؾٌٓااؼ حَ ااذْخص حَٓطػُهااش 

 َُوصًش ألدحم غُٓ  ذًكخمس وقخغٌُش.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

خَٓػخْالص وحَٓشحظالص حَ خـش ذخَوصًش وغشلهخ حَهٌخّ ذؿٌٓؼ أغٓخٍ حًَٓطز ي -

 .وأسؼكطهخ غٌُ  وضٗكٌز ضوؾٌهخض  ذؽؤٖهخ

وحَوقااذحص حإلدحسًااشو  هٌااخدحص حَااوصحسسَْطخذػااش حألغٓااخٍ حَطااٍ ضعااٗذ ْاا٘ حَااوصًش  -

 ضٗظٌٔ حالضفخالص وحَٓشحظالص وْطخذػطهخ ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش.و

 ضكشًش حَ ىخذخص وحَٓػخْالص وحَٓزيشحص واغذحد حَطهخسًش حَطٍ ًًُك  ذهخ حَوصًش. -

 ضرٌُـ حَؿهخص حَٓػٌٗش ذٓخ ًفذس غ٘ حَوصًش ْ٘ ضػٌُٓخص وضوؾٌهخص. -

قااٍ قمااوس حَااوصًش َُٗااذوحص حَطٗعااٌو ْااؼ حَػالنااخص حَػخْااش وحَؿهااخص حَٓػٌٗااش  -

 وحَٓٗخظرخص  حَشظٌٓش.

ضكذًذ وضٗظٌٔ حَٓهخذالص وحَضًخسحص وحالؾطٓخغخص حَطٍ ًػهذهخ حَاوصًشو واغاذحد  -

 حَٓكخلش وضونٌػهخ ْ٘ روي حَػالنش وْطخذػش ٖطختؿهخ.



                 

 

 لوزارة العدل الدليل التنظيمي

 

 

 

 16 

حظطهرخٍ حَضحتشً٘ وحَٓشحؾػٌ٘ وضُهٍ ْاخ َاذًهٔ ْا٘ ْػاخْالص وغشلاهخ غُاى  -

 حَوصًش.

ًطز ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحَطؿهٌضحص وحَٓوحد وحَػٓاِ غُاى ضكذًذ حقطٌخؾخص حَٓ -

 ضوقٌشهخ.

اغااذحد حَطهااخسًش غاا٘ ٖؽااخوخص حًَٓطااز واٖؿخصحضهااخ وحَٓؽااًالص حَطااٍ ضوحؾههااخ  -

 وحنطشحف ضىوًش حألدحم قٌهخ.

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حًَٓطز قٍ ْؿخٍ حاطفخـ . -
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 املستضارىو هحدة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ذوصًش حَػذٍ.ضشضري ْرخؼشس 

 حَهذف حَػخّ : 

 ضهذًٔ حَشأي وحَٓؽوسس قٍ حَهمخًخ وحَٓػخْالص حَطٍ ضكخٍ ْ٘ نرِ حَوصًش  .

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص: 

اذاااذحم حَاااشأي وضهاااذًٔ حالظطؽاااخسحص حَٓط ففاااش قاااٍ حَهماااخًخ وحَٓوحلاااٌؼ  -

 وحَذسحظخص حَٓكوَش ْ٘ نرِ حَوصًش.

ًش حَٗظخّ حَػذٍَ وغشلاهخ غُاى وشف حألقًخس حَؿذًذس َطىوًش آدحم حَوصحسس وضىو -

 حَوصًش.

حَٓطرخغش وحالوالع حَٓعطٓش َُطىاوسحص وحَٓعاطؿذحص حَطاٍ ضىاشأ غُاى حَٓؿاخٍ  -

حَط ففٍ َُاوصحسسو واغاذحد حَطهاخسًش وحَُٓ فاخص حَالصْاش قوَهاخ وسقػهاخ اَاى 

 حَوصًش .

ؾٓؼ حَٓػُوْخص وحغذحد حَذسحظخص حَ خـاش ذخألذكاخع حَػٌُٓاش حَ خـاش ذخَؿخٖاز  -

 وحَهمختٍ.حَػذٍَ 

حؾشحم وغِٓ ضكٌُِ َُٓؽخيِ حَهمختٌش قٍ حًَُٓٓشو وضهذًٔ دسحظاخص ضعاخغذ  -

 غُى قُهخ ْ٘ االٍ ضوـٌخص ضؽِٓ اٌخسحص ْكذدس نخذُش َُطٗكٌز.

ْشحؾػش حألهذحف حالظطشحضٌؿٌش َُوصحسس وضكذًذ ٖهخه حَطهخوؼ قاٍ ضٗكٌازهخ ْاؼ  -

 ْ طُل حَؿهخص حَ خسؾٌش.

ْـ وظٌخظخص حَوصحسس َفٗخع حَهشحس وضٗظأٌ ولؼ حَ ىي حَطٗكٌزًش َطولٌل ذشح -

 ظرِ حَطػخوٕ ْػهٔ.
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حَٓؽخسيش قٍ حَٗذوحص وحَٓائضٓشحص ْاؼ حَ راشحم وحَٓهطٓاٌ٘ ذخَهماخًخ حَػذٌَاش  -

.  ْكٌُخ  ودوٌَخ 

ضكذًذ حقطٌخؾخص حَوقذس ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحَطؿهٌاضحص وحَٓاوحد وحَػٓاِ غُاى  -

 ضوقٌشهخ .

 ؼ غ٘ حقطٌخؾخضهٔ حَطذسًرٌش.ضهٌٌٔ حألدحم َُٓوظكٌ٘ ذخَوقذس وحَشق -

حغذحد ضهخسًش دوسًش غ٘ ٖؽخوخص حَوقذس وحٖؿخصحضهاخ وحَٓؽاًالص حَطاٍ ضوحؾههاخ  -

 وحنطشحف ضىوًش حادحم قٌهخ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حَوقذس قٍ ْؿخٍ حاطفخـهخ.  -
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 الداخلية املراجػة هحدة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ضشضري ْرخؼشس ذوصًش حَػذٍ .

 حَهذف حَػخّ : 

قٓخًش حألْوحٍ وحَٓٓطًُخص حَػخْش وحَكذ ْ٘ وناوع حَؿاؾ وحألاىاخم وحيطؽاخقهخ 

قااوس ونوغهااخو ولاآخٕ دنااش حَرٌخٖااخص حَٓخٌَااش وحَعااؿالص حَٓكخظاارٌش وحيطٓخَهااخ 

ذخإللااخقش َماآخٕ قخغٌُااش حَػٌُٓااخص حإلدحسًااش وحَٓخٌَااش ويكخًطهااخ ذٓااخ ًاائدي اَااى 

و وضكهٌاااو حَطهٌاااذ ذخألٖظٓاااش وحَطػٌُٓاااخص حالظاااطؿالٍ حألْػاااِ َُٓاااوحسد حَٓطخقاااش

وحَعٌخظخص وحَ ىي حَُٓضْش َُؿهش و َطكهٌو أهذحقهخ ذًكخًش وذىشًهش ْٗطظٓشو 

 وظالْش أٖظٓش حَشنخذش حَذحاٌُش وقخغٌُطهخ .

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص:

و ْا٘ َٗظاخّ حَٓكخظارٍ َُطكهاذٓاخ قاٍ رَاٌ ح ضهؤً أٖظٓاش حَشنخذاش حَذحاٌُاش -

ضكذًذ أوؾ  حَهفوس قٌهخ إ وؾاذص وحنطاشحف حَوظاختِ ظالْطهخ وْالمْطهخ و و

وحإلؾااشحمحص حَالصْااش َػالؾهااخ ذٓااخ ًًكااِ قٓخًااش أْااوحٍ حَؿهااش وْٓطًُخضهااخ ْاا٘ 

 حالاطالط أو حَمٌخع أو حَطالغز وٖكو رٌَ .

َطااضحّ حَؿهااش ذخألٖظٓااش وحَُااوحتل وحَطػٌُٓااخص وحإلؾااشحمحص حَٓخٌَااش احَطؤيااذ ْاا٘  -

 .وحَطكهو ْ٘ يكخًطهخ وْالمْطهخ 

حَٓعاائوٌَخص  ضكذًااذضهااؤً ْااذى يكخًااش حَ ىااش حَطٗظٌٌٓااش َُؿهااش ْاا٘ قٌااؼ  -

اطفخـااااخص حَٓطػخسلااااش وؾٌااااش رَااااٌ ْاااا٘ حَؿوحٖااااز وقفااااِ حإلوولااااوقهخ 

 حَطٗظٌٌٓش.
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ضهؤً ْعطوى اٖؿاخص حَؿهاش ألهاذحقهخ حَٓولاوغشو وضكٌُاِ أظارخد حالااطالف  -

 .إ وؾذ 

وحَرؽاشًش و وضهاذًٔ ْاخ ضكذًذ ْوحو٘ ظوم حظط ذحّ حَؿهش َٓوحسدهخ حَٓخدًاش  -

 ًٓ٘ حَؿهش ْ٘ ْػخَؿطهخ وضالقٌهخ ْعطهرال  .ً  

قكق حَٓعاطٗذحص حَ خـاش ذخَٓفاشوقخص وحإلًاشحدحص ذػاذ اضٓخْهاخ َُطؤياذ ْا٘  -

 يوٖهخ ـكٌكش ٖظخٌْش. 

قكااق حَعاااؿالص حَٓكخظااارٌش َُطؤياااذ ْاا٘ حٖطظاااخّ حَهٌاااود وـاااكطهخ وظاااالْش  -

 حَطوؾٌ  حَٓكخظرٍ .

حَٓرشْش حَطٍ ضًاوٕ حَؿهاش وشقاخ  قٌهاخ َُطؤياذ ْا٘ ضكخنٌخص ْشحؾػش حَػهود وحإل -

 ْذى حَطهٌذ ذهخ .

ؿالضهخ وْعاطٗذحضهخ و وحَطكهاو ْشحؾػش أغٓخٍ حَفاٗخدًو وقكاق دقخضشهاخ وظا -

 ٕ حَؿشد نذ ضٔ وقهخ  َُهوحغذ وحإلؾشحمحص حَٓهشسس .أْ٘ 

ْشحؾػااااش أغٓااااخٍ حَٓعااااطودغخص وقكااااق دقخضشهااااخ وظااااؿالضهخ وْعااااطٗذحضهخ و  -

شد وحَطهااؤً وأظااخٌَز حَط ااضً٘ نااذ ضٓااظ وقهااخ  َُهوحغااذ وحَطكهااو ْاا٘ إٔ حَؿاا

 وحإلؾشحمحص حَٓهشسس. 

ْشحؾػااش حَطهااخسًش حَٓخٌَااش وحَكعااخذخص حَ طخٌْااش حَطااٍ ضػااذهخ حَؿهااش وحَطؤيااذ ْاا٘  -

دنطهاااخ وْاااذى ْوحقهطهاااخ َألٖظٓاااش وحَُاااوحتل وحَطػٌُٓاااخص وحَعٌخظاااخص حَطاااٍ 

 ضىرههخ حَؿهش .

 حَطهذًشًش َُؿهش .ضهذًٔ حَٓؽوسس غٗذ ذكؼ ْؽشوع حَٓوحصٖش  -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حإلدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -

 

 

  



                 

 

 
 

 

 

 

 21 

 للهتاةػة الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ضشضري ْرخؼشس ذوصًش حَػذٍ.

 حَهذف حَػخّ :

 وقهاخ  َألٖظٓاش وحَُاوحتل حَٓػطٓاذسوظالْش حَػٓاِ وضشؼاٌذ حألدحم  ؾودسلٓخٕ  

 وحَطؤيذ ْ٘ ظالْش حإلؾشحمحص حإلدحسًش وظٌش حَػِٓ قٍ حَوصحسس.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص:

 حَػِٓ غُى ضٌٗٓش وضهوًش ْكهوّ حَشنخذش حَزحضٌش َذى ْٗعوذٍ حَوصحسس.  -

ضٗظٌٔ ؾوالص حَٓطخذػش َؿٌٓؼ حَوقذحص حإلدحسًش وحًَٓخضاز حَطاٍ ضؽاشف غٌُهاخ  -

إلااااالٍ ذاااؤدحم حَوحؾراااخص حَاااوصحسس و ورَاااٌ َُوناااوف غُاااى ْاااوحو٘ حَهفاااوس وح

 حَوظٌكٌش واٖؿخص حألغٓخٍ.

ْشحنرش حٖطظخّ ْٗعوذٍ حَاوصحسس قاٍ حَكماوس وحَرهاخم غُاى سأط حَػٓاِ أغٗاخم  -

 ظخغخص حَػِٓ حَشظٍٓ.

حإلؼااشحف غُااى اؾااشحمحص قكااق حَؽااًخوى وذكااؼ حَٓ خَكااخص حإلدحسًااش وحَٓخٌَااش  -

 وؾٌشهخ ْ٘ حَٓ خَكخص وقهخ  َُفالقٌخص.

قاااٍ حَٓ خَكاااخص حَطاااٍ ضكاااذع ْااا٘ نراااِ ْٗعاااوذٍ حالؼاااطشحى قاااٍ حَطكهٌاااو  -

 حَوصحسس.

 اغذحد حَ ىي وحَرشحْـ َٗؽخوخص حإلدحسس وْطخذػش ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ . -

قٍ ؼًخوى حَٓاوحوٌٗ٘ ذػاذ غراوص ؾاذًطهخو  حَٓرذتٍْطخذػش اؾشحمحص حَطكهٌو  -

 ورٌَ لٓ٘ ٖىخم ْعئوٌَش حَوصحسس. 

حَط خوااز ْااؼ هٌثااش حَشنخذااش وحَطكهٌااو قااٍ يااِ ْااخ ً ااطق ذؤغٓااخٍ حَهٌثااش رحص  -

 حَػالنش ذخَوصحسس وقهخ  َُفالقٌخص حَٓكولش. 
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ضكذًذ حقطٌخؾخص حإلدحسس ْ٘ حَهوى حَػخُْاش وحَطؿهٌاضحص وحَٓاوحد وحَػٓاِ غُاى  -

 ضوقٌشهخ. 

هاخ اغذحد ضهخسًش دوسًش غ٘ ٖؽاخوخص حإلدحسس واٖؿخصحضهاخ وحَٓؽاًالص حَطاٍ ضوحؾه -

 وحنطشحف ضىوًش حألدحم قٌهخ.

ضهٌٌٔ أدحم ْوظكٌهخ وضكذًذ حقطٌخؾاخضهٔ حَطذسًرٌاش ذخَطٗعاٌو ْاؼ حإلدحسحص رحص  -

 حَػالنش واغذحد حَطوـٌخص حَالصْش ذؽؤٕ أولخغهٔ حَوظٌكٌش .

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 املؤسسي هاالتصال لإلغالم الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :  

 ضشضري ْرخؼشس ذوصًش حَػذٍ .

 حَهذف حَػخّ : 

دغاأ وضهوًااش حَااشوحذي ذااٌ٘ حَااوصحسس وحَٓطػااخٌُْ٘ ْػهااخ وؾٓهوسهااخ حَٓعااطهذفو 

َطػااشًكهٔ ذااشإى حَااوصحسس وضوؾهخضهااخ وسظااخَطهخ وٖؽااخوخضهخ ودوسهااخ قااٍ ضىااوًش 

 َذًهٔ. ْشقو حَػذحَش وضػضًض ظٓػش حَوصحسس وـوسضهخ حَزهٌٗش حإلًؿخذٌش

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اخ  -  ً حإلؼشحف غُى أغٓخٍ حإلدحسس حَػخْش ذؿٌٓؼ ادحسحضهاخ ووقذحضهااخ حَطٗظٌٌٓاش ادحس

خ و وضكػٌِ أدوسحهخ َُطػشًل ذشظخَش حَوصحسس وٖؽخوخضهخ.  ٌ  وقٗ

ًؽاآِ اٖطااخؽ وٖؽااش حَاازي اٖطااخؽ حَٓكطااوى حإلغالْااٍ َُااوصحسس ذًخقااش أؼااًخَ  و -

وحَكاااوحسحص وحَٓؽاااخسيخص قاااٍ حَفاااكل حَوسنٌاااش  حَرٌخٖاااخص وحألاراااخس وحَطهاااخسًش

وحالًَطشوٌٖش وحَهٗاوحص حَطٌُكضًوٌٖاش وحإلرحغٌاش وؼارًخص حَطوحـاِ حالؾطٓاخغٍ 

 ذىشًهش ْطٗخؾٓش وْطًخُْش ضطعٔ ذخَكشقٌش وحَٓهٌٗش.

وضكااااذًػهخ  ظااااطشحضٌؿٌخص حإلغالٌْااااش َُااااوصحسسولااااؼ حَ ىااااي وحَعٌخظااااخص وحإل -

 وْشحؾػطهخ.

ْااااؼ وظااااختِ حإلغااااالّ وحَؽااااشيخم حإلغالٌْااااٌ٘ حَطوحـااااِ وحَطكخغااااِ حإلًؿااااخذٍ  -

 وْٓػٍُ وظختِ حإلغالّ ذٓخ ً ذّ أهذحف حَوصحسس واىىهخ.

وحَؽااًخوى وحَىُرااخص حَطااٍ نااذ ضٗؽااش غاا٘  حَٓالقظااخصغُااى حَطولااٌل وحَااشد  -

 حَوصحسسو وولؼ اىي إلدحسس حألصْخص حإلغالٌْش.
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أهااذحف ضاوقٌش حَٓػُوْااخص حَالصْااش َٓ طُال وظااختِ حإلغااالّو وحوالغهاخ غُااى  -

 وْٗؿضحص حَوصحسس وضضوًذهخ ذخألارخس وحَطهخسًش حَفككٌش غ٘ ٖؽخوخص حَوصحسس.

سـااذ ونٌااخط وضكٌُااِ سدس قػااِ حَؿٓهااوس غُااى اااذْخص حَااوصحسس وظٌخظااخضهخ  -

واىىهخ واؾشحم حألذكخع وحَذسحظخص َشـذ دسؾاش ْاذى ضؿٌاش حَٗظاشس حَٓؿطٓػٌاش 

 .  َُوصحسس اًؿخذخ  أو ظُرخ 

حإلغالٌْااش َٓعاائوٍَ حَااوصحسس وحَطٗعااٌو ْااؼ وظااختِ ضشضٌااز اؾااشحمحص حَُهااخمحص  -

وانخْااااش وادحسس  ذااااشحْـ اغالٌْااااش غاااا٘ ٖؽااااخوخص حَااااوصحسسحإلغااااالّ قااااٍ اغااااذحد 

 حَٓئضٓشحص حَفككٌش.

حَٓعااااخهٓش قااااٍ اغااااذحد وضٗكٌااااز حَكٓااااالص حَطوغوًااااش وحَطػهٌكٌااااش افوـااااخ   -

 حَٓطػُهش ذٗؽش حَػهخقش حَػذٌَش.

كػٌااااِ حَوظااااختي حَشنٌٓااااش اٖؽااااخم وادحسس ؼاااارًخص حَطوحـااااِ حالؾطٓااااخغٍ وض -

 حَٓطػذدس.

و حإلٖطااخؽ حَٓشتااٍ وحَفااوضٍو واغااذحد حَؿااشحقًٌغ وْكطااوى وضفاآٌٔ وااااشحؽ  -

 . حَكٌذًووحَطفوًش حَكوضوؾشحقٍ  وحَهٌخّ ذؤغٓخٍ

 ْػخَؿش وضكذًؼ حَٓكطوى غُى وحَروحذش حإلًَطشوٌٖش . -

كاااااذع ًَاااااِ حَفاااااوس وْهاااااخذالص وضفاااااشًكخص  - ْو ضٗظااااأٌ أسؼاااااٌل اًَطشوٖاااااٍ 

 قٍ حَوحصسس قٍ وظختِ حإلغالّ ذؽًِ ْعطٓش.حَٓعئوٌَ٘ 

ادحسس هوًاااش حَاااوصحسس وْطخذػاااشو ضىرٌهخضهاااخ حَٓ طُكاااش ذٓاااخ ًطٓخؼاااى ْاااؼ دٌَاااِ  -

 حَهوًش.

 سـذ أارخس وٖؽخوخص حَوصحسسو وضكٌُِ حَٓمٓوٕ حإلغالٍْ. -
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ضضوًذ حَػخٌُْ٘ ذخإلدحسس ذخَٓػخًٌش وحَٓهخسحص حَٓهٌٗش وحَػٌُٓش حَالصْاش َطكهٌاو  -

ٌَش وحإلغالٌْش َُوصحسسو وضذسًرهٔ غٌُهخ ذخَطٗعٌو ْؼ حإلدحسحص حألهذحف حالضفخ

 حألاشى.

ضهٌااأٌ أدحم ْاااوظكٍ حإلدحسسو واغاااذحد حَطوـاااٌخص حَالصْاااش ذؽاااؤٕ أولاااخغهٔ  -

 حَوظٌكٌش.

ضكذًذ حقطٌخؾخص حإلدحسس ْ٘ حَهوى حَػخُْاش وحَطؿهٌاضحص وحَٓاوحد وحَػٓاِ غُاى  -

 ضوقٌشهخ.

واٖؿخصحضهاخ وحَٓؽاًالص حَطاٍ ضوحؾههاخ  ضهخسًش دوسًش غ٘ ٖؽاخوخص حإلدحسساغذحد  -

 وحنطشحف ضىوًش حألدحم قٌهخ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 الػانة الػالكاة إدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ضشضري ْرخؼشس ذوصًش حَػذٍ .

 حَهذف حَػخّ : 

وحَطػشًاال ذٗؽااخه حَااوصحسس حَااشوحذي ذااٌ٘ حَااوصحسس وحَٓطػااخٌُْ٘ ْػهااخ ضهوًااش ودغاأ 

 وأهذحقهخ وسظخَطهخ وحَػِٓ غُى ضهذًٔ حإلسؼخدحص وحَٓػُوْخص َُؿٓهوس.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

خ.  -  ٌ خ وقٗ  ً  حإلؼشحف غُى أغٓخٍ حإلدحسس ذؿٌٓؼ ادحسحضهخ ووقذحضهاخ حَطٗظٌٌٓش ادحس

حإلؼااشحف غُااى حظااطهرخٍ لااٌوف حَااوصحسس واغااذحد حَرااشحْـ وحَؿااذحوٍ حَٓٗخظاارش  -

 َضًخسحضهٔ وأْخي٘ انخْطهٔ ذخَطٗعٌو ْؼ حَوقذحص حَٓػٌٗش قٍ حَوصحسس.

حإلؼشحف غُاى ااذْخص حالظاطػالْخص واـاذحس دٌَاِ ذؤسناخّ حَهوحضال حَذحاٌُاش  -

 وهوحضل حألؾهضس حَكًوٌْش.

حإلؼشحف غُى ضٗظٌٔ حَككاالص وحَاشقالص حَؿٓخغٌاش وؾٌاش رَاٌ ْا٘ حَٗؽاخوخص  -

 حالؾطٓخغٌش  وحَطشقٌهٌش.

ضٗظٌٔ حَؿوالص حَطػشًكٌاش َٓٗعاوذٍ حَاوصحسس حَُٓطكهاٌ٘ قاذًػخ   حإلؼشحف غُى -

 واغذحد حَؿذحوٍ حَضٌْٗش حَ خـش ذزٌَ.

حإلؼااشحف غُااى ضهااذًٔ حَ ااذْخص وحَطعااهٌالص حَطااٍ ًطىُرهااخ غهااذ حَٗااذوحص  -

وحالؾطٓخغاااخص حَطاااٍ ضٗظٓهاااخ حَاااوصحسس و وحإلؼاااشحف غُاااى نخغاااخص حالؾطٓخغاااخص 

 وضٗظٌٔ حظطػٓخَهخ.
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وضٗظاأٌ حَعااؿالص وحَرٌخٖااخص وحإلقفااخمحص حَٓطػُهااش حإلؼااشحف غُااى ضكااذًؼ  -

 ذٗؽخوخص حإلدحسس وقكظهخ .

ضكذًااذ حقطٌخؾااخص حإلدحسس ووقااذحضهخ حَطٗظٌٌٓااش حَطخذػااش َهااخ ْاا٘ حَهااوى حَػخُْااش  -

 وحَطؿهٌضحص وحَٓوحد وحَػِٓ غُى ضوقٌشهخ.

ضهٌٌٔ أدحم ْوظكٌهخ وضكذًذ حقطٌخؾاخضهٔ حَطذسًرٌاش ذخَطٗعاٌو ْاؼ حإلدحسحص رحص  -

 حَػالنش واغذحد حَطوـٌخص حَالصْش ذؽؤٕ أولخغهٔ حَوظٌكٌش .

اغااذحد ضهااخسًش دوسًااش غاا٘ ٖؽااخوخص حإلدحسس ووقااذحضهخ حَطٗظٌٌٓااش حَطخذػااش َهاااخ و  -

 واٖؿخصحضهخ وحَٓؽًالص حَطٍ ضوحؾههخ وحنطشحف ضىوًش حألدحم قٌهخ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 التضاركية ادارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ: 

 .ضشضري ْرخؼشس ذوصًش حَػذٍ

 حَهذف حَػخّ: 

ضكػٌاااِ حَؽاااشحيخص ذاااٌ٘ حَاااوصحسس وحَٓٗظٓاااخص وحَٓئظعاااخص وحَهٌثاااخص حَٓكٌُاااش 

وحإلنٌٌُٓش وحَذوٌَش رحص حَػالنش ذؤٖؽىش حَوصحسس قاٍ يخقاش حَٓؿاخالص حَػذٌَاش و 

 وحَػِٓ غُى ضػضًضهخ ذٓخ ً ذّ أهذحف حَوصحسس. 

 وحَٓعثوٌَخص:حَٓهخّ 

حإلؼشحف غُى اغذحد حَ ىي حَ ٓعاٌش وحَعاٗوًش َٗؽاخه حَؽاشحيخص قاٍ اواخس  -

 حألهذحف وحَعٌخظخص حَػخْش َُوصحسسو وْطخذػش ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ.

ْطخذػاااش أغٓاااخٍ وْؽاااخسًؼ حَؽاااشحيخص ْاااؼ حَٓٗظٓاااخص وحَؿهاااخص رحص حَػالناااش  -

 ذٗؽخوخص حَوصحسس وحإلؼشحف حَٓرخؼش غُى اىي وذشحْـ ضكػٌُهخ.   

حإلؼشحف غُى ـٌخؾش وغختو غهذ حَؽشحيخص وْطخذػاش حظاطًٓخٍ اؾشحمحضهاخ دحااِ  -

 واخسؽ حَوصحسس. 

ْطخذػااش ْشحؾػطهااخ حإلؼااشحف غُااى حَؽااشحيخص حَهختٓااش حَطااٍ ضٗكاازهخ حَااوصحسس و -

 وضهٌٌٓهخ ذؽًِ ْعطٓش واغذحد ضهخسًش دوسًش ذهخ َٓػخٍَ حَوصًش. 

حإلؼااشحف حإلدحسي وحَكٗااٍ غُااى حَوقااذحص حَطٗظٌٌٓااش حَٓشضرىااش ذهااخ وحَطٗعااٌو  -

 قٌٓخ ذٌٗهخ ذٓخ ًكهو حَهذف حَػخّ.

حإلؼشحف غُى أٖظٓش وضىرٌهاخص حإلدحسس غُاى حَكخظاز حاَاٍ وْطخذػاش ادااخٍ  -

خص وحَػٓاااِ غُاااى ضىوًشهاااخ ذخَطٗعاااٌو ْاااؼ حإلدحسحص رحص وضكاااذًؼ حَٓػُوْااا

 حَػالنش .
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حَػٓااِ غُااى ضااوقٌش حَرٌخٖااخص وحَٓػُوْااخص حَالصْااش َعااٌش حَػٓااِ قااٍ حإلدحسس و  -

 وحَػِٓ غُى ضكذًػهخ وضىوًش ٖظٔ قكظهخ وحظطشؾخغهخ .

حإلؼشحف غُى ضكذًذ حقطٌخؾخص حإلدحسس ْا٘ حَٓاوحسد حَرؽاشًش وحألؾهاضس وحَٓاوحد  -

 ٌشهخ.وْطخذػش ضوق

حإلؼاااشحف غُاااى ضكذًاااذ حالقطٌخؾاااخص حَطذسًرٌاااش َُٓاااوظكٌ٘ حَٓاااشضرىٌ٘ ذاااخإلدحسس  -

 وحَطٗعٌو ْؼ حَوقذحص حَطٗظٌٌٓش حَٓ طفش َطُرٌش ضٌُ حالقطٌخؾخص.

اغااذحد حَطهااخسًش حَذوسًااش ذبٖؿااخصحص حإلدحسس وْهطشقااخص ضىوًشهااخ وسقػهااخ َٓػااخٍَ  -

 حَوصًش.

 فخؿ.أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاط -
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 الػدلي التدرىب نركز

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ: 

 .ًشضري ْرخؼشس ذوصًش حَػذٍ

 حَهذف حَػخّ: 

حإلظهخّ قٍ سقؼ يكخًش وضؤهٌِ حَهمخس ويطخد حَػاذٍ ويطاخد حَماري وْكماشي 

 حَ فوّ وأغمخم هٌثش حَٗظش وؾٌشهٔ ْ٘ ْعخغذي وأغوحٕ حَهمخس.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص:

غٓاااِ َُٓعااطوًخص حَوظٌكٌااش حَٓ طُكااش َُكثاااخص  ولااؼ ذااشحْـ ضذسًرٌااش ووسػ -

 حَٓعطهذقش وضٗكٌز ضٌُ حَرشحْـ ووسػ حَػِٓ.

غهذ حَكُهخص حَطىرٌهٌش وحَُهخمحص حَػٌُٓش َُٓعاطوًخص حَػٌُاخ َُهماخس ويطاخد  -

 حَػذٍ.

 غهذ حَٓئضٓشحص وحَٗذوحص حَٓطػُهش ذهمخًخ ْشقو حَهمخم. -

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَٓشيض قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 هاملالية اإلدارىة للضؤهن الػانة اإلدارة

 حَهذف حَػخّ : 

وحَهٌخّ  وض ىٌي وضٗظٌٔ حَػِٓ حإلدحسي وحَٓخٍَ َُوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ

ذطوقٌش وضوظٌل ؾٌٓؼ حَٓطىُرخص حإلدحسًش وحَٓخٌَش َهخ وقهخ َألٖظٓش 

 وحَطػٌُٓخص وذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش .

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ضشضري ْرخؼشس ذٓػخٍَ وصًش حَػذٍ.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

ْطخذػش اغذحد حَ ىي حَطىوًشًش َإلدحسحص حَٓشضرىش ذهاخ واغاذحد حَ ىاش حَعاٗوًش  -

حَطىوًشًش َػِٓ حإلدحسس حَػخْش قٍ اوخس حألهذحف وحَعٌخظخص حَػخْاش َُاوصحسس 

 وسقػهخ َُوصًش.

دحسي وحَٓاخٍَ َُاوصحسس وحَؿهاخص حَطخذػاش َهاخ وقاو حَػٓاِ حإلوحَػالناخص ضٗظٌٔ  -

 حألٖظٓش وحَطػٌُٓخص . 

ضااوقٌش ؾٌٓااؼ حَٓطىُرااخص حإلدحسًااش وحَٓخٌَااش َُااوصحسس وحَؿهااخص حَطخذػااش َهااخ وقهااخ   -

 َألٖظٓش وحَطػٌُٓخص وذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓ طفش .

ش ولؼ اىي حالظطهىخد وحإلقالٍ ذٓخ ًطٗخظز وقخؾش حَوصحسس وحَؿهاخص حَطخذػا -

 َهخ.

ْطخذػااش اؼااؿخٍ حَوظااختل حَؽااخؾشس َُااوصحسس وحَؿهااخص حَطخذػااش َهااخ ذخَطٗعااٌو ْااؼ  -

 حَؿهخص حَٓ طفش .
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ْطخذػااش حَفااشف وحَشقااؼ غاا٘ أي ْػونااخص أو غهرااخص َُؿهااش حَٓ طفااش َولااؼ  -

 حَكُوٍ حَٓٗخظرش َهخ . 

ْطخذػش اغذحد حَكعاخذخص حَ طخٌْاش وضاذنٌههخ وْىخذهطهاخ ْاؼ حَؿهاخص حَٓ طفاش  -

 ذخَكخظز حاٍَ وضهذًٓهخ َُؿهخص حَٓػٌٗش.وضعؿٌُهخ 

ادحسس حَٓعطودغخص وْطخذػش ؾٌٓاؼ حألغٓاخٍ حَٓطػُهاش ذخظاطالّ وض اضً٘ وقكاظ  -

ؾٌٓااؼ حَٓااوحد وضضوًااذ حَوقااذحص حإلدحسًااش قااٍ حَااوصحسس وحَؿهااخص حَطخذػااش َهااخ ذهااخ 

 وْطخذػش اؾشحم حَؿشد حَذوسي وحَعٗوي َٓؿهودحضهخ.

وحَعااالْش وحنطااشحف حَااٗظٔ حَ خـااش ذهااخ ْطخذػااش وادحسس ؾٌٓااؼ غٌُٓااخص حألْاا٘  -

وحَػٓااِ غُااى ضٗكٌاازهخ وضىوًشهااخ ذٓااخ ًطٗخظااز ْااؼ ضىااوس حألقااذحع وحَطٗعااٌو 

 قٍ رٌَ ْؼ حَؿهخص حألٌْٗش رحص حَػالنش.

 ضوقٌش ؾٌٓؼ حَ ذْخص حَػخْش َُوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ. -

 ْطخذػش أغٓخٍ حَٗظخقش حَػخْش َُوصحسس وحإلؼشحف غٌُهخ. -

 الضفخالص َٓٗعوذٍ حَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ.ضؤٌْ٘ وظختِ ح -

 ضٗظٌٔ وادحسس ْشحظالص حَوصحسس حَذحاٌُش وحَ خسؾٌش. -

ضىرٌو ٖظخّ حَوغختو وحَٓككوظخص وحَعٌخظش حَػخْش َهزح حَٗظخّ وقهخ  َُوحتل  -

 حَطٗكٌزًش حَٓػطٓذس ذخَطػخوٕ ْؼ حَٓشيض حَووٍٗ َُٓككوظخص.

 ْؿخٍ حالاطفخؿ.أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ  -

 

  



                 

 

 
 

 

 

 

 33 

 التضرىة للهوارد الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ذٓػخٍَ حَوصًش. ضشضري

 حَهذف حَػخّ:

لٓخٕ ضىرٌو حألٖظٓش وحَُوحتل حَ خـش ذخَٓوحسد حَرؽشًش وحَٓعخهٓش قٍ ذٗخم 

 حَهوى حَػخُْش وضىوًش حإلؾشحمحص وحَعٌخظخص وحَطٗظٌٔ.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

 حَ ىش حَعٗوًش َإلدحسس وضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ.اغذحد  -

حإلؼاااشحف غُاااى ضىرٌاااو ٖظااأ ونوحغاااذ واؾاااشحمحص ؼاااثوٕ حَٓاااوظكٌ٘ وقهاااخ   -

 َُٓكهوّ حَػخّ َاوحَٓوظل حَػخّ .

ضؿٌٓؼ وضروًز حَٓػُوْخص حَٓطػُهش ذخالقطٌخؾخص حَكػٌُش ْ٘ حَهاوى حَػخُْاشو  -

 ورٌَ ذخَطػخوٕ ْؼ حَوقذحص حَٓ طفش ذخَوصحسس.

ضٗظاأٌ وقكااظ ُْكااخص وظااؿالص حَٓااوظكٌ٘ وحَطؤيااذ ْاا٘ حظااطٌكختهخ َؿٌٓااؼ   -

 حَرٌخٖخص حَالصْش.

حالؼااطشحى قااٍ اغاااذحد ْؽااشوع ٌْضحٌٖاااش حَرااخد حألوٍ حَ اااخؿ ذااخَوصحسسو ورَاااٌ  -

 ذخَطػخوٕ وحَطٗعٌو ْؼ حَؽثوٕ حَٓخٌَش وحإلدحسحص حألاشى رحص حَػالنش.

ش حإلدحسحص وحألنعاااخّ ضهاااذًٔ حَٓعاااخغذحص حالظطؽاااخسًش حَكٌٗاااش حَالصْاااش ًَخقااا -

 ذخَوصحسس قٍ حَٓعختِ حَطٍ ضطػُو ذؽثوٕ حَٓوظكٌ٘.

ذٗخم حَهاوى حَػخُْاش قاٍ حَاوصحسس ْا٘ ااالٍ حَط ىاٌي حالظاطشحضٌؿٍ َُٓاوظكٌ٘  -

 وضكعٌ٘ وشم حالظطهىخد وحالاطٌخس وحَطػٌٌ٘ وادحسس حَٓعخس حَٓهٍٗ.
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ش ادااخٍ حإلؼشحف غُى أٖظٓش وضىرٌهخص حإلدحسس غُى حَكخظز حاٍَ و وْطخذػ -

وضكاااذًؼ حَٓػُوْاااخص و وحَػٓاااِ غُاااى ضىوًشهاااخ ذخَطٗعاااٌو ْاااؼ حإلدحسحص رحص 

 حَػالنش.

ضكذًاااذ حقطٌخؾاااخص حإلدحسس ْااا٘ حَٓاااوحسد حَرؽاااشًش وحألؾهاااضس وحَٓاااوحد وْطخذػاااش  -

 ضوقٌشهخ.

ضكذًااااذ حالقطٌخؾااااخص حَطذسًرٌااااش َُٓااااوحسد حَرؽااااشًش قااااٍ حإلدحسس وحَطٗعااااٌو ْااااؼ  -

 ٌُ حالقطٌخؾخص.حَوقذحص حَطٗظٌٌٓش حَٓ طفش َطُرٌش ض

اغااذحد ضهااخسًش دوسًااش ذبٖؿااخصحص حإلدحسس وحالنطشحقااخص َطىوًشهااخ وسقػهااخ َٓػااخٍَ  -

 حَوصًش. 

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 الوزارة هكالة

 هاملػلوناة هالتطوىر للتخطيط
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 هاملػلوناة هالتطوىر للتخطيط الوزارة هكيل
 

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذٓػخٍَ وصًش حَػذٍ.

 حَهذف حَػخّ:

و وحَػِٓ غُى ضىوًش  حإلؼشحف غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  ضٗظٌٌٓخ 

 وْطخذػش أغٓخٍ حَويخَش.
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 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص:

حنطشحف حَعٌخظخص حَػخْش حَٓوؾهاش َُويخَاش وحَوقاذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش ذهاخ و  -

 ذػذ حغطٓخدهخ .وحإلؼشحف غُى ضٗكٌزهخ 

حإلؼاااشحف حإلدحسي وحَكٗاااٍ غُاااى حَويخَاااش وحَوقاااذحص حإلدحسًاااش حَٓاااشضري ذهاااخ و  -

وحَطٗعٌو قٌٓخ ذٌٗهخ ذٓخ ًمٓ٘ حَطًخِْ ذٌ٘ ٖؽخوخضهخ وحالظطكخدس حَهفاوى 

 ْ٘ حإلًْخٖخص حَٓطخقش َهخ .

حإلؼاااشحف غُاااى ضىرٌاااو حألٖظٓاااش وحَُاااوحتل وحَطػٌُٓاااخص حَٓػطٓاااذس َُويخَاااش  -

 ش حَٓشضرىش ذهخ.وحَوقذحص حإلدحسً

حإلؼااشحف غُااى دسحظااش حَ ىااي وحَرااشحْـ وحَهوحغااذ وحَطػٌُٓااخص حَٓهذْااش ْاا٘   -

حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذخَويخَش وحَٓٗظٓش ألغٓخَهخ و وانشحسهاخ 

 وقهخ  َُفالقٌخص حَٓ وَش.

حإلؼشحف غُى اغذحد حَ ىي حَعٗوًش وحَ ٓعٌش وحَرشحْـ حَطىوًشًش َُوقاذحص  -

 حَٓشضرىش ذخَويخَش و وْطخذػش ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ . حإلدحسًش

حَهٌخّ ذخَطٗعٌو قٍ ْؿخٍ ٖؽاخوخص حَويخَاش ْاؼ حَؿهاخص حألااشى غٗاذْخ ًًاوٕ  -

 حَطٗعٌو قٍ ْعطوحٙ حَطٗظٌٍٓ.

حَٓؽاااخسيش قاااٍ حَُؿاااخٕ حًَُٓكاااش ذؤغٓاااخٍ رحص غالناااش ذخَهىخغاااخص وحَوقاااذحص  -

 حَفالقٌخص حَٓ وٍ َ .حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  أو ضًٌُل ْ٘ ًشحٙ قٍ قذود 

حإلؼشحف غُى دسحظش حَفػوذخص وحَٓؽًالص حَطٍ ضػطشك ظاٌش حَػٓاِ قاٍ  -

 حَويخَش وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضري ذهخ و وحَػِٓ غُى ضزٌَُهخ وقُهخ .

حإلؼااااشحف غُااااى دسحظااااش حَٓهطشقااااخص حَ خـااااش ذطىااااوًش حَػٓااااِ قااااٍ حَويخَااااش  -

هخ و وحَػِٓ غُى انشحس ْخ ضأ وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ واذذحم حَشأي قٌخَ

 حَٓوحقهش غٌُ  .

حإلؼشحف غُى ضكذًذ حقطٌخؾخص حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش حَويخَاش  -

 ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحألؾهضس وحَٓػذحص وحألدوحص وْطخذػش ضوقٌشهخ وضذسًرهخ .
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حإلؼشحف غُى اغذحد حَطهخسًش حَذوسًاش غا٘ أٖؽاىش واٖؿاخصحص حَويخَاش وحَوقاذحص  -

 حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ و وسقػهخ اَى حَوصًش الض خر حَهشحس حَالصّ ذؽؤٖهخ .

ضكاااوًن ْااا٘ ًاااشحٙ ذااارػن ـاااالقٌخض  أو حاطفخـاااخض  حَٓػطٓاااذس قعاااز ْاااخ  -

 ضكطمٌ  ْفُكش حَػِٓ .

ضٓػٌاااِ حَاااوصحسس قاااٍ حَااااذحاِ وحَ اااخسؽ غٗاااذْخ ًًااااوٕ حَطٓػٌاااِ قاااٍ ْعااااطوحٙ  -

 حَطٗظٌٍٓ.

عااخٍْ قااٍ حَهمااخًخ حَطااٍ ًىُااز ْاا٘ اغااذحد حَطهااخسًش وحَٓ خورااخص َُٓهااخّ حَ -

 حَٓهخّ حَعخٍْ حإلقخدس قٌخَهخ قٍ ْؿخٍ حاطفخـخص حَويخَش.

 ْ خورش حَؿهخص حَكًوٌْش قٍ يِ ْخَ  غالنش ذػِٓ حَويخَش . -

حَٓؽخسيش قٍ حَٓئضٓشحص وحالؾطٓخغخص وحَٗذوحص حَٓكٌُش وحإلنٌٌُٓش وحَذوٌَش  -

 خص رحص حَػالنش.رحص حَفُش ذؤٖؽىش حَويخَش وٖهِ حَٓػشقش اَى حَؿه

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حَويخَش قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 هاملضارىع الترانج نكتب

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُط ىٌي وحَطىوًش وحَٓػُوْخص.

 حَهذف حَػخّ:

 وحَوصحسس ْؼ أهذحقهخ حإلظطشحضٌؿٌشحَطؤيذ ْ٘ ضوحقو حَٓؽخسًؼ حَطٍ ضٗكزهخ 

حَذغٔ وحَطعهٌالص َٓذسحم حَٓؽخسًؼ ولٓخٕ ضٗكٌز حَٓؽخسًؼ قٍ  وضهذًٔ

 حَونظ حَٓكذد وقو حَطًُكش وحَؿودس حَٓ ىىش.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

 ضىرٌو أقمِ حَٓٓخسظخص وحَعٌخظخص وحإلؾشحمحص حَكػخَش َذغٔ حَٓؽخسًؼ. -

حالظطؽاخسي ضهذًٔ حَذغٔ وحَطعهٌالص حَالصْش َٓاذسحم حَٓؽاخسًؼ َٓشحنراش أدحم  -

 وحَٓهخوٍ.

 ادحسس حَٓؽخيِ وحَ القخص ولٓخٕ ايٓخٍ حَٓؽشوع وقو ْخ ٖق غٌُ  حَػهذ. -

 ضوقٌش حَذغٔ الض خر حَهشحسحص . -

 ضؿٌٓؼ وْشحؾػش ْػُوْخص حَػهذ وحألدحم َالظطؽخسي وحَٓهخوٍ. -

 ضىوًش حَٓرخدسحص َطكعٌ٘ حَهذسحص وحَىخنخص َٓوظكٍ حَوصحسس. -

 سس حَػٌُخ ذخَوصحسس.اغذحد حَطهخسًش حَٓوؾضس َإلدح -

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حًَٓطز قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 اإلستراتيجية ادارة نكتب

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُط ىٌي وحَطىوًش وحَٓػُوْخص.

 حَهذف حَػخّ:

دغٔ وَُوصحسس وولؼ حَ ىي حإلظطشحضٌؿٌش حإلؼشحف حَػخّ غُى ْشحقِ حغذحد 

وضرٍٗ حَؽشحيخص حإلظطشحضٌؿٌش َشقؼ حألدحم حَٓئظعٍ َهخو ْٓخ هخو ضٗكٌز

 ًٗػًغ حًؿخذٌخ  غُى أدحم حَػِٓ ذًكخمس وقػخٌَش. 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

 حغذحد وولؼ حَ ىي حإلظطشحضٌؿٌش َُوصحسس ودغٔ ضٗكٌزهخ -

 حالظطشحضٌؿٌشحَ ىي ضكذًؼ وضىوًش  -

 دحم حالظطشحضٌؿٍغِٓ ضهخسًش حا -

   حَٓرخدسحص حالظطشحضٌؿٌشو ذىخنش حالدحم حَٓطوحصٕو حَٓوحسد حالظطشحضٌؿٌشوحدحسس  -

 وصحسس قٍ حالضؿخٙ حالظطشحضٌؿٍ حَفكٌل ذؽًِ قػخٍحَضوؾٌ   -

 ضػضًض ادحسس حَٓرخدسس وضشؼٌذ ْككظش حَٓرخدسحص -

 وصحسس حَضرٍٗ حَوغٍ وحَٓؽخسيش حالظطشحضٌؿٌش قٍ  -

 حالظطشحضٌؿٍالخقش حَىخذؼ حَٓئظعٍ غُى حألدحم  -

 ٖهِ حَٓػشقش غُى ٖكو ْعطذحّ  -

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حًَٓطز قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 هاألغهال اإلجراءاة نكتب

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُط ىٌي وحَطىوًش وحَٓػُوْخص.

 حَهذف حَػخّ:

حألغٓخٍ ذخَؽشحيش ْؼ  ضىوًشوضىوًش حَ ذْخص وحإلؾشحمحص حَطٍ ضهذْهخ حَوصحسس 

حَركؼ و وْخص َُهىخع حَ خؿ رحص ْشدود ْخٍَحَهىخع حَ خؿ وضهذًٔ اذ

غ٘ وشم ؾذًذس َطكعٌ٘ اذْش حَػٓالم وحؾطٗخّ حَكشؿ َضًخدس حإلٖطخؾٌش  حَٓعطٓش

وضػضًض حظط ذحّ حَٓوحسد وصًخس ْشوٖطهخ وحَطًٌل ْؼ حَطؿٌٌش و حَػِٓ ذىشم االنش 

 ِٓ ْئظعٍ.وْرطًشس وضكوًِ حَػِٓ اَى غ

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حَٓؽخسيش قٍ ضىاوًش حَ ىاش حالظاطشحضٌؿٌش وولاؼ ْٗهؿٌاش اخـاش ذهٌاخط أدحم  -

 حإلؾشحمحص

 ضعهٌِ حَطكعٌ٘ حَٓعطٓش و سغخًش حالذطًخس إلؾشحمحص حَػِٓ  -

 قويٓش حإلؾشحمحص وضوغٌههخ -

 ضىوًش ْٗهؿٌش اخـش ذطىوًش حإلؾشحمحص -

 حص حَػِٓ ضطرؼ حَكوحتذ حَٗخضؿش غ٘ ضكعٌ٘ اؾشحم -

 ضىوًش حإلدوحص و حألظخٌَز حَالصْش  -

 دغٔ قػخٌَخص ادحسس حَطؿٌٌش رحص حَػالنش ذطكعٌ٘ اؾشحمحص حَػِٓ -

 حَكشؿ َػِٓ ْؽخسيش ذٌ٘ حَوصحسس و حَهىخع حَ خؿوحألغٓخٍ ضىوًش  -

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حًَٓطز قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 حولالت دارةا نكتب

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 .ذوصًش حَػذٍ ًشضري ْرخؼشس 

 حَهذف حَػخّ:

 0202ًػِٓ حًَٓطز غُى حَط ىٌي وحَطٗعٌو ذؽًِ يخِْ ْؼ سإًش حًَُٓٓش 

وذؽًِ نخذِ َُهٌخط وحَطػذًِ وحإلؼشحف غُى ضٗكٌز ذشٖخْـ حَطكوٍ حَووٍٗ  

وحَٓطخذػشو وحَٓعخهٓش ذكِ ْػونخص ضكهٌو حألهذحف وضٗكٌز حَٓرخدسحص ذؽًِ 

و ضؿعٌذح  َهشحس ْؿُغ حَؽئوٕ حالنطفخدًش وحَطٌٗٓش ذبٖؽخم وضكػٌِ دوس ْعطٓش

ًْطز ضكهٌو حَشإًش َمٓخٕ ضًخِْ حَػِٓ حَطٗكٌزي َُوصحسس ْؼ حَؿهخص حَذحغٓش 

 .  0202لٓ٘ حوخس قويٓش سإًش حًَُٓٓش 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

ًُٓااش حإلؼااشحف حَػااخّ غُااى ضٗكٌااز ذشٖااخْـ حَطكااوٍ حَااووٍٗ َُااوصحسس وسإًااش حَٓ -

وقاااو حَ ىاااي حَٓكاااذدس قاااٍ اىاااش حَػٓاااِ حَشتٌعاااش ْااا٘ أؾاااِ ضكهٌاااو  0202

 حألهذحف وحَؿخًخص حَٓٗظوسس لٓ٘ حإلوخسً٘ حَضٍْٗ وحَٓخٍَ .

ضشؾٓااش ْطىُرااخص ْؿُااغ حَطٌٗٓااش وحَؽاائوٕ حالنطفااخدًش لاآ٘ اىااي ضٗكٌااز  -

 .ذشٖخْـ حَطكوٍ حَووٍٗ 

وضكذًاذ حاٌَاش  وخص حَكًوٌْاشضكذًذ ْؿخالص حَطًخِْ وحَطػخوٕ ْؼ ْ طُل حَؿه -

 .ذشٖخْـ حَطكوٍ حَووٍٗ حألٖعز َطكػٌِ حَطًخِْ حَٓىُود االٍ ْشقُش ضٗكٌز

غا٘ اٖؿاخص حَرشٖاخْـ ًَٓطاز حإلٖؿاخص  حَشقاؼ ذخَطهاخسًش حَذوسًاشحَطٗعٌو وحَٓطخذػاش و -

وحَطذاِ حَعشًؼ وْؿُغ حَؽائوٕ حالنطفاخدًش وحَطٌٗٓاش وؾٌشهاخ ْا٘ حَؿهاخص 

 حَٓػٌٗش ذخَرشٖخْـ.
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 وضٗكٌز ضكهٌو حألهذحف ْػونخص ذكِ طٗكٌز ورٌَ ذخَٓعخهٓشودغٔ حَ ضًٌٓ٘ -

َرٗاخم  حَٓػشقاش وضهخظأ حدحسس حَطؿٌٌاش ْا٘ ًًٓا٘ ْعاطٓش ذؽاًِ ذخَرشٖاخْـ

 حَطٗكٌز .  َطعهٌِ حَوصحسس قٍ ْٗظوْش حالظطذحْش وضهٌثش حَهذسحص

حَطٗعٌو حَذحتٔ ْؼ حَٓػٌٌٗ٘ دحاِ حَاوصحسس َطاوقٌش حَاذغٔ حَكٗاٍ حَاالصّ إلٖؿاخف  -

 .ـ حَطكوٍ حَووٍٗذشٖخْ

 ادحسس حَطؿٌٌش حَٓفكود ذخَطكوٍ حًَرٌش ْ٘ حَرٌثش حَكخٌَش اَى حَرٌثش حَٓٗظوسس . -

 حَرشٖاخْـصًخدس حَكشؿ حَٓطخقش َُطرخدٍ وحَطػاخوٕ ْاخ ذاٌ٘ حَكاشم حَٓػٌٗاش َطٗكٌاز  -

إلغااخدس حالظااط ذحّ حَكػااخٍ َُٓااوحسد حَٓطخقااش وَٓؽااخسيش حَااذسوط حَٓعااطكخدس 

 دسحص.االٍ أغٓخٍ ضٗكٌز حَٓرخ

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حًَٓطز قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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  هالتطوىر للتخطيط املساغد الوكيل

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُط ىٌي وحَطىوًش وحَٓػُوْخص.

 حَهذف حَػخّ:

و وحَػِٓ غُى ضىوًش  حإلؼشحف غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  ضٗظٌٌٓخ 

 .حَويخَش حَٓعخغذسوْطخذػش أغٓخٍ 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

وحَوقاذحص  حَويخَاش حَٓعاخغذسحإلؼشحف غُى اغذحد حَ ىاش حَعاٗوًش َٗؽاخوخص  -

قاٍ اواخس حألهاذحف وحَعٌخظاخص حَػخْاش َُاوصحسس وحَػٓاِ حَٓشضرىش ذ   حإلدحسًش

  .غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ

 حَٓشضرىش ذ  . حَوقذحص حإلدحسًشُى حإلؼشحف حَكٍٗ وحإلدحسي غ -

قٌٓاخ َُط ىٌي وحَطىاوًش وحَٓػُوْاخص ضهذًٔ حاسحم وحَٓهطشقخص َويٌِ حَوصحسس  -

 . ًطػُو ذطىوًش حَػِٓ

حَطٗعااٌو قٌٓااخ ذااٌ٘ حإلدحسحص حَٓشضرىااش ذاا  ذٓااخ ًماآ٘ حإلؼااشحف غُااى أغٓااخٍ  -

 .حَطًخِْ ذٌ٘ ٖؽخوخضهخ وَالظطكخدس حَهفوى ْ٘ حإلًْخٌٖخص حَٓطخقش َهخ 

َىشف حَٓؽاخسًؼ حإلٖؽاختٌش وقاِ ْاخ حص رحص حَػالنش طٗعٌو ْؼ حإلدحسحَْطخذػش  -

 ًػطشلهخ ْ٘ غوحتو وـػوذخص .

قٍ قخَش ؾٌخذش ألي َُط ىٌي وحَطىوًش وحَٓػُوْخص حَهٌخّ ذػِٓ ويٌِ حَوصحسس  -

 ظرز ْ٘ حألظرخد. 

 اـذحس حَطػٌُٓخص وحَطوؾٌهخص حَطٗكٌزًش قٍ ْؿخٍ حاطفخـ  َٓشإوظٌ  . -
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 حَوصحسس قٍ حالؾطٓخغخص وحَضًخسحص ارح يخٕ حَطٓػٌِ ْعطوحٙ . ضٓػٌِ -

 حَٓؽخسيش قٍ حَُؿخٕ حَطٍ ًًُل ذشتخظطهخ أو غموًطهخ دحاِ واخسؽ حَوصحسس . -

 ضؽًٌِ َؿخٕ ضكٌُِ وضهٌٌٔ حَػشوك حَٓهذْش َُٓؽخسًؼ وحَفٌخٖش . -

 حغطٓخد حَطهخسًش حَفخدسس غ٘ حإلدحسحص حَٓشضرىش ذ  يِ قٍ ْؿخٍ حاطفخـ  . -

حإلؼاشحف غُااى أغاذحد حَطهااخسًش حَذوسًاش وحَعااٗوًش َاإلدحسحص حَٓشضرىااش ذا  وسقااؼ  -

حَطهشًاش حَعاٗوي غاا٘ ٖؽاخوخص حَويخَااش حَٓعاخغذس  َُٓؽااخسًؼ وحَفاٌخٖش َويٌااِ 

  حَوصحسس .

 حَٓشضرىش ذ . ًشإلدحسوحَوقذحص ح َُويخَش حَٓعخغذس ضكذًذ حالقطٌخؾخص حَالصْش -

 خضهٔ حَطذسًرٌش .حغطٓخد ضهٌٌٔ حَٓوظكٌ٘ وضكذًذ حقطٌخؾ -

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَويٌِ حَٓعخغذ قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 للهيزاىية الػانة اإلدارة

 حَهذف حَػخّ : 

اغذحد ْؽشوع حٌَٓضحٌٖش حَػخْش َُوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ وقو حألٖظٓش 

 وحَطػٌُٓخص وْطخذػش حغطٓخدهخ ْ٘ نرِ وصحسس حَٓخٌَش وْطخذػش ضٗكٌزهخ.

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َُط ىٌي وحَطىوًش  .

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد ْؽااشوع حٌَٓضحٌٖااش حَطهذًشًااش َُااوصحسس وحَؿهااخص حَطخذػااش َهااخ ذخَطٗعااٌو ْااؼ  -

 حَؿهخص رحص حَػالنش.

ْطخذػش انشحس وحغطٓخد ْؽاشوع حٌَٓضحٌٖاش وقاو حألٖظٓاش وحَطؽاشًػخص حَٓػٓاوٍ  -

 ذهخ. 

ْطخذػااش ضعااؿٌِ حٌَٓضحٌٖااش ذخَكخظااز حاَااٍ ذػااذ حغطٓخدهااخ وْطخذػااش ضٗكٌاازهخ  -

 قعز حألٖظٓش وحَطػٌُٓخص.

ْشحؾػاااش حَطهاااخسًش حَذوسًاااش َٓشحنراااش قشياااش حَفاااشف قعاااز حألٖظٓاااش وحَُاااوحتل  -

حَٓػطٓااذس واؾااشحم حَٓشحؾػااش حَذوسًااش غُااى حَٓٗفااشف وحَٓطرهااٍ ْاا٘ حٌَٓضحٌٖااش 

َش ضونؼ قاذوع غؿاض أو صًاخدس قاٍ ذػان وحَٓرخدسس ذخنطشحف ظرِ حَػالؽ قٍ قخ

 حَرٗود ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓ طفش.

 ضهذًٔ حَٓهطشقخص وحَكُوٍ قوٍ حَطؿخوصحص غ٘ حَٓػطٓذ قٍ ذٗود حٌَٓضحٌٖش. -

اغذحد وضوصًؼ حَٗٓخرؽ حَ خـش ذٓؽشوع حٌَٓضحٌٖش غُى حَاوصحسس وقشوغهاخ وضكذًاذ  -

ْااؼ حَطػٌُٓااخص حَٓخٌَااش  ذشٖااخْـ صْٗااٍ إلغااذحدهخ واغخدضهااخ َُااوصحسس ذٓااخ ًطٗخظااز

 حَٓػطٓذس.
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ؾٓؼ حَٓػُوْخص غ٘ حالقطٌخؾخص حَٓعطهرٌُش حَعٗوًش َُوصحسس وحَؿهخص حَطخذػاش  -

 َهخ ْ٘ حَوقذحص حإلدحسًش ذخَوصحسس وحَكشوع وحَٓكخئ ويطخذخص حَػذٍ .

حظطهرخٍ ؾٌٓؼ حَرٌخٖخص حَوحسدس ْ٘ حَوقذحص حإلدحسًش وقهاخ  َُٓوحغٌاذ وحَٗٓاخرؽ  -

 حَٓكذدس.

ِ حَرٌخٖااخص حَااوحسدس وسـااذ حَٓرااخَـ حَٓخٌَااش حَٓىُوذااش وضعااؿٌُهخ ذخَكخظااز ضكٌُاا -

 حاٍَ.

ْطخذػش سـذ حالقطٌخؾاخص حَوظٌكٌاش َُاوصحسس وحَؿهاخص حَطخذػاش َهاخ ذخَطٗعاٌو ْاؼ  -

حَؿهخص حَٓ طفاش وسقػهاخ لآ٘ ْعاودس حٌَٓضحٌٖاش الغطٓخدهاخ ْا٘ نراِ وصحسس 

 حَٓخٌَش .

 طفش قٍ حَوصحسس .ْٗخنؽش ْعودس حٌَٓضحٌٖش ْؼ حَؿهخص حَٓ  -

 غشك حٌَٓضحٌٖش غُى حَوصًش الغطٓخدهخ ضٓهٌذح َشقػهخ َوصحسس حَٓخٌَش. -

 سقؼ حٌَٓضحٌٖش ذػذ حغطٓخدهخ ْ٘ حَوصًش َوصحسس حَٓخٌَش. -

ْٗخنؽش حٌَٓضحٌٖش ْؼ وصحسس حَٓخٌَش وضهذًٔ ؾٌٓاؼ حَٓراشسحص حَطاٍ ضعاخغذ َؿٗاش  -

 حَٓٗخنؽش َطرشًش حالقطٌخؽ حَٓشقوع.

 ٌٓضحٌٖش ْؼ وصحسس حَٓخٌَش قطى ـذوسهخ.ْطخذػش حغطٓخد حَ -

 ضعؿٌِ حٌَٓضحٌٖش ذخَكخظز واقخَطهخ َإلدحسس حَٓخٌَش َُطٗكٌز. -

ضػٓاأٌ حٌَٓضحٌٖااش ذػااذ ـااذوسهخ غُااى حَوقااذحص حإلدحسًااش قااٍ حَااوصحسس وحَؿهااخص  -

اخ ذهاخ ضػٌُٓاخص وصحسس حَٓخٌَاش حَٓطػُهاش ذهوحغاذ حَفاشف غُاى  حَطخذػش َهاخ ْشقه 

 أذوحد حٌَٓضحٌٖش.

 ّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ.أي ْهخ -
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 اإلستراتيجي للتخطيط الػانة اإلدارة

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َُط ىٌي وحَطىوًش  .

 حَهذف حَػخّ:

حاطٌخس حألهذحف حإلظطشحضٌؿٌش َُوصحسس وضكذًذ حَعٌخظخص وحالظطشحضٌؿٌخص 

  .وحَٓئؼشحص حَالصْش وحألظخٌَز حَمشوسًش َمٓخٕ ضكهٌههخ 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

وْطخذػااش أدحم ْئؼااشحضهخ وسذىهااخ َُااوصحسس اغااذحد اخسوااش حألهااذحف حإلظااطشحضٌؿٌش  -

 ًشحالنطفاخد ُاغ حَؽائوٕذٓؿذؤهذحف اىش حَطٌٗٓش َُذوَش وَوقش حَٓئؼشحص 

 .وحَطٌٗٓش

اغااذحد حَ ىااي حَعااٗوًش وْطخذػطهااخ قااٍ اوااخس حَ ىااي حَ ٓعااٌش وحإلظااطشحضٌؿٌش  -

 . َُوصحسس

حَطٗعااٌو وحَطػااخوٕ ْااؼ وصحسس حالنطفااخد وحَط ىااٌي قااٍ يااِ ْااخ ًطػُااو ذبغااذحد  -

  حَ ىي حَ ٓعٌش وْطخذػش ْشحقِ اٖؿخصهخ حَعٗوًش.

  س غ٘ هزٙ حَطهخسًش ْ٘ ضوؾٌهخص. اغذحد حَطهخسًش حَعٗوًش وْطخذػش ْخ ًفذ -

  وضكااذًػهخ وقهااخ َطوؾهااخص حَاااوصحسس ٌااز حَ ىااش حالظااطشحضٌؿٌش وغااذٍْطخذػااش ضٗك -

 حإلظطشحضٌؿٌش و حَطىوسحص حَٓئغشس  غٌُهخ. 

ْعااخغذس حَوقااذحص حإلدحسًااش غُااى اغااذحد اىىهااخ حَعااٗوًش قااٍ لااوم حَ ىااي  -

 حَ ٓعٌش حَٓػطٓذس َُوصحسس وحإلظطشحضٌؿٌش ولٓخٕ حَطٗعٌو قٌٓخ ذٌٗهخ. 

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 هالجودة املؤسسي للتهيز  الػانة اإلدارة

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ذخَويٌِ حَٓعخغذ َُط ىٌي وحَطىوًش.ًشضري ْرخؼشس 

 حَهذف حَػخّ:

حَػِٓ غُى ضىوًش حَطٌٓض حَٓئظعٍ وضكهٌو لٓخٕ ضويٌذ ْػخًٌش حَؿودس قٍ 

َوصحسس ْ٘ االٍ ح ْعطكٌذيْخص وحَٓٗطؿخص َطُرٌش حقطٌخؾخص حَػٌُٓخص وحَ ذ

حإلؼشحف غُى حؾشحم حَذسحظخص حَطٗظٌٌٓش وحإلؾشحتٌش وضىرٌو أظخٌَز حادحم 

 ٍ وْػخًٌش حَؿودس َمٓخٕ ضكهٌو حادحم حَٓطٌٓض قٍ حَوصحسس وقشوغهخ . حَٓئظع

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

 حَوصحسس.قٍ ٍ ذخَطٗعٌو ْؼ حإلدحسحص حَٓػٌٗش ذٗخم اظطشحضٌؿٌش َُطٌٓض حَٓئظع -

 ضهٌٌٔ ْعطوى حَطٌٓض حَٓئظعٍ قٍ حَوصحسس وحَوقذحص حإلدحسًش حَطخذػش َهخ. -

 ـٌخؾش ٖٓخرؽ حَطٌٓض حَٓئظعٍ ذخالظطشؼخد ذٓهخًٌغ أدحم ْشؾػٌش.  -

 ضىوًش حألدحم حَٓئظعٍ ذًخقش حَوقذحص حإلدحسًش قٍ حَوصحسس. -

ٍ ْرخدسحص ضىوًش حألدحم حَٓئظعٍ. - ِّٗ  ذٗخم وَضَر

 ضىوًش غهخقش حَطٌٓض حَٓئظعٍ ذخَوصحسس. -

ؿٌااخص ضىااوًش ْهااخسحص ونااذسحص حَٓااوحسد حَرؽااشًش َااذغٔ ضىرٌااو ْكااخهٌٔ وْٗه -

 حَطٌٓض حَٓئظعٍ.

ضًخْااِ حألدحم وحَطٌٓااض حَٓئظعااٍ ْااؼ حَ ىااي حإلظااطشحضٌؿٌش وذااشحْـ حَطىااوًش  -

 وحَؿودس.

سظاأ حَعٌخظااخص حَػخْاااش َُؿااودس وحَط ىااٌي َألغٓاااخٍ وحإلؼااشحف وحَٓطخذػااا   -

 وحغطٓخدهخ وحَػِٓ غُى ضكهٌههخ وضىوًشهخ. 
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ًؽِٓ رٌَ حَط ىٌي وحإلؼشحف غُى لٓخٕ ضويٌذ ْػخًٌش ٖظٔ حدحسس حَؿودس و -

حَ ااذْخص وحَٓٗطؿااخص وحَػٌُٓااخص وحَٓااوحسد وحَرٌٗااش حَطكطٌااش وضعااهٌالص ذٌثااش 

 حَػِٓ.

 ضىرٌو ودغٔ ٖظخّ ادحسس حَؿودس َمٓخٕ ؾودس حَطىرٌو وْطخذػش أٖؽىط  -

اؾااشحم أغٓااخٍ حَككااق وحَٓشحنرااش وحَطااذنٌو غُااى يخقااش غٗخـااش حَٗظااخّ ورهااخ   -

ؾااودس حَطىرٌااو ذخظااط ذحّ ألقمااِ حَٓٓخسظااخص حإلنٌٌُٓش/حَػخٌَٓااش ْااؼ نٌااخط 

 حَٓػخًٌش وحألدوحص حَٓٗخظرش.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 الهيدسية للهضارىع  الػانة اإلدارة

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َُط ىٌي وحَطىوًش.

 حَهذف حَػخّ:

وضؤهٌِ حَٓرخٍٖ وضؿهٌضهخ وحإلؼشحف غُى حَط ىٌي َٓؽخسًؼ حَوصحسس حإلٖؽختٌش 

 ضٗكٌزهخ.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

ْطخذػش اغاذحد اىاي حإلدحسحص حَٓشضرىاش ذهاخ واغاذحد حَ ىاش حَعاٗوًش حَطىوًشًاش  -

َػٓاِ حإلدحسس قاٍ اواخس حألهاذحف وحَعٌخظااخص حَػخْاش َُويخَاش وسقػهاخ َويٌااِ 

 حَوصحسس َُٓؽخسًؼ وضهٌٗش حَٓػُوْخص .

 ٌخؾخص حَوصحسس ْ٘ حَٓٗؽآص.ض ىٌي وذشْؿش حقط -

 ْطخذػش ظٌش حَػِٓ ذخإلدحسس وحَطهٌذ ذخَطٗكٌز قعز حَرشحْـ حَٓػذس َهخ. -

حإلظاااهخّ قاااٍ اغاااذحد حَذسحظاااخص وحَطفاااخٌْٔ وحَٓوحـاااكخص حَكٌٗاااش وحًَُااال  -

 حَطهذًشًش َٓؽخسًؼ حَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ.

 َُٓرخٍٖ .ض ىٌي وضفٌٓٔ حَٓؽخسًؼ حإلٖؽختٌش حَفؿٌشس وأغٓخٍ حَطشٌْٔ  -

 ْطخذػش اؾشحمحص ضٌُٓ حألسحلٍ وحَٓرخٍٖ َُوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ.  -

حنطااشحف وحغطٓااخد حًَٓخضااز حالظطؽااخسًش وحَهٗذظااٌش وحَ رااشحم قااٍ ْؿااخٍ حَااذغٔ  -

 حَكٍٗ َُٓؽخسًؼ.

ولااؼ حَٓػااخًٌش وحألظااغ حَطااٍ ذٓوؾرهااخ ًًٓاا٘ ضهٌاأٌ حَٓهااخوٌَ٘ َطااؤهٌُهٔ  -

خٖش ذذٌَِ ضفٌٗل حَٓهخوٌَ٘ حَفخدس غ٘ َُذاوٍ ذٓٗخنفخص حَوصحسس ْؼ حالظطػ

 وصحسس حَؽثوٕ حَرُذًش.
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ضؤهٌااِ حَٓهااخوٌَ٘ حَؿااذدو وحَطهٌاأٌ حَااذوسي ألدحم حَٓهااخوٌَ٘ حَٓطػخنااذً٘ ْااؼ  -

حَااوصحسس ورَااٌ ذخَطٗعااٌو ْااؼ حَوقااذحص حألاااشى ذااخإلدحسس وحَطٗعااٌو أًمااخ  ْااؼ 

قهااخ حَؿهاخص حَٓػٌٗااش ذخَٓٗخنفااخص َطكذًااذ حَؽااشوه وحَٓوحـااكخص حَالصْااش َىش

 ْ٘ نرِ حَؿهخص حَٓػٌٗش.

دسحظش وضهٌٌٔ غشوك حألظػخس حَٓهذْش ْ٘ حَؿهخص حالظطؽخسًش ذخَطػخوٕ ْؼ  -

 حَؿهخص رحص حَػالنش.

 ضضوًذ حَؿهخص رحص حَػالنش ذخَٓػُوْخص حَٓطػُهش ذٓؽخسًؼ حَوصحسس. -

 ضؿهٌض حَٓعطٗذحص حَٓطػُهش ذخَٓٓخسظخص حَ خـش ذٓؽشوغخص حَوصحسس .  -

 ٌْضحٌٖش حَٓؽخسًؼ ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓ طفش . حَٓؽخسيش قٍ اغذحد -

 قِ حَٓؽًالص حَطٍ ضوحؾ  حَػِٓ أو حَػخٌُْ٘ ذخإلدحسس حَػخْش َُٓؽخسًؼ. -

ضكاااذًؼ دسحظاااش حَػهاااود وحَٓوحـاااكخص وحَؽاااشوه ظاااوحم ْاااخ ًطػُاااو ذخَطٗكٌاااز  -

 َطالقٍ حَعُرٌخص قٍ حَػهود حَعخذهش.

َػٌُاخ قٌٓاخ ً اق ْشحقاو َاإلدحسس ح –غٗاذ حَىُاز  –ضهذًٔ حَٓؽاوسس حَهٗذظاٌش  -

 حَوصحسس وحقطٌخؾخص حَؿهخص حَٓعط ذْش َطٌُ حَٓشحقو .

 حإلؼشحف غُى حظطالّ ْؽخسًؼ حَوصحسس. -

حَٓؽااخسيش قااٍ أغٓااخٍ َؿااخٕ حَػىااخمحص وَؿااخٕ حَٓؽااطشًخص حَ خـااش ذخَٓؽااخسًؼ  -

 حإلٖؽختٌش وضؤهٌِ حَٓرخٍٖ.

 ْطخذػش ضىوًش وضشٌْٔ ؾٌٓؼ ْرخٍٖ حَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ. -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 اإلدارو للتطوىر الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َُط ىٌي وحَطىوًش.

 حَهذف حَػخّ : 

سقؼ ْعطوى يكخمس حَػخٌُْ٘ ذخَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ وضىوًش اؾشحمحص حَػِٓ 

 وحَطؿهٌضحص حًَٓطرٌش 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص:

قاااٍ اواااخس حألهاااذحف  سسغُاااى اغاااذحد حَ ىاااي حَعاااٗوًش َٗؽاااخه حإلدح حإلؼاااشحف -

 .وحَػِٓ غُى ضٗكٌزهخ  وحَعٌخظخص حَػخْش َُوصحسس

حَٓشضرىاااش ذهاااخ ذٓاااخ ًمااآ٘ حَطًخْاااِ ذاااٌ٘ حَوقاااذحص حَطٗظٌٌٓاااش حَطٗعاااٌو ذاااٌ٘  -

 أٖؽىطهخ وحإلظطكخدس حَهفوى ْ٘ حإلًْخٖخص حَٓطخقش َهخ.

 ضكذًذ حقطٌخؾخص حإلدحسس ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحَطؿهٌضحص وْطخذػش ضوقٌشهخ. -

حنطااشحف حَ ىااي وحَرااشحْـ حَطااٍ ضعااطهذف سقااؼ ْعااطوى ويكااخمس حَػااخٌُْ٘ قااٍ  -

 حَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ.

وضكٌُاااِ حَرٌخٖاااخص وحَٓػُوْاااخص حألقفاااختٌش حَٓطػُهاااش ذٗؽاااخه  ؾٓاااؼ ودسحظاااش -

 حَوصحسس.

دسحظااش اؾااشحمحص وٖٓااخرؽ وأظااخٌَز حَػٓااِ قااٍ حَااوصحسس وحَؿهااخص حَطخذػااش َهااخ  -

 وحَػِٓ غُى ضىوًشهخ.

اغذحد حَٓهطشقخص حَالصْش َطىوًش حَطؿهٌضحص ذخَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ وحَشقؼ  -

 وحَطىوًش .غ٘ رٌَ َويٌِ حَوصحسس َُط ىٌي 
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 دسحظش ْهخّ ادحسس حَٓكخئ قٍ حَولؼ حَشحه٘ وحَػِٓ غُى ضىوًشهخ. -

 حَٓؽخسيش قٍ َؿخٕ أغذد حَ ىي حَعٗوًش وحإلظطشحضٌؿٌش . -

 سقؼ ضهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش غ٘ اٖؿخصحص حإلدحسس وْهطشقخص ضىوًشهخ . -

 ضهذًٔ حَٓهطشقخص وحَذسحظخص حَطٍ ْ٘ ؼؤٖهخ ضىوًش حَػِٓ . -

 َٓوظكٌ٘ وضكذًذ أقطٌخؾخضهٔ حَطذسًرٌش .ضهٌٌٔ أدحم ح -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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  املػلوناة لتليية املساغد الوكيل

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُط ىٌي وحَطىوًش وحَٓػُوْخص.

 حَهذف حَػخّ:

و وحَػِٓ غُى ضىوًش حإلؼشحف غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ   ضٗظٌٌٓخ 

 وْطخذػش أغٓخٍ حَويخَش حَٓعخغذس.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حإلؼشحف غُى اغذحد حَ ىاش حَعاٗوًش َٗؽاخوخص حَويخَاش حَٓعاخغذس وحَوقاذحص  -

حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  قاٍ اواخس حألهاذحف وحَعٌخظاخص حَػخْاش َُاوصحسس وحَػٓاِ 

  .غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ

 . وحإلدحسي غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ حإلؼشحف حَكٍٗ  -

حإلؼااشحف غُااى أغٓااخٍ حَطٗعااٌو قٌٓااخ ذااٌ٘ حإلدحسحص حَٓشضرىااش ذاا  ذٓااخ ًماآ٘  -

 . حَطًخِْ ذٌ٘ ٖؽخوخضهخ وَالظطكخدس حَهفوى ْ٘ حإلًْخٌٖخص حَٓطخقش َهخ

حالؼطشحى قٍ قموس حَٓػاخسك وحَٓائضٓشحص َُطػاشف غُاى حَٓعاطؿذحص قاٍ  -

 ْالتٓطهخ َٗؽخوخص حَوصحسس. ضهٌٗش حَٓػُوْخص وْذى

حَاوصحسس ذاؤغُى ُوقاذحص حإلدحسًاش قاٍ ضوقٌش ااذْخص حَاذغٔ وحَٓعاخٖذس حَكٌٗاش َ -

 ْعطوًخص حَؿودس وحَعشغش.

 .حَطهٌٗشحَكٌٗش وحَٓػُوْخضٌش وضهذًٔ حالظطؽخسحص  -

قٌٓاخ َُط ىٌي وحَطىاوًش وحَٓػُوْاخص ضهذًٔ حاسحم وحَٓهطشقخص َويٌِ حَوصحسس  -

 حَطهٍٗ ذخَوصحسس . ًطػُو ذطىوًش حَػِٓ
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حَهٌخّ ذػِٓ ويٌِ حَوصحسس قٍ قخَش ؾٌخذش ألي ظرز ْا٘ حألظارخد ورَاٌ قاٍ  -

 ْؿخٍ حاطفخـ  .

 اـذحس حَطػٌُٓخص وحَطوؾٌهخص حَطٗكٌزًش َٓشإوظٌ  . -

 ضٓػٌِ حَوصحسس قٍ حالؾطٓخغخص وحَضًخسحص ارح يخٕ حَطٓػٌِ قٍ ْعطوحٙ . -

 موًطهخ دحاِ واخسؽ حَوصحسس .حَٓؽخسيش قٍ حَُؿخٕ حَطٍ ًًُل ذشتخظطهخ أو غ -

 .ضهٌٗش حَٓػُوْخصحغطٓخد حَطهخسًش حَفخدسس غ٘ حإلدحسحص حَٓشضرىش ذ  قٍ ْؿخٍ  -

وحَُؿااخٕ  ضهٌٗااش حَٓػُوْااخصضؽااًٌِ َؿااخٕ ضكٌُااِ حَػىااخمحص حَٓهذْااش َٓؽااخسًؼ  -

  ضهٌٗش حَٓػُوْخصحَكٌٗش حألاشى رحص حَػالنش ذػِٓ 

 حص حإلدحسس وْهطشقخص ضىوًش أدحتهخ.اغذحد حَطهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش قوٍ اٖؿخص -

حغطٓااااخد ضهااااخسًش ضهٌاااأٌ أدحم حَٓااااوظكٌ٘ قااااٍ حإلدحسحص حَٓشضرىااااش ذاااا  وضكذًااااذ  -

 حقطٌخؾخضهٔ حَطذسًرٌش.

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَويٌِ حَٓعخغذ قٍ ْؿخٍ حاطفخـ . -
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 لإلحصاء  الػانة اإلدارة

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 َطهٌٗش حَٓػُوْخص.ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ 

 حَهذف حَػخّ:

اًؿخد ٖظخّ اقفختٍ ؼخِْ َألغٓخٍ حَهمختٌش وحَطوغٌهٌش وحإلدحسًش واـذحس 

 حًَطخد حإلقفختٍ ألغٓخٍ حَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ .

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

قٍ اواخس حألهاذحف وحَعٌخظاخص  َإلدحسسحإلؼشحف غُى اغذحد حَ ىي حَعٗوًش  -

 حَػخْش َُوصحسس .

َٓشضرىااش ذهااخ ح ًااشحإلدحسحَوقااذحص حإلؼااشحف غُااى ْطخذػااش ضٗكٌااز حَ ىااي قااٍ  -

 . وحَطٗعٌو قٌٓخ ذٌٗهخ

ذهاااخ ذٓاااخ ًمااآ٘ حَطًخْاااِ ذاااٌ٘ أٖؽاااىطهخ  ًاااشحإلدحسحَوقاااذحص حَطٗعاااٌو ذاااٌ٘  -

 وحالظطكخدس حَهفوى ْ٘ حإلًْخٌٖخص حَٓطخقش َهخ.

شحص حإلؼشحف غُى ْػخَؿش وضكٌُِ حَرٌخٖخص حإلقفختٌش ذؿشك حظط شحؽ حَٓئؼا -

حَالصْش َػٌُٓش ضىاوًش ْشقاو حَهماخم وحَطوغٌاو واؾاشحم حالظطهفاخمحص حَالصْاش 

وحظااط ذحّ حَطهٌٗااخص حَكذًػااش إلٖؿااخص رَااٌ ْٓااخ ًًٓاا٘ حَهٌااخدحص قااٍ حَااوصحسس 

 وحَؿهخص حَطخذػش َهخ ْ٘ حض خر حَهشحسحص حَفخترش حَٓرٌٗش غُى أظغ غٌُٓش.

 حَػالنش.اـذحس حًَطخد حإلقفختٍ ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص رحص  -

اًؿخد نٗوحص حضفخٍ ْػُوْخضٍ غُى ياِ حَٓعاطوًخص حإلدحسًاش وضوقٌاذ ْفاذس  -

 وْشؾػٌش حَرٌخٖخص حإلقفختٌش.
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حإلؼاااشحف غُاااى ضفااآٌٔ حظاااطٓخسحص حَٓعاااوقخص وحالؼاااطشحى قاااٍ حإلغاااذحد  -

 وحَطكمٌش َٓػِ هزٙ حَٓعوقخص حإلقفختٌش حَٓط ففش.

وضااذسًز حًَااوحدس حإلؼااشحف غُااى اؾااشحم حَذسحظااخص حإلقفااختٌش َظااوحهش ْػٌٗااش  -

حَرؽشًش واضرخع حَطهٌٗخص حَكذًػش قٍ اداخَهخ وْػخَؿطهخ وحظط الؿ ْئؼشحضهخ 

 ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص رحص حَػالنش.

 ضرخدٍ حَرٌخٖخص حإلقفختٌش وحَذسحظخص حَٓط ففش ْؼ حألؾهضس رحص حَػالنش . -

حإلؼشحف غُاى ضكاذًؼ وضىاوًش نخغاذس حَرٌخٖاخص حإلقفاختٌش وولاؼ اظاطشحضٌؿٌش  -

 ْوقذس ذخَٓئؼشحص حإلقفختٌش حَٓالتٓش َألغٓخٍ حَهمختٌش.

 ضكذًذ حقطٌخؾخص حإلدحسس ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحألؾهضس وحَٓوحد وْطخذػش ضوقٌشهخ. -

 اغذحد حَطهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش قوٍ اٖؿخصحص حإلدحسس وْهطشقخص ضىوًش أدحتهخ. -

 ٌخؾخضهٔ حَطذسًرٌش.اغذحد ضهخسًش ضهٌٌٔ أدحم حَٓوظكٌ٘ قٍ حإلدحسس وضكذًذ حقط -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 املػلوناة لتليية الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َطهٌٗش حَٓػُوْخص.

 حَهذف حَػخّ : 

َؿٌٓؼ أغٓخٍ حَوصحسس وحَؿهخص  ضهٌٗش حَٓػُوْخص وحَكخظز حاٍَضوقٌش اذْخص 

 حَطخذػش َهخ وـوال  َُكًوْش حإلًَطشوٌٖش .

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

ْطخذػااش اغااذحد اىااي حإلدحسحص واغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس  -

َُويٌِ حَٓعخغذ َُطهٌٗش حألهذحف وحَعٌخظخص حَػخْش َُويخَش وسقػهخ ْرخؼشس 

 . حَٓػُوْخص

قااٍ ضٗكٌااز ْهااخّ حَوقااذحص ضهٌٗااش حَٓػُوْااخص حنطااشحف أوؾاا  حالظااطكخدس ْاا٘  -

 حإلدحسًش قٍ حَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ واغذحد حَرشحْـ حَ خـش ذزٌَ.

 حإلؼشحف حَكٍٗ غُى وقذحص حَكخظز حاٍَ َُوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ. -

حَطخذػاااش  اغاااذحد اىاااي ألغٓاااخٍ حَفاااٌخٖش حَذوسًاااش وحَىخستاااش وحَونختٌاااش َألؾهاااضس -

 َُوصحسس.

 ضىوًش وـٌخٖش حَٗظٔ وحَرشحْـ حَٓعط ذْش. -

حَٓؽااااخسيش ْااااؼ ادحسس حَطىااااوًش حإلدحسي قااااٍ اغااااذحد حَرااااشحْـ حَ خـااااش ذطااااذسًز  -

 حَٓوظكٌ٘ غُى حظط ذحّ حَكخظز حاٍَ.

ذٗخم نخغذس ْػُوْخص ضكطوي غُاى ياِ ْاخ ًهأ حَاوصحسس ْا٘ ْػُوْاخص وذٌخٖاخص  -

 واقفخمحص.
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حَطىرٌهااخص وحألؾهااضس وضهااذًٔ ضهااخسًش ذٓااخ ًكٌااذ  ْطخذػااش حَطىااوسحص قااٍ ْؿااخٍ -

 حَوصحسس ْٗهخ.

 حَطهٌٗش َؿٌٓؼ نىخغخص حَوصحسس.حَكٌٗش وضهذًٔ حالظطؽخسحص  -

 ْطخذػش وضكذًؼ حَرشْؿٌخص حَطؽؿٌٌُش ذبـذحسحص ؾذًذس. -

 ضكذًذ حقطٌخؾخص حإلدحسس ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحألؾهضس وحَٓوحد وْطخذػش ضوقٌشهخ. -

 ذبٖؿخصحص حإلدحسس وحالنطشحقخص َطىوًشهخ.ضهذًٔ ضهخسًش دوسًش  -

 ضوقٌش حَ ذْخص حإلًَطشوٌٖش غُى ْونؼ حَوصحسس َُٓعطكٌذً٘. -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 هالتليية الػلوم هحدة

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َطهٌٗش حَٓػُوْخص.

 حَهذف حَػخّ:

غُى ولؼ حَ ىي ودغٔ حَرشحْـ وحَٓؽشوغخص حإلظطشحضٌؿٌش حَٓػٌٗش حالؼشحف 

ذخألٖؽىش حَػٌُٓش وحَطهٌٗش قٍ حَوصحسس وضىوًشهخ وْطخذػش ضٗكٌزهخو وحَػِٓ 

غُى ضوقٌش حَرٌثش حَٓٗخظرش َإلذذحع وحَطىوسو ْ٘ أؾِ ْوحيرش حَطوؾهخص 

 ىش حَووٌٗش حإلظطشحضٌؿٌش َُوصحسس قٍ ْؿخالص حَػُوّ وحَطهٌٗش حَطٍ قذدضهخ حَ

حَؽخُْش َُػُوّ وحَطهٌٗش وحالذطًخس ولٓخٕ ضٗخظههخ ْػهخو وحَطٍ ًًٓ٘ ْ٘ 

االَهخ ْوحيرش حَطىوسحص حَػٌُٓش وحَطهٌٗش حَشحهٗش وحَٓعطهرٌُش وحالسضهخم ذهخ 

.  اَى حَٓعطوى حَزي ًٌُو ذخَوصحسس غٌُٓخ  وضهٌٗخ 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

ٍ اواااخس حألهاااذحف قااا سحإلدحس ؽاااخهَٗحإلؼاااشحف غُاااى اغاااذحد حَ ىاااي حَعاااٗوًش  -

 ودغٔ ضٗكٌزهخ.وحَعٌخظخص حَػخْش َُوصحسس 

حَطوحـِ وحَطٗعٌو ْؼ ْذًٗش حٌَُٓ غرذحَػضًض َُػُوّ وحَطهٌٗش وحَؽاشحيش ْاؼ  -

ْئظعخص حَهىخع حَ اخؿ قاٍ حَٓؿاخالص حَػٌُٓاش وحَطهٌٗاش قٌٓاخ ضأ وظاٌطٔ 

 دغٓ  ْ٘ ْؽخسًؼ.

ولااااؼ حَ ىااااي وحالظااااطشحضٌؿٌخص حَٓطػُهااااش ذااااخَرشحْـ وحَٓؽااااشوغخص حَػٌُٓااااش  -

وصحسس وذٓااخ ًطوحقااو ْااؼ حَااوحَطهٌٗااش قااٍ اوااخس حظااطشحضٌؿٌخص وظٌخظااخص وْهااخّ 

 . وْطخذػش ضٗكٌزهخ حَ ىش حَ ٓعٌش َُػُوّ وحَطهٌٗش

حإلؼااشحف حإلدحسي وحَكٗاااٍ غُاااى ذاااشحْـ وْؽااخسًؼ حَ ىاااي حَ ٓعاااٌش َُػُاااوّ  -

 حَػٍُٓ وحَطهٍٗ وضكذًذ أوَوًخضهخ .وحَطهٌٗش وحَطػخوٕ 
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حَطػشف غُى حَكشؿ حَٓطخقش قاٍ حالضكخنٌاخص حَذوٌَاش وحظاطؿالَهخ وضىوًشهاخ  -

 اَى ذشحْـ وْؽخسًؼ ْكذدس .

 حغطٓخد ٖطختـ حألذكخع وحَطىوًش  وضعوًههخ . -

 .مس حألدحم وحإلٖطخؾٌش قٍ حَوصحسسضوظٌل حَػُوّ وحَطهٌٗش ذؽًِ أْػِ َشقؼ يكخ -

واغااذحد حإلقفااخمحص واؾااشحم حَٓعااوقخص  وْطخذػااش حَٓعااطؿذحص ؾٓااؼ حَرٌخٖااخص  -

 حَػٌُٓش وحَطهٌٗش وضكذًؼ ْئؼشحضهخ .

حالظااطكخدس حًَخُْااش ْااا٘ حَٓعااخغذحص حَػٌُٓااش وحَكٌٗاااش وحَٓااٗل حَركػٌااش حَطاااٍ  -

 ضهذْهخ حالضكخدحص وحَهٌثخص  وحَٓٗظٓخص حَػٌُٓش حَذوٌَش .

ضػضًضهٓااخ قااٍ ضٗعااٌو حَطػااخوٕ وحَؽااشحيش ْااؼ ْئظعااخص حَهىااخع حَ ااخؿ و -

 ْؿخالص حَركؼ وحَطىوًش وحالظطػٓخس .

 ضهذًٔ حَ ذْخص حَػٌُٓش وحَطهٌٗش حألاشى . -

 سقؼ حَطهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش غ٘ اٖؿخصحص حإلدحسس وْهطشقخص ضىوًش أدحتهخ . -

 ضهٌٌٔ أدحم حَٓوظكٌ٘ وضكذًذ حالقطٌخؾخص حَطذسًرٌش َهٔ . -

 فخؿ.أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حَوقذس قٍ ْؿخٍ حالاط -
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 األغهال ذكاء نركز

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َطهٌٗش حَٓػُوْخص.

 حَهذف حَػخّ:

وضهٌثطهخ َطًوٕ ْطٗخظهش وْطشحذىش ٘ حَرٌخٖخص ْ٘ ْفخدس ْ طُكش ؾٓؼ وض ضً

ضكوًِ حَرٌخٖخص اَى ْػُوْخص وَذْؿهخ قى ْعطودغخص ذٌخٖخص اظطشحضٌؿٌشو 

ًكٌذ قٍ ضوؾٌ  حَوصحسس ٖكو حألهذحف حالظطشحضٌؿٌش حَطٍ سظٓطهخ  ظط شحؽ ْخال

 .ُٓعخهٓش قٍ ضىوًش أدحم حَوصحسسَوـوال ذهخ اَى ْط زي حَهشحس 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

 .حَوقذحص حَطٗظٌٌٓش حَٓشضرى  ذخَٓشيضْطخذػش أغٓخٍ  -

 ْطخذػش وضهؤً حَ ىي حإلظطشحضٌؿٌش َُٓشيض وحَٓؽطشيش ْؼ حَوصحسس. -

ذٗخم ْعطودع ذٌخٖخص ْطًخِْ اخؿ ذخَوصحسس ًػًاغ وحناؼ حَٓكاخئ غُى حَػِٓ  -

 وحَهمخًخ ويطخذخص حَػذٍ وأغٓخٍ حَطوغٌو وأغٓخٍ حَؿهخص حألاشى.

ضوقٌش اذْخص حَٓػُوْخص وحَرٌخٖخص وحَطػاخوٕ ْاؼ ؾٌٓاؼ حَهىخغاخص وحَوقاذحص  -

 حإلدحسًش قٍ حَوصحسس أو اخسؾهخ.

ذاااخَشأي وحَٓؽاااوسس حَٓطػُهاااش ضهاااذًٔ دسحظاااخص ضكٌٌُُاااش غٌٓهاااش وحَٓعاااخهٓش  -

 ذخَهشحسحص وقهخ  َُٓعطؿذحص وحَطٗرئحص. 

ضهااذًٔ حالنطشحقااخص حَالصْااش َطػااذًِ أو ضىااوًش حألٖظٓااش حإلؾشحتٌااش قااٍ حَااوصحسس  -

ذخَطًخِْ ْؼ ادحسس ضهٌٗش حَٓػُوْخص وحَطٍ ضعهِ غٓاِ حَٓشياض وضعاخهٔ قاٍ 

 ضكعٌ٘ ؾودس حَٓ شؾخص.
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َُٓػُوْااش ذخَؽااًِ حَٓٗخظااز وحَفااكٌل ضًٓااٌ٘ ْط اازي حَهااشحس ْاا٘ حَوـااوٍ  -

وذخَعااشغش حَٓٗخظاارش غرااش ذٗااخم َوقااخص حَٓػُوْااخص و حألدوحص حَالصْااش َػااشك 

حَٓئؼشحص حَطكخغٌُش وحَطهخسًش حَطكٌٌُُش واضخقطهخ َُٓعئوٌَ٘ ذًِ ظاهوَش ْا٘ 

 االٍ ذوحذخص ريخم حألغٓخٍ .

ش ٖطاختـ قكق ْخ ًكخٍ اَى حَٓشيض ْ٘ وُرخص وحنطشحف ضوـاٌخص ْٗخظارش َهاخ غرا -

 حَطهخسًش حَطكٌٌُُش وحَٓئؼشحص .

 دغٔ وضىوًش أٖظٓش ريخم حألغٓخٍ قٍ حَوصحسس وحَطؿُز غُى يِ حَػهرخص. -

سظٔ حَ ىي وحَٓهخّ حَطكفٌٌُش حَٓطػُهش ذطىوًش وضكعٌ٘ حَٓرخدسحص حَهختٓش  -

 اٖظٓش ريخم حألغٓخٍ وحظطكذحع ْرخدسحص ؾذًذس.

وحألؾهااااضس وحَٓااااوحد وحألدوحص  ضكذًااااذ حقطٌخؾااااخص حإلدحسس ْاااا٘ حَهااااوى حَػخُْااااش -

 وْطخذػش ضوقٌشهخ.

اغااذحد ضهااخسًش دوسًااش غاا٘ ظااٌش حَػٓااِ ذااخَٓشيض واٖؿخصحضاا  وسقػهااخ اَااى ظااػخدس  -

 حَويٌِ. 

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَٓشيض قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 املػلوناة أنو نركز

 حإلسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 حَٓػُوْخص.ًشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َطهٌٗش 

 حَهذف حَػخّ:

 ذؽًِ ًمٓ٘ ظالْش وظشًش حَرٌخٖخصلٓخٕ اظطٓشحسًش حَ ذْخص حَٓػُوْخضٌش 

ْ٘ حَٓػُوْخص أَطٌُ حَٓوحسد حَٓػُوْخضٌشو ْ٘ االٍ ضىرٌو و ضىوًش ظٌخظخص 

ضٗكٌز حَػٌُٓخص وحَموحذي حَٓػخًٌش حَذوٌَش حَٓطرػشو ووقو أقمِ حَٓٓخسظخص و

ْ٘ ىرٌههخ ْ٘ االٍ حَكُوٍ حَطهٌٗش ألضمٓ٘ ضحإلؾشحتٌش وحَطهٌٗش حَطٍ 

 .و وادحسس و ضؽؿٌِ حَكُوٍ حألٌْٗش َطهٌٗش حَٓػُوْخصحَٓػُوْخص

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

 قويٓش حَرٌخٖخص و ضفٌٗكهخ و ضىرٌو يِ ْخ ًطىُز َكٓخًطهخ. -

حاٌْٗاااش حَٓػُوْخضٌاااش َُاااوصحسس وقهاااخ  وحإلؾاااشحمحص حَعٌخظاااخصْشحؾػاااش وولاااؼ  -

 .وحَطؤيذ ْ٘ حإلَطضحّ ذهخ ضىوًشهخوحَػٔ غُى َُٓػخًٌش حَذوٌَش 

ولؼ ظٌخظخص حَطػخِْ ْاؼ حَٓؽاخيِ حاٌْٗاش حَٓػُوْخضٌاش َكُهاخ قاٍ أنفاش  -

 ونظ غٗذ قذوغهخ.

ولااؼ حَٓوحـااكخص وحَٓػااخًٌش َُطؿهٌااضحص وحَرااشحْـ َكٓخًااش حإلدحسحص وحَوقااذحص  -

 َُوصحسس.حَطخذػش 

ْاا٘ حَٓػُوْااخص قااٍ ْشحيااض حَٓػُوْااخص وحَروحذااش أحإلؼااشحف غُااى ادحسس ذااشحْـ  -

 حإلًَطشوٌٖش.

حإلؼااشحف غُااى اؾااشحم ااطرااخسحص لاآخٕ حَؿااودس و حإلظااطٓشحسًش َكٓخًااش حَؽاارًش  -

 وحألٖظٓش.
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حَركؼ حَٓطوحـِ غ٘ يِ ْاخ ًعاطؿذ قاٍ ْؿاخٍ حإلاطفاخؿ َطشؼاٌل حَطهٌٗاخص  -

 ثش حَػِٓ و حألْ٘.حَطٍ ًًٓ٘ انطٗخإهخ َطكعٌ٘ ذٌ

 ادحسس و ْشحنرش حَفالقٌخص َألؼ خؿ حَٓ وٌَ٘ َُوـوٍ َٓشحيض حَٓػُوْخص. -

دوحص حَكٓخًااااش ْاااا٘ أؾهااااضس و ذااااشحْـ قااااٍ ؾٌٓااااؼ ْشحيااااض أحَطؤيااااذ ْاااا٘ وؾااااود  -

 حَٓػُوْخص.

 حَطؤيذ ْ٘ قخغٌُش ذشحْـ حَكٓخًش غُى أؾهضس ؾٌٓؼ حَٓعط ذٌْ٘. -

ْااخص اَااى ويٌااِ حَااوصحسس َطهٌٗااش سقااؼ حَطهااخسًش حَ خـااش ذخَكخَااش حالٌْٗااش َُٓػُو -

 حَٓػُوْخص حَٓعخغذ.

طىاوًش وضٗكٌاز وضؽاؿٌِ وْشحنراش َضىرٌو حَٓػاخًٌش حَذوٌَاش ألْا٘ حَٓػُوْاخص  -

قٓخًش ْٗخظرش َُٓػُوْاخص  ٖظخّ أْ٘ ْػُوْخص ْوغو ذ  قٍ حَوصحسس و ضوقٌش

 قعز أهٌٓطهخ.

خّ حألٖظٓااش ذؽااًِ دوسي ورَااٌ ذخَهٌاا ْاا٘ يخقااشأوش وحَطؤيااذ ْاا٘ َٓ ااخحضهٌاأٌ  -

وضىرٌو قُوٍ غخؾُاش وْماخدس َُػؿاشحص حَٓوؾاودس غُاى يخقاش  ذخَٓعل حألٍْٗ

 .حَطىرٌهخص-نوحغذ حَرٌخٖخص  -حألٖظٓش -حَٓعطوًخص: حَؽرًش 

ٍْٗ و يؽال حَكاوحدع و ْكاخوالص أش ؼرًش وأٖظٓش حَوصحسس ْ٘ ْٗظوس ْشحنر -

 .حالاطشحم و حَطػخِْ حَعشًؼ ْػهخ َٓٗؼ قذوغهخ أو حَكذ ْ٘ آغخسهخ

 َوغٍ وغهخقش أْ٘ حَٓػُوْخص َٓٗعوذٍ حَوصحسس.ٖؽش ح -

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَٓشيض قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 الوزارة هكالة
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 الوزارة هكيل

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ًشضري ْرخؼشس ذٓػخٍَ وصًش حَػذٍ

 حَهذف حَػخّ :

وحإلؼشحف ْعخغذس حَوصًش قٍ ضفشًل أغٓخٍ وْعثوٌَخص حَوصحسس حألظخظٌشو 

 وحَٓطخذػش غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  ضٗظٌٌٓخ  .
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 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :
 

حنطشحف حَعٌخظخص حَػخْش حَٓوؾهش َُهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  و  -

 وحإلؼشحف غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ .

 ًطوَى ْهخّ حَوصًش وحاطفخـخض  قٍ قخٍ ؾٌخذ . -

وحَكٗااٍ غُااى حَهىخغااخص وحَوقااذحص حإلدحسًااش حَٓااشضري ذاا  و  حإلؼااشحف حإلدحسي -

وحَطٗعٌو قٌٓخ ذٌٗهخ ذٓخ ًمٓ٘ حَطًخِْ ذٌ٘ ٖؽخوخضهخ وحالظاطكخدس حَهفاوى 

 ْ٘ حإلًْخٖخص حَٓطخقش َهخ .

حإلؼااشحف غُااى ضىرٌااو حألٖظٓااش وحَُااوحتل وحَطػٌُٓااخص حَٓػطٓااذس َُهىخغااخص  -

 وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ .

حظااش حَ ىااي وحَرااشحْـ وحَهوحغااذ وحَطػٌُٓااخص حَٓهذْااش ْاا٘  حإلؼااشحف غُااى دس -

حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  وحَٓٗظٓش ألغٓخَهخ و وانشحسهخ وقهخ  

 َُفالقٌخص حَٓ وَش َ  .

حَهٌخّ ذخَطٗعٌو قٍ ْؿاخٍ ٖؽاخوخص حَاوصحسس ْاؼ حَؿهاخص حألااشى غٗاذْخ ًًاوٕ  -

 حَطٗعٌو قٍ ْعطوحٙ حَطٗظٌٍٓ.

َُؿاااخٕ حًَُٓكاااش ذؤغٓاااخٍ رحص غالناااش ذخَهىخغاااخص وحَوقاااذحص حَٓؽاااخسيش قاااٍ ح -

 حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  أو ضًٌُل ْ٘ ًشحٙ .

حإلؼشحف غُى دسحظش حَفػوذخص وحَٓؽًالص حَطٍ ضػطشك ظاٌش حَػٓاِ قاٍ  -

 حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضري ذ  و وحَػِٓ غُى ضزٌَُهخ وقُهخ .

وًش حَػٓاااِ قاااٍ حَهىخغاااخص حإلؼاااشحف غُاااى دسحظاااش حَٓهطشقاااخص حَ خـاااش ذطىااا -

وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  واذذحم حَشأي قٌخَهخ و وحَػِٓ غُاى اناشحس ْاخ ضأ 

 حَٓوحقهش غٌُ  .
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حإلؼشحف غُى ضكذًذ حقطٌخؾخص حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش ذا  ْا٘  -

 حَهوى حَػخُْش وحألؾهضس وحَٓػذحص وحألدوحص وْطخذػش ضوقٌشهخ وضذسًرهخ .

ف غُااااى اغااااذحد حَطهااااخسًش حَذوسًااااش غاااا٘ أٖؽااااىش واٖؿااااخصحص حَهىخغااااخص حإلؼااااشح -

وحَوقاااذحص حإلدحسًاااش حَٓشضرىاااش ذااا  و وسقػهاااخ اَاااى حَاااوصًش الض اااخر حَهاااشحس حَاااالصّ 

 ذؽؤٖهخ .

ضكاااوًن ْااا٘ ًاااشحٙ ذااارػن ـاااالقٌخض  أو حاطفخـاااخض  حَٓػطٓاااذس قعاااز ْاااخ  -

 ضكطمٌ  ْفُكش حَػِٓ .

حَطٓػٌااااِ قااااٍ ْعااااطوحٙ  ضٓػٌاااِ حَااااوصحسس قااااٍ حَااااذحاِ وحَ ااااخسؽ غٗااااذْخ ًًااااوٕ -

 .حَطٗظٌٍٓ

 ْخ ًعٗذ اٌَ  ْ٘ أغٓخٍ أاشى ذطًٌُل ْ٘ حَوصًش . -
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للهحاناة الػانة اإلدارة  

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ضشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس .

 حَهذف حَػخّ :

 سغخًش ؼئوٕ حَٓكخٌْ٘ وحَػِٓ غُى ضىوًش ْهٗش حَٓكخْخس .

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

ْطخذػش اغذحد اىي حإلدحسحص حَٓشضرىش ذهخ واغذحد حَ ىش حَعٗوًش َإلدحسس قٍ  -

 .اوخس حألهذحف وحَعٌخظخص حَػخْش َُوصحسس وسقػهخ َويٌِ حَوصحسس 

 ولؼ حألهذحف حالظطشحضٌؿٌش َطىوًش غِٓ ْهٗش حَٓكخْخس. -

 اـذحس واًهخف واَؿخم وضؿذًذ حَشاق َُٓكخٌْ٘. -

كاااخٌْ٘ وْطخذػاااش يخقاااش ؼااائوٖهخ وضٗكٌاااز ضٗظااأٌ أغٓاااخٍ َؿٗاااش نٌاااذ ونراااوٍ حَٓ -

 حَهشحسحص حَفخدسس غٗهخ.

 قكظ وضوغٌو حَرٌخٖخص حَ خـش ذخَٓكخٌْ٘. -

 ضضوًذ حَؿهخص حَٓػٌٗش ذؤظٓخم حَٓكخٌْ٘ حَٓشاق َهٔ.  -

ضٗظااأٌ ْضحوَاااش ْهٗاااش حَٓكخْاااخس قاااٍ حًَُٓٓاااش لااآ٘ حألٖظٓاااش وحَطػٌُٓاااخص  -

 حَٓطرػش.

ل حَٓػطٓااذس وضٗكٌااز حَػهوذااخص حَطؤيااذ ْاا٘ حَطااضحّ حَٓكااخٌْ٘ ذخألٖظٓااش وحَُااوحت -

 حَطؤدًرٌش ذكو حَٓ خَكٌ٘ ْٗهٔ حَفخدسس غ٘ حَُؿٗش.
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اغااذحد وضكااذًؼ نخغااذس حَرٌخٖااخص وحَٓػُوْااخص وحألٖؽااىش حَٓطػُهااش ذخَٓكااخٌْ٘  -

 وٖؽشهخ ذخَوظختِ حَٓطخقش.

سـااذ يخقااش حالظطكعااخسحص وحَؽااًخوي وحَٓالقظااخص حَطااٍ ضااشد غاا٘ حَٓكااخٌْ٘  -

 خ َُؿهخص رحص حَػالنش.وحَػِٓ غُى ْطخذػطهخ وضهذًٓه

 ْطخذػش ضٗكٌز حَهشحسحص حَفخدسس ذ فوؿ حَٓكخٌْ٘ ْ٘ حَؿهخص حَٓػٌٗش. -

حَٓؽخسيش قٍ اغاذحد أدَاش إلؾاشحمحص غٓاِ حإلدحسس وضىاوًش حَٗٓاخرؽ حَٓعاط ذْش  -

 قٍ حَػِٓ.

حنطااشحف حَٓؽاااخسيش قااٍ حَٓااائضٓشحص وحَاااوسػ وحَٗااذوحص وحَٓٗخظااارخص حَذوٌَاااش  -

حألاشى وحَطٍ ضعاخهٔ قاٍ ضىاوًش غٓاِ حَٓكاخٌْ٘ َالوالع غُى ضؿخسد حَذوٍ 

 وقػهٔ غُى حَٓؽخسيش قٌهخ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 املصالحة نركز

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس .

 حَهذف حَػخّ : 

َُهمخًخ ضهٌثش وضىوًش ًْخضز حَٓفخَكش وضهذًٔ حَذغٔ وحالظطؽخسحص 

 . حالؾطٓخغٌش قٍ حَٓكخئ

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

ضهاااذًٔ  حَٓهطشقاااخص حَطاااٍ ضعاااهٔ قاااٍ سقاااؼ ْعاااطوى حَؿخٖاااز حَٓهٗاااٍ َاااذى  -

حَٓفااُكٌ٘ ْاا٘ اااالٍ ضكذًااذ حَرااشحْـ حَطذسًرٌااش وولااؼ آٌَااش َُطوحـااِ ْػهاأ 

 وحَػِٓ غُى ضككٌضهٔ َُهٌخّ ذخَٓهخّ حَٓٗووش ذهٔ.

ْا٘ ْػُوْاخص غا٘ حَػاخٌُْ٘ قاٍ ْؿاخٍ  اٖؽخم نخغذس ذٌخٖخص ؾٌذس ًَاِ ْاخ ًاشد -

 حَفُل وْئهالضهٔ وحٖؿخصحضهٔ وٖوغٌش حَهمخًخ حَٓشقوغش.

حَٓؽاااخسيش قاااٍ ضٌٗٓاااش غهخقاااش حَفاااُل قاااٍ حَٓؿطٓاااؼ ْااا٘ ااااالٍ حَٓااائضٓشحص  -

 وحَٓكخلشحص.

 حظطمخقش ارشحم قٍ ْؿخٍ حَفُل َُطذسًز وحإلؼشحف غُى حَُهخمحص حَذوسًش. -

 ْؿخٍ حالاطفخؿ.أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَٓشيض قٍ  -
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 هاملحفوظاة الوثائق نركز

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس .

 حَهذف حَػخّ : 

ضٗظٌٔ وقكظ وغختو وْككوظخص حَوصحسس ذٓخ ًكهو ْطىُرخص حَػِٓ وحقطٌخؾخص 

حَٓعطكٌذً٘ ْٗهخو وذٓخ ًطكو ْؼ ٖظخّ حَوغختو وحَٓككوظخص وَوحتك  

 ظرِ حَشؾوع اٌَهخ وحالظطكخدس ْٗهخ غٗذ حَكخؾش. حَطٗكٌزًشو وضٌعٌش

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

 اغذحد حَ ىش حَعٗوًش َُٓشيض وضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ. -

حنطشحف حَعٌخظخص وحَهوحغذ وحإلؾاشحمحص حَٓٗظٓاش َُػٓاِ قاٍ حَٓشياض وْطخذػاش  -

 ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ.

إلٖطاخؽ وضفاٌٗل وضشٌْاض ولؼ حَطٗظٌٓخص حَكٌٗش وحَهوحغذ وحَطػٌُٓخص حَالصْش  -

وقهشظااش وقكااظ وحظااطشؾخع وقااشص وضشقٌااِ واضااالف وغااختو وْككوظااخص حَااوصحسس 

وْطخذػاش ضىرٌههااخ ذخَطٗعاٌو ْااؼ حَوقااذحص حإلدحسًاش حألاااشى قاٍ حَااوصحسس ووقااو 

 حألٖظٓش وحَطػٌُٓخص حَفخدسس ذؽؤٕ رٌَ.

وحص ضهٌثش ْعطودع حَككظ حَٓشيضي وضؿهٌضٙ ذًخقش ْخ ًكطخؽ اٌَ  ْا٘ أؾهاضس وأد -

 ووظختِ  ضًٓٗ  ْ٘ قكظ حَوغختو وحَٓكخقظش غٌُهخ ألووٍ ْذس ًْٓٗش.   

حظطهرخٍ ؾٌٓؼ وغختو حَوصحسس ؾٌش حَٗؽىش حَٓكخَش ْ٘ حَوقذحص حإلدحسًش ذخَوصحسس  -

وضٗظٌٓهخ وقكظهخ وـٌخٖطهخ وضكذًاذ أظاُود ضاذحوَهخ وقهاخ  َٓطىُراخص ٖظاخّ 

 ش .حَوغختو وحَٓككوظخص قٍ حًَُٓٓش وَوحتك  حَطٗكٌزً

ضضوًااذ حَوقااذحص حإلدحسًااش ذااخَوصحسس ذٓااخ ضىُراا  ْاا٘ وغختههااخ حَٓشقُااش َُٓشيااض وقااو  -

 حإلؾشحمحص حَٓكذدس َزٌَ. 
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اؾشحم حَكشص حَذوسي َٓكطوًخص حَٓعطودع ْ٘ حَوغختو ؾٌش حَٗؽىش وضىرٌو َوحتل  -

 حَكشص وحَطشقٌِ وحإلضالف غٌُهخ وقو ْخ ضهمٍ ذ  حألٖظٓش وحَُوحتل.

ُؿٗاش حَذحتٓاش َُوغاختو قاٍ حَاوصحسس وحَُؿاخٕ حألااشى رحص حَٓؽخسيش قٍ أغٓخٍ حَ -

 حَػالنش ذٗؽخه حَوغختو.

حَطٗعٌو وحَطػخوٕ ْؼ حَٓشيض حَاووٍٗ َُوغاختو وحَٓككوظاخص وحَٓشحياض حألااشى  -

 حَٓؽخذهش قٍ ْؿخٍ غُٓ .

حإلؼااشحف غُااى ضكوًااِ حَوغااختو وحَٓعااطٗذحص قااٍ حَااوصحسس اَااى أوغٌااش حَككااظ  -

 وؿ ْؼ حإلدحسحص رحص حَػالنش .حَكذًػش وحَطٗعٌو ذهزح حَ ف

حنطشحف حألٖظٓش وحَرشحْـ وحألؾهضس حَٓالتٓش َٓطىُرخص حَككظ حَطهٍٗ وْطخذػاش  -

 ضؤٌْٗهخ وحَػِٓ غُى ضؽؿٌُهخ وـٌخٖطهخ .

 اـذحس وضكذًؼ أدَش حَػِٓ قٍ حَٓشيض . -

ضٗظااأٌ وقكاااظ حَوغاااختو حَ خـاااش ذاااخَٓشيض ذخَىشًهاااش حَطاااٍ ضعاااهِ حظاااطشؾخغهخ  -

 وحالظطكخدس ْٗهخ. 

ضكذًاااذ حقطٌخؾاااخص حَٓشياااض ْااا٘ حَٓاااوحسد حَرؽاااشًش وحألؾهاااضس وحَٓاااوحد وْطخذػاااش  -

 ضوقٌشهخ.

ضكذًذ حالقطٌخؾخص حَطذسًرٌش َُٓوحسد حَرؽشًش قٍ حَٓشيض وحَطٗعٌو ْؼ حَوقذحص  -

 حَطٗظٌٌٓش حَٓ طفش َطُرٌش ضٌُ حالقطٌخؾخص.

وحالنطشحقاااخص َطىوًشهاااخ وسقػهاااخ َويٌاااِ  حَٓشياااضاغاااذحد ضهاااخسًش دوسًاااش ذبٖؿاااخصحص  -

 حَوصحسس.

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَٓشيض قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 التحوت نركز

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس .

 حَهذف حَػخّ : 

حَهٌخّ ذخَركوع وحَذسحظخص حَهمختٌش وحَطوغٌهٌش وحنطشحف حَرشحْـ حَٗوغٌش وحَ ىي 

حَركػٌش حَشحٌْش اَى ضىوًش ْٗظوْش حَهمخم وحَطوغٌو قٍ حًَُٓٓش وحَشقؼ ْ٘ 

 يكخمضهخ وؾودضهخ. 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  حَٓشيااضاغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ  -

 َُوصحسس وسقػهخ َويٌِ حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش. 

اؾشحم حَذسحظخص وحَركوع حَالصْش قٍ ْ طُل حٌَٓخدً٘ حَٓطػُهش ذىرٌػش غٓاِ  -

 حَوصحسس وحَؿهخص حَطخذػش َهخ .

 حَهٌخّ ذخَذسحظخص وحَركوع حَهمختٌش ذٓخ ً ذّ ْشقو حَهمخم وحَطوغٌو. -

خدسحص وحَرشحْـ حَٗوغٌش وحَ ىي حَركػٌش حَشحٌْش اَى ضىوًش ْٗظوْش حنطشحف حَٓر -

 حَهمخم قٍ حًَُٓٓش وحَشقؼ ْ٘ يكخمضهخ وؾودضهخ. 

 حَٓؽخسيش قٍ حألٖؽىش حَٓط ففش حَطٍ ضهوّ ذهخ حَٓشحيض حَركػٌش حَٓ طُكش.  -

ضٓػٌااِ حَااوصحسس قااٍ حَٓكخقااِ وحَٓاائضٓشحص ووسػ حَػٓااِ وحَُهااخمحص حَٓكٌُااش  -

 حَػخٌَٓش حَٓط ففش قٍ ْؿخٍ حَركؼ حَػٍُٓ . وحإلنٌٌُٓش و

دسحظش واذذحم حَشأي قاوٍ ْاخ ًكاخٍ اَاى حَٓشياض ْا٘ دسحظاخص ْا٘ حَاوصحسس أو ْا٘  -

 حَٓكخئ .
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ضاااذسًز ْاااوظكٍ حَٓشياااض غُاااى يٌكٌاااش اؾاااشحم حَركاااوع وحَذسحظاااخص حَهماااختٌش  -

 حَٓطٌٓضس. 

حَطػخوٕ ْؼ ذٌوص حَ رشس وْشحيض حألذكخع حَٓط ففش قٍ ْؿخٍ حَركؼ حَػٍُٓ  -

 غُى حَٓعطوى حَٓكٍُ وحإلنٌٍُٓ وحَػخٍَٓ . 

حَطٗعٌو ْؼ حَهمخس إلسظخٍ حألقًخّ حَهمختٌش حَهىػٌش وضفٌٗكهخ وقهشظطهخ  -

 وحَطٗعٌو ْؼ حَٓؿُغ حألغُى َُهمخم قٍ اؾخصس ٖؽش ضٌُ حألقًخّ.

 خ حَٓشيض قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ.أي ْهخّ أاشى ًًُل ذه -
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 اللضائية للضؤهن الوزارة هكيل
 

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس .

 حَهذف حَػخّ:

حإلؼشحف غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  ضٗظٌٌٓخ  و وحَػِٓ غُى ضىوًش 

 وْطخذػش أغٓخٍ حَويخَش.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حَػخْاش حَٓوؾهاش َُويخَاش وحَوقاذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش ذهاخ و حنطشحف حَعٌخظخص  -

 وحإلؼشحف غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ .

حإلؼاااشحف حإلدحسي وحَكٗاااٍ غُاااى حَويخَاااش وحَوقاااذحص حإلدحسًاااش حَٓاااشضري ذهاااخ و  -

وحَطٗعٌو قٌٓخ ذٌٗهخ ذٓخ ًمٓ٘ حَطًخِْ ذٌ٘ ٖؽخوخضهخ وحالظاطكخدس حَهفاوى 

 ْ٘ حإلًْخٖخص حَٓطخقش َهخ .

ؼاااشحف غُاااى ضىرٌاااو حألٖظٓاااش وحَُاااوحتل وحَطػٌُٓاااخص حَٓػطٓاااذس َُويخَاااش حإل -

 وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ.

حإلؼااشحف غُااى دسحظااش حَ ىااي وحَرااشحْـ وحَهوحغااذ وحَطػٌُٓااخص حَٓهذْااش ْاا٘   -

حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذخَويخَش وحَٓٗظٓش ألغٓخَهاخ و وانشحسهاخ 

 .وْطخذػش ضٗكٌزهخ وقهخ  َُفالقٌخص حَٓ وَش

حَهٌخّ ذخَطٗعٌو قٍ ْؿخٍ ٖؽاخوخص حَويخَاش ْاؼ حَؿهاخص حألااشى غٗاذْخ ًًاوٕ  -

 حَطٗعٌو قٍ ْعطوحٙ حَطٗظٌٍٓ.

حَٓؽاااخسيش قاااٍ حَُؿاااخٕ حًَُٓكاااش ذؤغٓاااخٍ رحص غالناااش ذخَهىخغاااخص وحَوقاااذحص  -

 حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  أو ضًٌُل ْ٘ ًشحٙ قٍ قذود حَفالقٌخص حَٓ وٍ َ .
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حظش حَفػوذخص وحَٓؽًالص حَطٍ ضػطشك ظاٌش حَػٓاِ قاٍ حإلؼشحف غُى دس -

 حَويخَش وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضري ذهخ و وحَػِٓ غُى ضزٌَُهخ وقُهخ .

حإلؼااااشحف غُااااى دسحظااااش حَٓهطشقااااخص حَ خـااااش ذطىااااوًش حَػٓااااِ قااااٍ حَويخَااااش  -

وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ واذذحم حَشأي قٌخَهخ و وحَػِٓ غُى انشحس ْاخ ضأ 

 ش غٌُ  .حَٓوحقه

حإلؼشحف غُى ضكذًذ حقطٌخؾخص حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش حَويخَاش  -

 ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحألؾهضس وحَٓػذحص وحألدوحص وْطخذػش ضوقٌشهخ وضذسًرهخ .

حإلؼشحف غُى اغذحد حَطهاخسًش حَذوسًاش غا٘ أٖؽاىش واٖؿاخصحص حَويخَاش وحَوقاذحص  -

 ٖختز حَوصًش الض خر حَهشحس حَالصّ ذؽؤٖهخ .حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ و وسقػهخ اَى 

ضكاااوًن ْااا٘ ًاااشحٙ ذااارػن ـاااالقٌخض  أو حاطفخـاااخض  حَٓػطٓاااذس قعاااز ْاااخ  -

 ضكطمٌ  ْفُكش حَػِٓ .

ضٓػٌاااِ حَااااوصحسس قااااٍ حَااااذحاِ وحَ ااااخسؽ غٗااااذْخ ًًااااوٕ حَطٓػٌااااِ قااااٍ ْعااااطوحٙ  -

 حَطٗظٌٍٓ.

اغااذحد حَطهااخسًش وحَٓ خورااخص َُٓهااخّ حَعااخٍْ قااٍ حَهمااخًخ حَطااٍ ًىُااز ْاا٘  -

 َٓهخّ حَعخٍْ حإلقخدس قٌخَهخ قٍ ْؿخٍ حاطفخـخص حَويخَش.ح

 ْ خورش حَؿهخص حَكًوٌْش قٍ يِ ْخَ  غالنش ذػِٓ حَويخَش . -

حَٓؽخسيش قٍ حَٓئضٓشحص وحالؾطٓخغخص وحَٗذوحص حَٓكٌُش وحإلنٌٌُٓش وحَذوٌَش  -

 رحص حَفُش ذؤٖؽىش حَويخَش وٖهِ حَٓػشقش اَى حَؿهخص رحص حَػالنش.

 ًًُل ذهخ حَويٌِ قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ.أي ْهخّ أاشى  -
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 املحاكم لضؤهن املساغد الوكيل

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ: 

 ًشضري ذويٌِ حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش.

 حَهذف حَػخّ : 

ْعخغذس ويٌِ حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش قٍ حإلؼشحف غُى ادحسحص  حَٓكخئ 

 . وحَهمخًخ وحَطفخدًو وحإلٖخذخص

 وحَٓعثوٌَخص :حَٓهخّ 

قاٍ اواخس  َُوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذا حإلؼشحف غُى اغذحد حَ ىي حَعٗوًش  -

 .ذػذ حغطٓخدهخ و وْطخذػش ضٗكٌزهخحألهذحف وحَعٌخظخص حَػخْش َُوصحسس

ضهذًٔ حاسحم وحَٓهطشقخص َويٌِ حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش قٌٓخ ًطػُو ذطىوًش  -

 أدحم حَػِٓ َُؿهخص حَ خلػش إلؼشحق .

 اـذحس حَطوؾٌهخص وحَطػٌُٓخص حَطٗكٌزًش َٓشإوظٌ . -

 ضٓػٌِ حَوصحسس قٍ حالؾطٓخغخص وحَضًخسحص ارح يخٕ حَطٓػٌِ قٍ ْعطوحٙ. -

حَهٌااخّ ذػٓااِ ويٌااِ حَااوصحسس َُؽاائوٕ حَهمااختٌش قااٍ قخَااش ؾٌخذاا  قٌٓااخ ً ااق  -

 ؼئوٕ حَٓكخئ .

حَٓؽااخسيش قااٍ حَُؿااخٕ حَطااٍ ًًُاال ذشتخظااطهخ أو غمااوًطهخ دحاااِ واااخسؽ ؾهااخص  -

 حَوصحسس ْ٘ نرِ ويٌِ حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش.

ضهٌاأٌ حألغٓااخٍ وحَٗؽااخوخص َااإلدحسحص حَوحنػااش ضكااظ اؼااشحق  وسقػهااخ َويٌااِ  -

 حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش.
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ضهذًٔ حاسحم وحَٓهطشقخص قوٍ ظٌش حَػِٓ قٍ ادحسحص حَٓكخئ وسقػهخ َويٌاِ  -

 حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش.

 شحق  وضكذًذ حقطٌخؾخضهٔ حَطذسًرٌش.ضهٌٌٔ حَٓوظكٌ٘ حَ خلػٌ٘ إلؼ -

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَويٌِ حَٓعخغذ قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 للهحاكم الػانة اإلدارة
 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َؽئوٕ حَٓكخئ .

 حَهذف حَػخّ : 

ظٌش حَػِٓ حَػِٓ غُى سقؼ ْعطوى حألدحم حَوظٌكٍ َُٓكخئ ذٓخ ًًكِ قع٘ 

 ذهخ وظشغش اٖؿخص حَكفِ قٍ حَهمخًخ َطكهٌو حَػذحَش ذٌ٘ حَٗخط .

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 .ُويٌِ حَٓعخغذ َؽئوٕ حَٓكخئ ََُوصحسس وسقػهخ 

 وحَٓشحيض.حنطشحف ْػخًٌش إلٖؽخم ْكخئ قٍ حَٓٗخوو وحَٓكخقظخص  -

دسحظاااش حَكخؾاااش إلٖؽاااخم حَٓكاااخئ قاااٍ حَٓٗاااخوو وحَٓكخقظاااخص وحَٓشحياااض وقاااو  -

 حَٓػخًٌش وذخَطػخوٕ ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش.

ولؼ حألهذحف حإلظطشحضٌؿٌش َطىوًش حَػٓاِ حإلدحسي ذخَٓكاخئ ذٓاخ ًكهاو صًاخدس  -

حًَكاااخمس وحَكخغٌُاااش قاااٍ ضهاااذًٔ حَ اااذْخص َُٓاااوحوٌٗ٘ ذخَطٗعاااٌو ْاااؼ ويخَاااش 

 ىوًش.حَط ىٌي وحَط

حَطٗعٌو ذٌ٘ حَوصحسس وحَٓكاخئ َطٗظأٌ وظاختِ وأظاخٌَز حالضفاخٍ وحَػالناخص  -

 حَوظٌكٌش ذٌٗهخ.

 ْطخذػش ضىوًش أٖظٓش حَػِٓ قٍ حَٓكخئ ذخَطػخوٕ ْؼ حَؿهخص رحص حَػالنش. -

ْطخذػش ضىرٌو اؾشحمحص حَطهخلٍ قٍ حَٓكخئ وولؼ حَ ىي وحَرشحْـ حًَكٌُاش  -

ًماآ٘ قكااظ قهااوم حَٓااوحوٌٗ٘ وقهااخ   ذطىوًشهااخ وسقااؼ ْعااطوى أدحتهااخ ذٓااخ

 َألٖظٓش حَٗخقزس.
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حإلظهخّ قٍ ضرعٌي حألظخٌَز وحإلؾشحمحص حإلدحسًش وسقؼ ْػذٍ أدحم ْوظكٍ  -

 حَٓكخئ.

اغااذحد حَذسحظااخص حَطااٍ ضعااهٔ قااٍ ولااؼ ْػااخًٌش ألغٓااخٍ حَهمااخس وأغااوحٖهٔ  -

 خَٓكخئ.ذ

 َػٓاِضهذًٔ حالنطشحقخص حَطٍ ضعخهٔ قٍ قوظرش وضىوًش أٖظٓاش واؾاشحمحص ح -

 وضكذًػهخ ذخَطػخوٕ ْؼ حَؿهخص رحص حَػالنش .

حإلدحسًاش قاٍ حَٓكاخئ َُطؤياذ  حَطكطٌؾ حَذوسي وحَٓكخؾج غُاى ؾٌٓاؼ حألغٓاخٍ -

 َطضحّ أغوحٕ حَهمخس ذخألٖظٓش وحَُوحتل.اْ٘ 

حَٓؽااخسيش قااٍ اغااذحد ٖٓااخرؽ وأدَااش إلؾااشحمحص حَػٓااِ ذخَٓكااخئ َماآخٕ ظااشغش  -

 حَٓػٌٗش.ودنش حإلٖؿخص ذخَطٗعٌو ْؼ حإلدحسحص 

ْطخذػااش ضضوًااذ حَٓكااخئ ذخَٗٓااخرؽ وأدَااش واؾااشحمحص حَػٓااِ َماآخٕ ظااشغش ودنااش  -

 حإلٖؿخص ذخَطٗعٌو ْؼ حإلدحسحص حَٓػٌٗش.

ْطخذػااش حَهااشحسحص حَفااخدسس غاا٘  حَٓؿُااغ حألغُااى َُهمااخم ذ فااوؿ ؼاائوٕ  -

 حَٓكخئ وذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش.

 قٍ اغذحد اىي حَطىوًش.ضضوًذ حَٓكخئ ذخَطهخسًش وحَٓػُوْخص حَطٍ ضعهٔ  -

 ْطخذػش ضوقٌش حالقطٌخؾخص حإلدحسًش وحَرؽشًش وحَٓخٌَش حَالصْش َػِٓ حَٓكخئ. -

حقطٌخؾااخص حَٓكااخئ ْاا٘ حَُااوحصّ وحَطؿهٌااضحص وْطىُرااخص حَفااٌخٖش وضااوقٌش ضهااذًش  -

 َمٓخٕ حظطذحْش حَػِٓ قٍ حَٓكخئ ذخَطػخوٕ ْؼ حإلدحسحص حَٓػٌٗش.

َطؤهٌِ وضاذسًز ْاوظكٍ حَٓكاخئ ذخَطٗعاٌو  حنطشحف حَ ىي وحَرشحْـ حَطٗكٌزًش -

 .هخْطخذػش ضٗكٌزو ْؼ حَؿهخص رحص حَػالنش

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 لللضاىا الػانة اإلدارة
 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َؽئوٕ حَٓكخئ .

 حَهذف حَػخّ : 

َُهمخس قٌٓخ ًشقؼ ْٗهٔ وضٗظٌٔ وظختِ حالضفخٍ ذٌ٘ ضهذًٔ حَشأي وحَٓؽوسس 

 حَٓكخئ وحَؿهخص حَػٌُخ قٌٓخ ًطػُو ذخَؽئوٕ حَهمختٌش وحَهمخًخ.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 .َويٌِ حَٓعخغذ َؽئوٕ حَٓكخئَُوصحسس وسقػهخ 

وحَٓؽوسس َُهمخس قٍ حَهمخًخ حَطٍ هٍ ْا٘ حاطفاخؿ حَاوصحسس ضهذًٔ حَشأي  -

 أو حَٓشقوغش ْ٘ حَٓوحوٌٗ٘ .

ضاااوقٌش ؾٌٓاااؼ حَٓػُوْاااخص َااارػن حَهماااخًخ حَٓشقوغاااش أْاااخّ هٌثاااخص حَطكًااأٌ  -

 حَٓكٌُش أو حَذوٌَش أو حَؿهخص حألاشى .

دسحظااش ؾٌٓاااؼ حَٓػاااخْالص حَطاااٍ ضطػُاااو ذػٓااِ حَٓكاااخئ حَاااوحسدس ْااا٘ حَٓهاااخّ  -

ٌٓؼ حَؿهخص واقخَطهخ اَى حَٓكخئ حَٓ طفش َإلقخدس واؾشحم ْخ حَعخٍْ أوْ٘ ؾ

 ًُضّ ذؽؤٖهخ وحَشد غٌُهخ.

 َاٗظٔ حَٓػُوْاخصحَطٗعٌو ْاؼ حَؿهاش حَٓ طفاش َولاؼ وضىرٌاو ٖظاخّ قاذًؼ  -

 وحَوغااااختو حَهمااااختٌشوؾٓااااؼ وضوغٌااااو حَٓػُوْااااخص وحَرٌخٖااااخص وحإلقفااااختٌخص 

وحَراااشحْـ  حَ ىااايوحالظاااطكخدس ْٗهاااخ قاااٍ اؾاااشحم حَذسحظاااخص وحَركاااوع وولاااؼ 

 ظٌٓ  ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓ طفش .َطكعٌ٘ حَػِٓ وضٗ

دسحظاااش حَؽاااًخوى وحَٓالقظاااخص وحالظطكعاااخسحص حَٓهذْاااش ْااا٘ حَٓاااوحوٌٗ٘  -

 حَٓطػُهش ذخَٓكخئ وحَشد غٌُهخ ذٓخ ًٗعؿٔ ْؼ حألٖظٓش وحَُوحتل حَٓػٓوٍ ذهخ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7&action=edit&redlink=1
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ؾٓؼ حظطشؼخدحص حَهمخس حَٓطًشسس غ٘ حالٖظٓش وحَُوحتل وحَطػٌُٓخص وولاػهخ  -

 ع َهخ ْ٘ نرِ حَهمخس غٗذ حَكخؾش َهخ .غُى ْونؼ حَوصحسس َُشؾو

حَٓؽاااخسيش قاااٍ اغاااذحد ْؽاااخسًؼ حألٖظٓاااش وحَُاااوحتل حَالصْاااش َماااري وضكعاااٌ٘  -

 وضكهٌو حَػذحَش . اؾشحمحص حَطهخلٍ

حَػٓااِ غُااى ٖؽااش حَطوغٌااش حَهمااختٌش وحَٗظخٌْااش ذٓااخ ًًكااِ ضوغٌااش حَٓااوحوٌٗ٘  -

وضفااااكٌل حَٓكااااخهٌٔ َااااذًهٔ قااااٍ ظااااُوى حَىااااشم حَفااااكٌكش أْااااخّ حَؿهااااخص 

 حَهمختٌش.

سس ْطخذػطهااخ وضهااذًٔ حَطهااخسًش ْطخذػااش نمااخًخ حَذوَااش حَطااٍ ْاا٘ حاطفااخؿ حَااوصح -

 حَذوسًش غ٘ رٌَ َُؿهخص حَٓ طفش .

اقخَش حَهمخًخ حَ خسؾش غ٘ حاطفخؿ حَوصحسس اَى حَؿهخص حَٓ طفش الض خر حَالصّ  -

 ذؽؤٖهخ.

حإلؾخذااااش غُااااى حظطشؼااااخدحص حَهمااااخس وقااااو حألٖظٓااااش وحَُااااوحتل وحَطػااااخٌْٔ  -

 . وحَطػٌُٓخص

َٓشقوغاش ورَاٌ َالظاطثزحٕ اغذحد حَٓ خوراخص َُٓهاخّ حَعاخٍْ قاٍ حَهماخًخ ح -

 وحَطوؾٌ  واغخدضهخ اَى حَٓكًٓش حَٓػٌٗش ذػذ وسود حَطوؾٌ  ذؽؤٖهخ.

حظااطهرخٍ حَٓػااخْالص حَااوحسدس ْاا٘ ؾٌٓااؼ حَؿهااخص حَكًوٌْااش وحَٓطماآٗش وُااز  -

حإلقاااخدس غااا٘ ذػااان حَٓػاااخْالص وحَهماااخًخ وْ خوراااش حَٓكاااخئ الض اااخر حَاااالصّ 

 ذؽؤٖهخ.

حَطااٍ ضاأ وُااز حإلقااخدس غٗهااخ ْاا٘ حظااطهرخٍ ؾٌٓااؼ حَااشدود غُااى حَٓػااخْالص  -

 حَٓكخئ ْ٘ حَؿهخص حَكًوٌْش وحَهٌخّ ذبغذحد حَٓ خورخص حَالصْش ذؽؤٖهخ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 اللضائية هاإلىاةاة التصادىق ادارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ: 

 ًشضري ذخَويٌِ حَٓعخغذ َؽئوٕ حَٓكخئ .

 حَهذف حَػخّ : 

حَطفذًو غُى حَوغختو حَطٍ ٖفظ حألٖظٓش وحَطػٌُٓخص غُى ضفذًههخ ْ٘ وصحسس 

 حَػذٍ وقهخ َألٖظٓش وحَطػٌُٓخص

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 .وحَػِٓ غُى ضٗكٌزهخ َويٌِ حَٓعخغذ َؽئوٕ حَٓكخئَُوصحسس وسقػهخ 

 ٖٓخرؽ حَطونٌػخص َُهمخس ويطخد حَػذٍ وْٗعوذٍ وصحسس حَ خسؾٌشوُز  -

حَطفذًو غُى حَوغختو حَطاٍ ٖفاظ حألٖظٓاش وحَطػٌُٓاخص غُاى ضفاذًههخ ْا٘  -

 وصحسس حَػذٍ قعز حألـوٍ.

ضُهٍ حالظطكعخسحص وحَٓالقظخص حَطٍ ضشد َإلدحسس واغاذحد حَاشدود حَالصْاش َهاخ  -

 وْطخذػطهخ ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش.

 أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ.أي ْهخّ  -

 

 

 

  



                 

 

 
 

 

 

 

 87 

 اللضائي لإلسياد املساغد الوكيل

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ: 

 ًشضري ذويٌِ حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش.

 حَهذف حَػخّ : 

ْعخغذس ويٌِ حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش قٍ حإلؼشحف غُى ادحسحص  حَ رشحم 

 . وحَطرٌُـ حَهمختٍ وحَهمخًخ حألظشًش

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

قاٍ اواخس َُوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرى  ذا  حإلؼشحف غُى اغذحد حَ ىي حَعٗوًش  -

 .ذػذ حغطٓخدهخوحَػِٓ غُى ضٗكٌزهخ  حألهذحف وحَعٌخظخص حَػخْش َُوصحسس

ضهذًٔ حاسحم وحَٓهطشقخص َويٌِ حَوصحسس َُؽثوٕ حَهمختٌش قٌٓخ ًطػُو ذطىاوًش  -

 ؼشحق .أدحم حَػِٓ َُؿهخص حَ خلػش إل

 اـذحس حَطوؾٌهخص وحَطػٌُٓخص حَطٗكٌزًش َٓشإوظٌ . -

 ضٓػٌِ حَوصحسس قٍ حالؾطٓخغخص وحَضًخسحص ارح يخٕ حَطٓػٌِ قٍ ْعطوحٙ. -

حَهٌااخّ ذػٓااِ ويٌااِ حَااوصحسس َُؽاائوٕ حَهمااختٌش قااٍ قخَااش ؾٌخذاا  قٌٓااخ ً ااق  -

 ذخإلظٗخد حَهمختٍ .

واااخسؽ ؾهااخص حَٓؽااخسيش قااٍ حَُؿااخٕ حَطااٍ ًًُاال ذشتخظااطهخ أو غمااوًطهخ دحاااِ  -

 حَوصحسس ْ٘ نرِ ويٌِ حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش.

ضهٌاأٌ حألغٓااخٍ وحَٗؽااخوخص َااإلدحسحص حَوحنػااش ضكااظ اؼااشحق  وسقػهااخ َويٌااِ  -

 حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش.



                 

 

 لوزارة العدل الدليل التنظيمي

 

 

 

 88 

-  

 

ضهااذًٔ حاسحم وحَٓهطشقااخص قااوٍ ظااٌش حَػٓااِ قااٍ ادحسحص حَطخذػااش َاا  وسقػهااخ  -

 َويٌِ حَوصحسس َُؽئوٕ حَهمختٌش.

 كٌ٘ حَ خلػٌ٘ إلؼشحق  وضكذًذ حقطٌخؾخضهٔ حَطذسًرٌش.ضهٌٌٔ حَٓوظ -

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَويٌِ حَٓعخغذ قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 للختراء الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َإلظٗخد حَهمختٍ.

 حَهذف حَػخّ:

حَ رشحم رو حًَكخمس َُٓكخئ  ضكذًذ حَٓؿخالص حَطٍ ضٓخسط قٌهخ حَ رشس ونٌذ

 واـذحس نختٓش ذؤظٓختهٔو وحنطشحف أظغ وؼشوه حاطٌخس حَ رشحم قٍ حَٓكخئ .

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 َُوصحسس وسقػهخ َُويٌِ حَٓعخغذ َإلظٗخد حَهمختٍ.

حالظاااطشحضٌؿٌش َطىاااوًش حَػٓاااِ حإلدحسي ألنعاااخّ حَٓعاااخهٓش ذولاااؼ حألهاااذحف  -

 حَ رشس قٍ حَٓكخئ ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش.

 حنطشحف أظغ وؼشوه حاطٌخس حَ رشحم قٍ حَٓكخئ. -

 اغذحد حَذسحظخص وحَٓهطشقخص َطكػٌِ حالظطكخدس ْ٘ حَ رشس قٍ حَهمخًخ. -

٘ حَ راشحم حنطشحف حَٓؿاخالص حَطاٍ ضٓاخسط قٌهاخ حَ راشس وضعاؿٌِ حَػاذد حَاالصّ ْا -

 حَٓشافٌ٘ وضضوًذ حَؿهخص حَٓػٌٗش ذؤظٓخم حَٓفشف َهٔ ذخَػِٓ. 

 حنطشحف ْػخًٌش حإلضػخد وحألؾوس حَطٍ ًعطكههخ حَ رشحم. -

حَٓؽااخسيش قااٍ ضرعااٌي اؾااشحمحص حَػٓااِ وحنطااشحف حاٌَااخص حَطااٍ ضعااهِ غٓااِ  -

 حَ رشحم قٍ حَٓكخئ َشقؼ ْعطوى أدحتهٔ.

نوف غُى حَفاػوذخص وحَٓػوناخص حَطاٍ اؾشحم حَذسحظخص حٌَٓذحٌٖش حَالصْش َُو -

 ضوحؾ  حَ رشحم وضهذًٔ حَطوـٌخص وحَكُوٍ حَالصْش ذؽؤٖهخ.  
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ولؼ وضىوًش ٖٓخرؽ وأدَاش اؾاشحمحص حَػٓاِ قاٍ أنعخّ/ؼاػز حَ راشس َمآخٕ  -

 ظشغش ودنش حالٖؿخص ذخَطٗعٌو ْؼ حإلدحسحص حَٓػٌٗش.

 ػٌٗش.ضىوًش أٖظٓش حَػِٓ وضكذًػهخ َُ رشحم ذخَطػخوٕ ْؼ حَؿهخص حَٓ -

ؼاػز حَ راشس اَاى حًَاوحدس حَرؽاشًش  / حنطشحف ْػخًٌش َطكذًاذ ْاذى قخؾاش أنعاخّ -

 حَٓئهُش.

ؼااػز  / حنطااشحف حَ ىااي وحَرااشحْـ حَطٗكٌزًااش َطؤهٌااِ وضااذسًز ْااوظكٍ أنعااخّ -

 حَ رشس قٍ حَٓكخئ ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص رحص حَػالنش. 

 حَطؤيذ ْ٘ حَطضحّ  حَ رشحم ذخألٖظٓش وحَُوحتل حَٓػطٓذس . -

سـااذ يخقااش حالظطكعااخسحص وحَؽااًخوي وحَٓالقظااخص حَطااٍ ضااشد غاا٘ حَ رااشحم أو  -

 غٌُهٔ وْطخذػطهخ وضهذًٓهخ َُؿهخص حَٓػٌٗش.

ؼااػز حَ رااشس قااٍ حَٓكااخئ  / ضُهااٍ حَؽااًخوي حَٓطػُهااش ذٓااوظكٍ أنعااخّ -

 وْطخذػش ْخ ًفذس ذؽؤٖهخ ْ٘ ضوؾٌهخص.

ٖؽااااشهخ اغااااذحد وضكااااذًؼ حَٓػُوْااااخص حَٓطػُهااااش ذااااخَ رشحم وأٖؽااااىش حإلدحسس و -

 ذخَوظختِ حَٓطخقش. 

 ْطخذػش ضٗكٌز حَهشحسحص حَفخدسس ذؽؤٕ حَ رشحم . -

اغذحد ضهخسًش حَٓطخذػش ألغٓخٍ حَ رشحم ْؽكوغش ذخَطوـاٌخص وحَٓهطشقاخص وقكاظ  -

 ُْكخضهٔ وأسؼكطهخ وضوغٌههخ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 اللضائي للتتليؼ الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ: 

 ًشضري ذخَويٌِ حَٓعخغذ َإلظٗخد حَهمختٍ .

 حَهذف حَػخّ : 

ضهذًٔ حالظطؽخسحص وْشحنرش قع٘ ظٌش حَػِٓ حالدحسي َُؿهخص حَٓػٌٗش 

 ذخَطرٌُؿخص حَهمختٌش وحَػِٓ غُى ضىوًش آٌَخص حَػِٓ قٌهخ.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حألهاذحف وحَعٌخظاخص حَػخْاش ولؼ حَ ىي حَعٗوًش ألغٓخٍ حإلدحسس قٍ حواخس  -

 َُوصحسس وحَػِٓ غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ.

حَطٗعٌو ْؼ حإلدحسحص حَٓ طفش َذسحظش ظٌش غٓاِ حَؿهاخص حَٓػٌٗاش ذخَطرٌُؿاخص  -

 حَهمختٌش.

حغذحد دٌَِ حؾشحتٍ َػِٓ حَؿهخص حَٓػٌٗش ذخَطرٌُؿخص حَهمختٌش وحغطٓخد حَٗٓخرؽ  -

 حَالصْش َزٌَ.

 أغٓخٍ حؾهخص حَٓػٌٗش ذخَطرٌُؿخص حَهمختٌش ذخَٓكخئ.ولؼ ْػخًٌش آدحم َطهٌٌٔ  -

حَطٗعٌو ْاؼ حَؿهاخص حَٓ طفاش َُٓعاخهٓش قاٍ ياِ ْاخ ْا٘ ؼاؤٖ  ضىاوًش آدحم  -

 حَؿهخص حَٓػٌٗش ذخَطرٌُؿخص حَهمختٌش.

حَػٓااِ غُااى ضكػٌااِ حَطهٌٗااش حَكذًػااش قااٍ غٓااِ حَؿهااخص حَٓػٌٗااش ذخَطرٌُؿااخص  -

 حَهمختٌش.

ًخضااز حَطرٌُؿااخص حَهمااختٌش ْاا٘ حَطؿهٌااضحص حَٓطخذػااش حَٓعااطٓشس َكخؾااش حدحسس وْ -

 وحغذحد حَذسحظخص حَالصْش ذٓخ ً ذّ غُٓهخ غُى حَوؾ  حَٓىُود .
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حَطٗعااٌو ْااؼ ويخَااش حَط ىااٌي وحَطىااوًش وحَٓػُوْااخص قااٍ حَااوصحسس َطماآٌ٘  -

 ْؽشوع حَ ىش ذٓخ ًطهشس َهخ.

قاٍ حغذحد حَطهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش قاوٍ حٖؿاخصحص حإلدحسس وًْخضرهاخ حَٓٗطؽاشس  -

 حَٓكخئ .

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 األسرىة لللضاىا الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ: 

 ًشضري ذخَويٌِ حَٓعخغذ َإلظٗخد حَهمختٍ .

 حَهذف حَػخّ : 

ضهذًٔ حالظطؽخسحص حالؾطٓخغٌش وحألظشًش وحَطشذوًش َُٓعطكٌذً٘ ْ٘ اذْخص 

وْػخوٖش حَهمخس قٍ حَطكهو ْ٘ حَولؼ حالؾطٓخغٍ وحألظشي ذٓخ ًًكِ حَوصحسسو 

 لٓخٕ حَكًٔ حَؽشغٍ.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حالؼاشحف حَٓرخؼااش غُااى وقااذحص حَ ذْاش حالؾطٓخغٌااش قااٍ حَٓكااخئ حَؽااشغٌش أو  -

وْكاااخئ حألقاااوحٍ حَؽ فاااٌش أو حألظاااشس  وحَػٓاااِ غُاااى حَٓطخذػاااش حَٓعاااطٓشس 

 غٓخٍ حَٓهٌٗش وحإلدحسًش.وحَطٗعٌو حَٓرخؼش ًَخقش حأل

حإلؼشحف حَٓهٍٗ وحإلدحسي غُى يخقش حألافختٌٌ٘ حالؾطٓاخغٌٌ٘ حَػاخٌُْ٘ قاٍ  -

حَااوصحسس وضٗظاأٌ حؾااشحمحص حَطػٌااٌ٘ وحَطؤيااذ ْاا٘ ضىرٌااو حَٓهٗااٍ ًَخقااش حؾااشحمحص 

 حَٓٓخسظش حَٓهٌٗش َُ ذْش حالؾطٓخغٌش قٍ وقذحص حَ ذْش حالؾطٓخغٌش.

حَٗكهاش وحَوـاخًش قاٍ حَاوصحسس ذخَطػاخوٕ  حالؼشحف غُى ذشٖخْـ ضٗظأٌ حؾاشحمحص -

 ْؼ ْشيض حَٓفخَكش وحإلدحسحص رحص حَػالنش.

حَطوحـِ ْؼ حَؿٓػٌخص حَ ٌشًش وحَٓشحيض حالؾطٓخغٌش َطكوًِ حَكاالص حالؾطٓخغٌاش  -

 حَٓكطخؾش َُٓعخغذحص وحَطوؾٌ  وحالسؼخد حالؾطٓخغٍ.

ٗعاااوذٍ حَطٗظااأٌ وحالؼاااشحف غُاااى حَٗاااذوحص حَػٌُٓاااش وحَاااذوسحص حَطذسًرٌاااش َٓ -

 حَوصحسس قٌٓخ ًشضري ذخَؿخٖز حالؾطٓخغٍ وحألظشي.
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دسحظااش حَكااخالص حَٓكوَااش ْاا٘ نرااِ وقااذحص حَ ذْااش حالؾطٓخغٌااش قااٍ حَٓكااخئ  -

 وحظطػشحك حَطهخسًش حالؾطٓخغٌش وْ٘ غٔ حَشقؼ َُؿهخص رحص حَػالنش .

حَطػخوٕ ْؼ ْشيض حَٓفخَكش قاٍ حَاوصحسس قٌٓاخ ًطػُاو ذٓهاخّ حالسؼاخد وحَطوؾٌا   -

وحَضوحؾاٍ وحَطااذاِ حَٓهٗاٍ حَٓرخؼااش قاٍ يخقاش حؾااشحمحص حَفاُل نرااِ حالظاشي 

 حَطفذًو غٌُ .

ضفاآٌٔ وضٗكٌااز ذشٖااخْـ حَػهوذااخص حَرذًُااش قااٍ حَااوصحسس وحَطٗعااٌو ْااؼ يخقااش  -

 حَؿهخص رحص حَػالنش َمٓخٕ ٖؿخف حَرشٖخْـ.

حَطوحـاااِ ْاااؼ ْشحياااض حَطوغٌاااش حالؾطٓخغٌاااش ووظاااختِ حالغاااالّ حَٓ طُكاااش َطػضًاااض  -

ٌَااش ذااٌ٘ حقااشحد حَٓؿطٓااؼ وٖؽااش حَذسحظااخص وحَااذوسًخص وحَٓىوًااخص حَػهخقااش حَػذ

وحنخْااش حَٓكخلااشحص وحَٗااذوحص وحَٓػااخسك َاازٌَ ذخَطػااخوٕ ْااؼ حالدحسحص رحص 

 حَػالنش.

حَٓعخهٓش قٍ ضٗظٌٔ حَرشحْـ حالؾطٓخغٌاش وحَطشقٌهٌاش ًَخقاش ْٗعاوذٍ حَاوصحسس  -

حدسحس  ْاااا٘ اااااالٍ ضٗظاااأٌ حَُٓطهٌااااخص وحَٓٗخظاااارخص حالؾطٓخغٌااااش ذخَطػااااخوٕ ْااااؼ

 حَػالنخص حَػخْش.

حَػِٓ غُى ضكهٌو حَطًخقِ حالؾطٓخغٍ ذٌ٘ ْٗعوذٍ حَوصحسس ْ٘ ااالٍ ضٗظأٌ  -

ذاااشحْـ حَٓعاااخغذحص حَٓخٌَاااش َٓٗعاااوذٍ حَاااوصحسس ْااا٘ روي حَظاااشوف حَ خـاااش 

 وحَٓكطخؾٌ٘ .

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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  للتيفيذ الوزارة هكيل
 

 حَطٗظٌٍٓ:حالسضرخه 

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس .

 حَهذف حَػخّ:

و  و حَػِٓ غُى ضىوًش  حإلؼشحف غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  ضٗظٌٌٓخ 

 وْطخذػش أغٓخٍ حَويخَش.
 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حنطشحف حَعٌخظخص حَػخْاش حَٓوؾهاش َُويخَاش وحَوقاذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش ذهاخ و  -

 ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ .وحإلؼشحف غُى 

حإلؼاااشحف حإلدحسي وحَكٗاااٍ غُاااى حَويخَاااش وحَوقاااذحص حإلدحسًاااش حَٓاااشضري ذهاااخ و  -

وحَطٗعٌو قٌٓخ ذٌٗهخ ذٓخ ًمٓ٘ حَطًخِْ ذٌ٘ ٖؽخوخضهخ وحالظاطكخدس حَهفاوى 

 ْ٘ حإلًْخٖخص حَٓطخقش َهخ .

حإلؼاااشحف غُاااى ضىرٌاااو حألٖظٓاااش وحَُاااوحتل وحَطػٌُٓاااخص حَٓػطٓاااذس َُويخَاااش  -

 حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ. وحَوقذحص

حإلؼااشحف غُااى دسحظااش حَ ىااي وحَرااشحْـ وحَهوحغااذ وحَطػٌُٓااخص حَٓهذْااش ْاا٘   -

حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذخَويخَش وحَٓٗظٓش ألغٓخَهاخ و وانشحسهاخ 

 وقهخ  َُفالقٌخص حَٓ وَش.

حإلؼشحف غُى اغذحد حَ ىي حَعٗوًش وحَ ٓعٌش وحَرشحْـ حَطىوًشًاش َُوقاذحص  -

 حإلدحسًش حَٓشضرىش ذخَويخَش و وْطخذػش ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ .
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حَهٌخّ ذخَطٗعٌو قٍ ْؿخٍ ٖؽاخوخص حَويخَاش ْاؼ حَؿهاخص حألااشى غٗاذْخ ًًاوٕ  -

 حَطٗعٌو قٍ ْعطوحٙ حَطٗظٌٍٓ.

حَٓؽاااخسيش قاااٍ حَُؿاااخٕ حًَُٓكاااش ذؤغٓاااخٍ رحص غالناااش ذخَهىخغاااخص وحَوقاااذحص  -

 قٍ قذود حَفالقٌخص حَٓ وٍ َ .حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  أو ضًٌُل ْ٘ ًشحٙ 

حإلؼشحف غُى دسحظش حَفػوذخص وحَٓؽًالص حَطٍ ضػطشك ظاٌش حَػٓاِ قاٍ  -

 حَويخَش وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضري ذهخ و وحَػِٓ غُى ضزٌَُهخ وقُهخ .

حإلؼااااشحف غُااااى دسحظااااش حَٓهطشقااااخص حَ خـااااش ذطىااااوًش حَػٓااااِ قااااٍ حَويخَااااش  -

حَشأي قٌخَهخ و وحَػِٓ غُى انشحس ْاخ ضأ وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ واذذحم 

 حَٓوحقهش غٌُ  .

حإلؼشحف غُى ضكذًذ حقطٌخؾخص حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش حَويخَاش  -

 ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحألؾهضس وحَٓػذحص وحألدوحص وْطخذػش ضوقٌشهخ وضذسًرهخ .

وحَوقاذحص  حإلؼشحف غُى اغذحد حَطهاخسًش حَذوسًاش غا٘ أٖؽاىش واٖؿاخصحص حَويخَاش -

 حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ و وسقػهخ اَى ٖختز حَوصًش الض خر حَهشحس حَالصّ ذؽؤٖهخ .

ضكاااوًن ْااا٘ ًاااشحٙ ذااارػن ـاااالقٌخض  أو حاطفخـاااخض  حَٓػطٓاااذس قعاااز ْاااخ  -

 ضكطمٌ  ْفُكش حَػِٓ .

ضٓػٌاااِ حَااااوصحسس قااااٍ حَااااذحاِ وحَ ااااخسؽ غٗااااذْخ ًًااااوٕ حَطٓػٌااااِ قااااٍ ْعااااطوحٙ  -

 حَطٗظٌٍٓ.

خورااخص َُٓهااخّ حَعااخٍْ قااٍ حَهمااخًخ حَطااٍ ًىُااز ْاا٘ اغااذحد حَطهااخسًش وحَٓ  -

 حَٓهخّ حَعخٍْ حإلقخدس قٌخَهخ قٍ ْؿخٍ حاطفخـخص حَويخَش.

 ْ خورش حَؿهخص حَكًوٌْش قٍ يِ ْخَ  غالنش ذػِٓ حَويخَش . -
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حَٓؽخسيش قٍ حَٓئضٓشحص وحالؾطٓخغخص وحَٗذوحص حَٓكٌُش وحإلنٌٌُٓش وحَذوٌَش  -

 َٓػشقش اَى حَؿهخص رحص حَػالنش.رحص حَفُش ذؤٖؽىش حَويخَش وٖهِ ح

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَويٌِ قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 التيفيذ لخدناة الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُطٗكٌز.

 حَهذف حَػخّ:

ضهٌثش وضٗظٌٔ ؾٌٓؼ أغٓخٍ اذْخص حَطٗكٌز قٍ حَٓكًٓش وضىوًش غُٓهخ ذخَطٗعٌو 

حَؿهخص حَٓ طفشو وضوقٌش وسـذ ؾٌٓؼ حَٓػُوْخص َذوحتش حَطٗكٌز وضضوًذهخ ْؼ 

 ذؿٌٓؼ حَطػٌُٓخص وحَطػخٌْٔ حَٓطػُهش ذؤغٓخَهخ

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

ضوقٌش ؾٌٓؼ حَٓػُوْخص َذوحتش حَطٗكٌز وضضوًاذهخ ذؿٌٓاؼ حَطػٌُٓاخص وحَطػاخٌْٔ  -

 حَٓطػُهش ذؤغٓخَهخ.

ذهااخ حَهىااخع حَ ااخؿ قااٍ أغٓااخٍ حَكؿااض ضكذًااذ حَٓؿااخالص حَطااٍ ًًٓاا٘ إٔ ًهااوّ  -

 وحَطٗكٌز وضؤهٌِ حَٓطػهذً٘ وقهخ  َألٖظٓش وحَطػٌُٓخص.

دسحظش وُرخص اـذحس حَطشحاٌق َألؼ خؿ وحَؽشيخص حَطاٍ ضشؾاز حَػٓاِ قاٍ  -

ْؿااخٍ اااذْخص حَطٗكٌااز وضهااذًٔ حَطوـااٌش حَٓٗخظاارش َُٓشؾااؼ حَٓ ااطق الض ااخر 

 حَهشحس.

 حَطٗكٌز ذهروَهٔ أو سقمهٔ.ضرٌُـ حَٓشاق َهٔ قٍ ْؿخٍ ضهذًٔ اذْخص  -

 ضضوًذ وحَؿهخص حَٓػٌٗش ذؤظٓخم حَٓفشف َهٔ ذطهذًٔ اذْخص حَكؿض . -

 وُز حَ ذْش ْ٘ حَٓشاق َهٔ. -

ْطخذػش ضٗكٌاز أغٓاخٍ حَكؿاض وحَطٗكٌاز حَٓعاٗذ ضٗكٌازهخ َُٓطػهاذً٘ وحَطؤياذ ْا٘  -

 وقختهٔ ذخَطضحْخضهٔ وقو حَػهذ وحَؽشوه حَٓطػخنذ غٌُهخ
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حَٓطػُهش ذخَهىخع حَ خؿ حَٓشافش َا  ذطهاذًٔ ااذْخص  اغذحد وضكذًؼ حَرٌخٖخص -

 . حَكؿض

دسحظش حَؽًخوي وحَٓالقظخص حَٓهذْش ْ٘ حَٓوحوٌٗ٘ أو ْا٘ حَٓكاخئ وحَطاٍ  -

ضطػُو ذخَٓشاق َهٔ  وحض خر ْخ ًُضّ ذؽؤٖهخ وقو حألٖظٓش وحَُوحتل حَٓػٓوٍ 

 ذهخ.

حَطوـاٌش دسحظش وُرخص ضؿذًذ واَؿخم واًهخف حَطشاق َُٓشاق َهٔ  وضهاذًٔ  -

 حَٓٗخظرش الض خر حَهشحس ذؽؤٖهخ.

سـااذ وضُهااٍ حالظطكعااخسحص وحَؽااًخوي وحَٓالقظااخص وحالنطشحقااخص حَٓطػُهااش  -

ذؽئوٕ حَطٗكٌز ودسحظطهخ وسقاؼ حَٗطاختـ ْذغوْاش ذاخَشأي َُؿهاخص حَٓػٌٗاش قاٍ 

 ؾهخص حَوصحسس الض خر حَهشحس حَٓٗخظز ذؽؤٖهخ.

ذخَطٗعاٌو ْاؼ حَؿهاش حَٓ طفاش حَٓؽخسيش قٍ حَُؿخٕ حَٓطػُهش ذؤغٓاخٍ حَطٗكٌاز  -

 ذخَوصحسس .

حَطوحـِ ْؼ حَؿهخص حَشظآٌش قاٍ حَٓٗىهاش قٌٓاخ َا  غالناش ذؽائوٕ حَطٗكٌاز  -

 وضضوًذ دوحتش حَطٗكٌز ذٗطختـ حَطوحـِ َطعهٌِ حَػِٓ .

ضضوًاااذ دوحتاااش حَطٗكٌاااز ذخَٓىروغاااخص وحَٗؽاااشحص وحإلـاااذحسحص وحَٗٓاااخرؽ وأدَاااش  -

 واؾشحمحص حَػِٓ حَوحسدس ْ٘ حَوصحسس .

غااذحد ضهااخسًش ظااٗوًش غاا٘ حإلٖؿااخصحص وحَٓػونااخص وحَفااػوذخص وسقػهااخ َُااوصحسس ا -

 الض خر ْخ ًُضّ ذؽؤٖهخ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 التيفيذ هدهائر نحاكم لضؤهن الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 . ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُطٗكٌز

 حَهذف حَػخّ:

ضوقٌش ؾٌٓؼ حَٓػُوْخص حَٓطػُهش ذػِٓ حَٓكخئ وؼئوٕ حَطٗكٌز وضهذًٔ 

حَ ذْخص حَالصْش َُٓكخٌْ٘ وْؤروٍٖ غهود حألًٖكش وحَ رشحم وْطخذػش أغٓخَهٔ 

 َُطؤيذ ْ٘ ْذى حَطضحْهٔ ذخألٖظٓش وحَطػٌُٓخص.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

خص حَػخْااش اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظاا -

 .  ويٌِ حَوصحسس َُطٗكٌزََُكشع وسقػهخ 

ضوقٌش ؾٌٓؼ حَٓػُوْخص حَٓطػُهش ذؤغٓاخٍ حَٓكاخئ وؼائوٕ حَطٗكٌاز ذخَطٗعاٌو  -

 ْؼ حَؿهخص حَٓ طفش قٍ حَوصحسس .

سـااذ وضُهااٍ حالظطكعااخسحص وحَؽااًخوي وحَٓالقظااخص وحالنطشحقااخص حَٓطػُهااش  -

ْٗهاخ وحَشقاؼ غا٘ ْاخ ااشؽ  ذخَٓكخئ وؼئوٕ حَطٗكٌز وْػخَؿش ْخ ًًٓ٘ ْػخَؿط 

 غ٘ ـالقٌخص حَكشع َُؿهخص حَٓ طفش قٍ حَوصحسس الض خر ْخ ًُضّ ذؽؤٖهخ.

حَٓؽااخسيش قااٍ حَُؿااخٕ حَٓطػُهااش ذؤغٓااخٍ ْٗعااوذٍ حَٓكااخئ وؼاائوٕ حَطٗكٌااز  -

 ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهش حَٓ طفش ذخَوصحسس .

ص ْطخذػش وضضوًذ حَٓكاخئ وؼائوٕ حَطٗكٌاز ذخَطػاخٌْٔ وحَطػٌُٓاخص وحَٓىروغاخ -

 وحَٗؽشحص وحإلـذحسحص وحَٗٓخرؽ وأدَش واؾشحمحص حَػِٓ.
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حظااطهرخٍ ؾٌٓاااؼ حَىُراااخص حَٓطػُهاااش ذخَٓكااخٌٌْ٘ وحَ راااشحم وضهاااذًٓهخ َُؿهاااخص  -

 حَٓػٌٗش ذؿهخص حَوصحسس الض خر حإلؾشحمحص حَالصْش ذؽؤٖهخ وْطخذػطهخ.

حَاااشد غُاااى حظطكعاااخسحص وْالقظاااخص حَٓكاااخٌْ٘ وحَ راااشحم وضضوًاااذهٔ ذؿٌٓاااؼ  -

 َٓىُوذش ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش.حَٓػُوْخص ح

ْطخذػااش أغٓااخٍ حَٓكااخٌْ٘ وحَ رااشحم وْااؤروٍٖ غهااود حألًٖكااش وحَطؤيااذ ْاا٘ ْااذى  -

حَطضحْهٔ ذخألٖظٓش وحَُوحتل حَٓػطٓذس واغذحد حَطهخسًش حَالصْش ذخَٓ خَكٌ٘ ْٗهٔ 

 وضهذًٓهخ اَى حَؿهخص حَٓػٌٗش.

َٓكاخٌْ٘ وْاؤروٍٖ حَٓؽخسيش قاٍ حَطكهٌاو قاٍ حَٓ خَكاخص حَطاٍ ًهاؼ قٌهاخ ح -

 غهود حألًٖكش واغذحد حَطهخسًش حَالصْش ذؽؤٖهخ وضهذًٓهخ اَى حَؿهخص حَٓػٌٗش.

 اغذحد ضهخسًش ظٗوًش غ٘ حإلٖؿخصحص وحَٓػونخص وحَفػوذخص وسقػهخ َُوصحسس. -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 األصول لوحداة الػانة اإلدارة

 حَطٗظٌٍٓ :حالسضرخه 

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصسحس َُطٗكٌز.

 حَهذف حَػخّ:

 ضوقٌش يخقش حَرٌخٖخص وحَٓػُوْخص غ٘ ًٌُْش حألـوٍ وحإلقفخف غٗهخ

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

قاٍ اواخس حألهاذحف وحَعٌخظاخص  حَٓؽخسيش قٍ اغذحد حَ ىاش حَعاٗوًش َاإلدحسس -

 . حَػخْش َويخَش حَطٗكٌز

ويخقش حَؿهخص حَٓعثوَش غا٘ ضعاؿٌِ حألْاوحٍ أو حَؿهاخص حَطٗعٌو ذٌ٘ حَوصحسس  -

حَٓؽشقش غٌُهخ أو غُى ادحسضهخ َُكفوٍ غُى حَٓػُوْخص وحَرٌخٖخص غ٘ أْوحٍ 

 حألؼ خؿ.

ْطخذػش اٖؽخم ادحسحص ْط ففش َُطػخِْ ْؼ أوحْش نمخم حَطٗكٌز حَٓ طُكش َذى  -

غُااى  حَؿهااخص حَٓعااثوَش غاا٘ ضعااؿٌِ حألْااوحٍ أو حَؿهااخص حَٓؽااشقش غٌُهااخ أو

 ادحسضهخ.

حنطااشحف وولااؼ آٌَااخص حَطػااخوٕ َطضوًااذ حَااوصحسس ذخَرٌخٖااخص وحَٓػُوْااخص ْاا٘ نرااِ  -

 حَؿهخص حَٓعثوَش غ٘ ضعؿٌِ حألْوحٍ.

قفش ؾٌٓؼ حَرٌخٖخص وحَٓػُوْخص حَٓطػُهش ذخألْوحٍ وحألؼ خؿ ذخَطٗعٌو ْؼ  -

 ؾٌٓؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش ذطعؿٌِ حألْوحٍ.

ْاا٘ حَااذوٍ حألااااشى ذخَطٗعااٌو ْاااؼ  ضضوًااذ نخغااذس حَرٌخٖاااخص ذااؤْوحٍ حألؼااا خؿ -

 حَؿهخص رحص حَػالنش.
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حَطؤيااذ ْاا٘ اذااالؽ أـااكخد حألْااوحٍ ذٓااخ ضاأ حإلقفااخف غٗاا  ْاا٘ ذٌخٖااخص ْاا٘ نرااِ  -

 حَؿهخص حَٓعثوَش غ٘ ضعؿٌِ حألْوحٍ أو ادحسضهخ وقهخ  َألٖظٓش وحَطػٌُٓخص.  

 ضكػٌِ حالضكخنٌخص حَذوٌَش حَٓطػُهش ذخإلقفخف غا٘ حألْاوحٍ ْاؼ حَاذوٍ حألااشى -

 وضضوًذ حَؿهخص حَٓ طفش ذهخ

اغذحد نوحغذ ذٌخٖخص ذًٌُٓش حألْوحٍ ظوحم يخٖظ غهخسًشو ْخٌَشو ضؿخسًشو قًشًاش و  -

 أي أـوٍ أاشى ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص رحص حَػالنش.

 سقؼ حَطهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش غ٘ حٖؿخصحص حإلدحسس وضىوًش حَػِٓ قٌهخ -

 طفخؿ.أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالا -
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 للحساةاة الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُطٗكٌز.

 حَهذف حَػخّ:

حَهٌخّ ذخَؿوالص حَشنخذٌش حَذوسًش وحَٓكخؾثش غُى أغٓخٍ ذٌوص حَٓخٍ ذٓخ ًمٓ٘ 

 ظالْش أغٓخٍ ذٌوص حَٓخٍ قٍ حَٓكخئ وقو حألٖظٓش وحَطػٌُٓخص

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

أغذحد حَ ىش حَعاٗوًش ألغٓاخٍ حإلدحسس قاٍ اواخس حألهاذحف وحَعٌخظاخص حَػخْاش  -

 َُوصحسس وحَػِٓ غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ .

أغااذحد حَهٌااود حَٓكخظاارٌش وحَطعااوًخص ذخَااذقخضش وحَكعااخذخص حَٓ طُكااش وغٓااِ  -

 حَٓىخذهخص

حَطكهااااو ْاااا٘ حَااااذوسس حَٓعااااطٗذًش َكعااااخذخص ذٌااااوص حَٓااااخٍ وقهااااخ  َألٖظٓااااش  -

 وحَطػٌُٓخص

 حَشنخذش وحَٓكخقظش غُى حألْوحٍ  حَكفِ ذٌ٘ حَػٌُٓخص حَٓخٌَش ضكهٌهخ  َٓرذأ -

 حظط ذحّ حَٓعطٗذحص حَشظٌٓش وحألوسحم رحص حَهٌٓش قٍ حَػٌُٓخص حَٓخٌَش  -

ْشحؾػش ْعطٗذحص حَفشف وقو حألٖظٓش و ضػٌُٓخص وْ٘ رٌَ ـذوس حألقًخّ  -

 حَؽشغٌش 

َعؿالص حَٓ ففش وْىخذهش حَطؤيذ ْ٘ ضعؿٌِ يخقش حَػٌُٓخص قٍ حَذقخضش وح -

حَ الـااخص حَؽااهشًش حَٓشقوغااش إلدحسحص ذٌااوص حَٓااخٍ ْااؼ ْااخضٔ ضعااؿٌُ  قااٍ 

 حَذقخضش وحَعؿالص ذرٌظ حَٓخٍ .
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حَطؤيذ ْا٘ غٌُٓاش اًاذحع حَٓراخَـ حَٓخٌَاش َٓئظعاش حَٗهاذ أو حَرٗاٌ وأٖهاخ ضٓاظ   -

 وقو حالٖظٓ  وحَطػٌُٓخص 

هذ أو حَرٌٗ وحالوالع غُى حَطؤيذ ْ٘ اؾشحم حَٓىخذهش حَؽهشًش ْؼ ْئظعش حَٗ -

 يؽوف حَكعخذخص حَوحسدس ْٗهخ 

حَطٗرٌ  غُى حألاىخم حَؿٌش ْهفودس قٍ حَػِٓ وحَطٍ الضئغش غُى قع٘ ظاٌش  -

 حَػِٓ

 حَطكهٌو قٍ أي ْ خَكش ْخٌَش ضٔ لرىهخ الض خر حإلؾشحم حَٗظخٍْ قٌخَهخ . -

 سقؼ ضهخسًش دوسًش وظٗوًش غ٘ اٖؿخصحص حإلدحسس وْهطشقخص ضىوًشهخ . -

 ضهٌٌٔ أدحم حَٓوظكٌ٘ وضكذًذ حقطٌخؾخضهٔ حَطذسًرٌش . -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 هالتدكيق للركاةة الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُطٗكٌز.

 حَهذف حَػخّ:

 ْطخذػش ظالْش ْوؾودحص حَكؿض وحَطٗكٌز.

 وحَٓعثوٌَخص :حَٓهخّ 

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 َُوصحسس وسقػهخ َويٌِ حَوصحسس َؽثوٕ حَطٗكٌز.

 حَٓطخذػش وحَطؤيذ ْ٘ ضىرٌو اؾشحمحص حَكؿض . -

حَطؤيذ ْ٘ حإلؾشحمحص حَٓطػُهاش ذخظاطًٓخٍ اؾاشحمحص حَكؿاض وْا٘ أٖهاخ ضٓاظ وقاو  -

 حألٖظٓش .

 َطؤيذ ْ٘ ضٗكٌز ؾٌٓؼ أٖوحع حَهشحسحص حَطٗكٌزًش .حَٓطخذػش وح -

حَطؤيذ ْ٘ اؾشحمحص ضكشًش اـاذحس حَطػاخٌْٔ اَاى حَؿهاخص حَٓػٌٗاش قاٍ قاخٍ ـاذس  -

 نشحس ذٓٗؼ حَٓكًوّ غٌُ  ْ٘ حَعكش اَى حَ خسؽ.

حَٓطخذػاش وحَشنخذاش غُاى ؾٌٓاؼ ـاٗخدًو حَكؿاض وحَٓعاطودغخص واؾاشحم حَؿاشد َهااخ  -

 قعز حألٖظٓش وحَطػٌُٓخص.

ذػش ؾٌٓؼ اؾشحمحص حَرٌؼ قٍ حَٓاضحد حَػُٗاٍ وحَطؤياذ ْا٘ اؾشحمحضهاخ ناذ ضٓاظ ْطخ -

 وقهخ  َألٖظٓش وحَطػٌُٓخص.
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اغااذحد ضهااخسًش حَٓطخذػااش َػٓااِ حَوقااذحص حإلدحسًااش حَٓعااثوَش غاا٘ أغٓااخٍ حَكؿااض  -

وحَطٗكٌااز  قااٍ حَٓكااخئ حَٓ طفااش وحَطؤيااذ ْاا٘ ؾٌٓااؼ حإلؾااشحمحص حَالصْااش َهااخ 

 حَؿهخص حَٓػٌٗش.وضهذًٔ حَطوـٌخص ذؽؤٖهخ اَى 

ْطخذػش حَؽًخوى حَوحسدس غُى ْوظكٍ حَوقذحص حإلدحسًش حَٓعثوَش غ٘ أغٓاخٍ  -

حَكؿض وحَطٗكٌز قٍ حَٓكخئ حَٓط ففش وْطخذػطهخ وحَػِٓ غُى اًؿخد حَكُاوٍ 

 حَٓٗخظرش َهخ ذخَطػخوٕ ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش.

ذ ْ٘ حَطكطٌؾ حَذوسي وحَٓكخؾج َُٓشافش َهٔ قٍ ضهذًٔ اذْخص حَكؿض َُطؤي -

 حَطضحْهٔ ذخألٖظٓش وحَُوحتل حَٓػطٓذس.

ْطخذػش ضٗكٌز حَهشحسحص حَفخدسس ذؽؤٕ حألؼ خؿ وحَؽاشيخص حَٓشافاش ذطهاذًٔ  -

 اذْخص حَكؿض.

سـااذ ؾٌٓااؼ حالظطكعااخسحص وحَؽااًخوى وحَٓالقظااخص حَطااٍ ضااشد ذؽااؤٕ اااذْخص  -

 حَكؿض وْطخذػطهخ وحض خر حَالصّ ذؽؤٖهخ . 

 ْؿخٍ حالاطفخؿ.أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ  -
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  للػلار الػييي هالتسجيل التوثيق لضؤهن الوزارة هكيل
 

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس .

 حَهذف حَػخّ:

حإلؼشحف غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  ضٗظٌٌٓخ  و وحَػِٓ غُى ضىوًش 

 وْطخذػش أغٓخٍ حَويخَش.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حَعٌخظخص حَػخْاش حَٓوؾهاش َُويخَاش وحَوقاذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش ذهاخ و حنطشحف  -

 وحإلؼشحف غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ .

حإلؼاااشحف حإلدحسي وحَكٗاااٍ غُاااى حَويخَاااش وحَوقاااذحص حإلدحسًاااش حَٓاااشضري ذهاااخ و  -

وحَطٗعٌو قٌٓخ ذٌٗهخ ذٓخ ًمٓ٘ حَطًخِْ ذٌ٘ ٖؽخوخضهخ وحالظاطكخدس حَهفاوى 

 َهخ . ْ٘ حإلًْخٖخص حَٓطخقش

حإلؼاااشحف غُاااى ضىرٌاااو حألٖظٓاااش وحَُاااوحتل وحَطػٌُٓاااخص حَٓػطٓاااذس َُويخَاااش  -

 وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ.

حإلؼااشحف غُااى دسحظااش حَ ىااي وحَرااشحْـ وحَهوحغااذ وحَطػٌُٓااخص حَٓهذْااش ْاا٘   -

حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذخَويخَش وحَٓٗظٓش ألغٓخَهاخ و وانشحسهاخ 

 .وْطخذػش ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ حَٓ وَش وقهخ  َُفالقٌخص

حَهٌخّ ذخَطٗعٌو قٍ ْؿخٍ ٖؽاخوخص حَويخَاش ْاؼ حَؿهاخص حألااشى غٗاذْخ ًًاوٕ  -

 حَطٗعٌو قٍ ْعطوحٙ حَطٗظٌٍٓ.

حَٓؽاااخسيش قاااٍ حَُؿاااخٕ حًَُٓكاااش ذؤغٓاااخٍ رحص غالناااش ذخَهىخغاااخص وحَوقاااذحص  -

  وٍ َ .حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  أو ضًٌُل ْ٘ ًشحٙ قٍ قذود حَفالقٌخص حَٓ
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حإلؼشحف غُى دسحظش حَفػوذخص وحَٓؽًالص حَطٍ ضػطشك ظاٌش حَػٓاِ قاٍ  -

 حَويخَش وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضري ذهخ و وحَػِٓ غُى ضزٌَُهخ وقُهخ .

حإلؼااااشحف غُااااى دسحظااااش حَٓهطشقااااخص حَ خـااااش ذطىااااوًش حَػٓااااِ قااااٍ حَويخَااااش  -

ُى انشحس ْاخ ضأ وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ واذذحم حَشأي قٌخَهخ و وحَػِٓ غ

 حَٓوحقهش غٌُ  .

حإلؼشحف غُى ضكذًذ حقطٌخؾخص حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش حَويخَاش  -

 ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحألؾهضس وحَٓػذحص وحألدوحص وْطخذػش ضوقٌشهخ وضذسًرهخ .

حإلؼشحف غُى اغذحد حَطهاخسًش حَذوسًاش غا٘ أٖؽاىش واٖؿاخصحص حَويخَاش وحَوقاذحص  -

 ضرىش ذهخ و وسقػهخ اَى ٖختز حَوصًش الض خر حَهشحس حَالصّ ذؽؤٖهخ .حإلدحسًش حَٓش

اغااذحد حَطهااخسًش وحَٓ خورااخص َُٓهااخّ حَعااخٍْ قااٍ حَهمااخًخ حَطااٍ ًىُااز ْاا٘  -

 حَٓهخّ حَعخٍْ حإلقخدس قٌخَهخ قٍ ْؿخٍ حاطفخـخص حَويخَش.

 ْ خورش حَؿهخص حَكًوٌْش قٍ يِ ْخَ  غالنش ذػِٓ حَويخَش . -

حَٓئضٓشحص وحالؾطٓخغخص وحَٗذوحص حَٓكٌُش وحإلنٌٌُٓش وحَذوٌَش حَٓؽخسيش قٍ  -

 رحص حَفُش ذؤٖؽىش حَويخَش وٖهِ حَٓػشقش اَى حَؿهخص رحص حَػالنش.

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَويٌِ قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 للتوثيق املساغد الوكيل

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 وحَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس .ًشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُطوغٌو 

 حَهذف حَػخّ:

حإلؼشحف غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  ضٗظٌٌٓخ  و وحَػِٓ غُى ضىوًش 

 وْطخذػش حألغٓخٍ حَٓطػُهش ذؽئوٕ يطخد ويطخذخص حَػذٍ.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حنطاااشحف حَعٌخظاااخص حَػخْاااش حَٓوؾهاااش َُويخَاااش حَٓعاااخغذس وحَوقاااذحص حإلدحسًاااش  -

 خ و وحإلؼشحف غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ .حَٓشضرىش ذه

حإلؼشحف حإلدحسي وحَكٍٗ غُى حَويخَاش حَٓعاخغذس وحَوقاذحص حإلدحسًاش حَٓاشضري  -

ذهااخ و وحَطٗعااٌو قٌٓااخ ذٌٗهااخ ذٓااخ ًماآ٘ حَطًخْااِ ذااٌ٘ ٖؽااخوخضهخ وحالظااطكخدس 

 حَهفوى ْ٘ حإلًْخٖخص حَٓطخقش َهخ.

حَٓػطٓاااذس َُويخَاااش حإلؼاااشحف غُاااى ضىرٌاااو حألٖظٓاااش وحَُاااوحتل وحَطػٌُٓاااخص  -

 حَٓعخغذس وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ.

حإلؼااشحف غُااى دسحظااش حَ ىااي وحَرااشحْـ وحَهوحغااذ وحَطػٌُٓااخص حَٓهذْااش ْاا٘  -

حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذخَويخَاش حَٓعاخغذس وحَٓٗظٓاش ألغٓخَهاخ و وانشحسهاخ 

 .وْطخذػش ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ وقهخ  َُفالقٌخص حَٓ وَش

 ذخَطٗعٌو قٍ ْؿخٍ ٖؽخوخص حَويخَش حَٓعخغذس ْؼ حَؿهخص حألاشى.حَهٌخّ  -

حَٓؽخسيش قٍ حَُؿخٕ حًَُٓكش ذؤغٓخٍ رحص غالنش ذخَويخَش حَٓعخغذس وحَوقذحص  -

 . حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ 
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حإلؼشحف غُى دسحظش حَفػوذخص وحَٓؽًالص حَطٍ ضػطشك ظاٌش حَػٓاِ قاٍ  -

 و وحَػِٓ غُى ضزٌَُهخ وقُهخ.حَٓشضري ذهخس وحَوقذحص حإلدحسًش حَويخَش حَٓعخغذ

حإلؼااااشحف غُااااى دسحظااااش حَٓهطشقااااخص حَ خـااااش ذطىااااوًش حَػٓااااِ قااااٍ حَويخَااااش  -

و وحَػٓاِ غُاى َٓشضرىش ذهاخ واذاذحم حَاشأي قٌخَهاخحَٓعخغذس وحَوقذحص حإلدحسًش ح

 انشحس ْخ ضٔ حَٓوحقهش غٌُ  .

ضرىاش حَويخَاش حإلؼشحف غُى ضكذًذ حقطٌخؾخص حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًاش حَٓش -

 ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحألؾهضس وحَٓػذحص وحألدوحص وْطخذػش ضوقٌشهخ وضذسًرهخ .

حإلؼشحف غُى اغذحد حَطهاخسًش حَذوسًاش غا٘ أٖؽاىش واٖؿاخصحص حَويخَاش حَٓعاخغذس  -

وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ و وسقػهاخ اَاى ويٌاِ حَاوصحسس َؽائوٕ حَطوغٌاو 

 الض خر حَهشحس حَالصّ ذؽؤٖهخ .

 قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. حَويٌِ حَٓعخغذًُل ذهخ ًي ْهخّ أاشى أ -
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 الػدل كتاب لضؤهن الػانة اإلدارة
 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َُطوغٌو.

 حَهذف حَػخّ : 

ْطخذػش وضٗكٌز حَطػٌُٓخص وحَهشحسحص حَٓطػُهش ذبدحسس ؼئوٕ يطخد حَػذٍ 

 حَٓػٌٗش.ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 َُويخَش وسقػهخ َٓذًش غخّ حإلدحسس حَػخْش َؽئوٕ يطخذخص ويطخد حَػذٍ.

حظااطهرخٍ نااشحسحص حَطػٌااٌ٘ ًَطااخد حَػااذٍ وْطخذػااش اؾشحمحضهااخ حَوظٌكٌااش وقشصهااخ  -

 وحَطػخِْ ْػهخ قعز حألـوٍ.

حَ خـاش وحَطؤياذ ْا٘ اٖؿاخص  ْٔطخذػش ؼئوٕ أغٓخٍ يطخد حَػذٍ واضٓاخّ اؾاشحمحضه -

 ؾٌٓؼ حألْوس حَٓطػُهش ذخَذوسحص حَ خسؾٌش وحَٓهٓخص حَشظٌٓش َهٔ. 

 ضكذًؼ نخغذس ذٌخٖخص حَوصحسس حَٓطػُهش ذًطخد حَػذٍ . -

 ضٗظٌٔ آٌَخص حَطػخِْ ْؼ وُرخص يطخد حَػذٍ حإلدحسًش َمٓخٕ ضُرٌطهخ. -

طػذًالص وحَطىوسحص حَطاٍ ضىاشأ غُاى حَُاوحتل وحألٖظٓاش وحَطػٌُٓاخص ْطخذػش حَ -

 حَٓطػُهش ذؽئوٕ يطخد حَػذٍ.

إلغاااذحد وضفااآٌٔ حَراااشحْـ  حَؿهاااخص رحص حَػالناااش دحااااِ حَاااوصحسسحَطٗعاااٌو ْاااؼ  -

 حَطذسًرٌش وحَطىوًشًش ًَطخد حَػذٍ .

حَهٌخّ ذخَ ىوحص وحإلؾاشحمحص وحَطشضٌراخص حَالصْاش قاٍ اَكاخم يطاخد حَػاذٍ قاٍ  -

 حَرشحْـ حَطذسًرٌش.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 الػدل كتاةاة لضؤهن الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ : 

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َُطوغٌو .

 حَهذف حَػخّ :

ضكهٌو حالقطٌخؽ حَكػٍُ ذٍ وهٗذظش حؾشحمحضهخ حَطوغٌهٌش وضىوًش أغٓخٍ يطخذخص حَػ

 ْ٘ يطخذخص حَػذٍ. 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 َُويخَش وسقػهخ َُويٌِ حَٓعخغذ َُطوغٌو. 

حَٓؽخسيش قٍ دسحظش ْؽاشوغخص حألٖظٓاش وحَُاوحتل رحص حَفاُش ذػٓاِ يطخذاخص  -

ص حإلدحسًشو وحإلظهخّ قٍ ضىوًش حألٖظٓش وحَُوحتل حَػذٍ ذخَطٗعٌو ْؼ حَوقذح

 حَٓطػُهش ذخَطوغٌو. 

اذذحم حَشأي قٍ حَٓوحلٌؼ حَطٍ ضكخٍ َإلدحسس ْ٘ حَؿهخص حَٓػٌٗش دحااِ حَاوصحسس  -

 واخسؾهخ قٌٓخ ًطػُو ذًطخذخص حَػذٍ.

ضضوًذ يطخذخص حَػذٍ ذخَشأي حَٗظخٍْ قٌٓخ ًؽًِ غُى يطخد حَػذٍ قٍ غُٓهٔ   -

 يطخد حَػذٍ . ذٗخم  غُى وُز

حَااشد غُااى ؾٌٓااؼ حالظطكعااخسحص حَٓطػُهااش ذؽاائوٕ يطخذااخص حَػااذٍ حَااوحسدس ْاا٘  -

 نرِ يطخذخص حَػذٍ ذخَطٗعٌو ْؼ حَوقذحص حَٓػٌٗش.
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حظااطهرخٍ حَٓػااخْالص حَطااٍ ضطػُااو ذػٓااِ يطخذااخص حَػااذٍ ْاا٘ حَٓهااخّ حَعااخٍْ  -

 وْاا٘ حَؿهااخص حَكًوٌْااش واقخَطهااخ اَااى يطخذااش حَػااذٍ حَٓ طفااش َإلقااخدس واؾااشحم

 حَالصّ ذؽؤٖهخ.

اغااذحد حَطهااخسًش وحَٓ خورااخص َُٓهااخّ حَعااخٍْ قااٍ حَهمااخًخ حَطااٍ ًىُااز ْاا٘  -

 حَٓهخّ حَعخٍْ حإلقخدس قٌخَهخ.

ْ خورااش حَؿهااخص حَكًوٌْااش قااٍ يااِ ْخَاا  غالنااش ذػٓااِ يطخذااخص حَػااذٍ  وذٓااخ  -

 ًطػُو ذخَػِٓ حالؾشحتٍ.

ْ٘ يطخذاخص حظطهرخٍ ؾٌٓؼ حَشدود غُى حَٓػخْالص حَطٍ ضٔ وُز حإلقخدس غٗهخ  -

 حَػذٍ ْ٘ نرِ حَؿهخص حَكًوٌْش وحَطوؾٌ  غٌُهخ .

حَٓؽخسيش قٍ حَٓئضٓشحص وحالؾطٓخغخص وحَٗذوحص حَٓكٌُش وحإلنٌٌُٓش وحَذوٌَش  -

 رحص حَفُش ذؤٖؽىش حإلدحسس وٖهِ حَٓػشقش اَى حَؿهخص رحص حَػالنش.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 للهوثليو الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 . ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َُطوغٌو

 حَهذف حَػخّ : 

حَطفذًو غُى حَويخالص حَ خسؾٌش وضوغٌو حَٓعطٗذحص حَطٍ ًطىُز حَٗظخّ 

ضكعٌ٘ حدحم حَطوغٌو حَػذٍَ وض كٌل حألغرخم غُى وضوغٌههخ ْ٘ وصحسس حَػذٍ 

 . ٘يطخذخص حَػذٍ وضعهٌِ غُى حَٓشحؾػٌ

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :
 

قاٍ اواخس حألهاذحف وحَعٌخظاخص حَػخْاش َُاوصحسس   َإلدحسساغذحد حَ ىش حَعٗوًش  -

 وحَػِٓ غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ.

ضكعااٌ٘ حدحم حَطوغٌااو حَػااذٍَ وض كٌاال حألغرااخم غُااى يطخذااخص حَػااذٍ وضعااهٌِ  -

  .و حَ خؿغُى حَٓشحؾػٌ٘و وصًخدس حَكشؿ حَوظٌكٌش قٍ حَهىخغٌ٘ حَػخّ 

 حًؿخد ْشدود ْخدي ًػود غُى حَوصحسس ْ٘ االٍ ضًٌٓ٘ اذْخضهخ َُؿٌش. -

 حظطهرخٍ وُرخص ساق حَطوغٌو غ٘ وشًو حَٗظخّ حالًَطشوٍٖ َوصحسس حَػذٍ -

حؼػخس حَٓطهذٌْ٘ حَزً٘ ضٓظ حَٓوحقهاش غُاى وُراخضهٔد ودغاوضهٔ الظاطًٓخٍ  -

حَالتكاش ْا٘ ضكذًذ حَػٗوحٕ حَذحتٔ حَٓٗفوؿ غٌُش قٍ حَٓخدس وحَعخدظش  ْ٘ 

 االٍ حَٗٓورؽ حَٓػذ َزٌَ قٍ ذوحذش حَوصحسسحالًَطشوٌٖش.

 حَٗظش قٍ ضٌُٓ حألؾخٖز وقو حألٖظٓش وحَطػٌُٓخص . -

حغذحد ٖٓورؽ ساق حَطوغٌو وورخغخضهخ َُىُرخص حَٓطًُش و ضعآٌُهخ حو حسظاخَهخ  -

 َُٓشاق َهٔ ذػذ حظطًٓخٍ حؾشحمحضهخ.
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حظااااطالّ ٖٓخرؾهااااخ ْاااا٘ حغااااذحد ْوـااااكخص ْىروغااااخص و حاطااااخّ حَٓااااوغهٌ٘ و  -

 حَٓوغهٌ٘ ْؼ ٖٓخرؽ ضونٌػخضهٔ.

حغذحد حَكهٌرٌش حَطذسًرٌش َُذوسس حَٓط ففش حَٓؽخس حٌَهخ قٍ حَٓخدس حَػخَػش ْ٘  -

 حَالتكش ذخَطٗعٌو ْؼ حدحسس حَطذسًز و حالذطػخع.

حغذحد حالاطرخس حَطكشًشي ًَِ دوسس ضذسًرٌاش حَٓٗفاوؿ غٌُهاخ قاٍ حَٓاخدس حَػخَػاش  -

 ٌُش ويٌِ حَوصحسس َؽئوٕ حَطوغٌو الغطٓخدهخ.وسقؼ ٖطختؿهخَكم

 .حظطهرخٍ ؼًخوي حَٓشحؾػٌ٘ ضؿخس حَٓوغهٌ٘ وحغٓخَهٔ -

 .دسحظش حَٓػخُْش حَٓكخَش َالدحسس -

حغااذحد ْؽااخسًؼ حًَٓخضرااخص َُؿهااخص حَطااٍ ال ً ااطق حَٓااذًش حَػااخّ ذخًَطخذااش حٌَهااخ  -

 وقو حاطفخؿ حالدحسس. 

 حَػِٓ ذخإلدحسس وْهطشقخص ضىوًشهخ .اغذحد حَطهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش غ٘ ظٌش  -

 ضهٌٌٔ أدحم حَػخٌُْ٘ وضكذًذ حقطٌخؾخضهٔ حَطذسًرٌش  -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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  للػلار الػييي للتسجيل املساغد الوكيل

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ًشضري ذويٌِ حَوصحسس َُطوغٌو وحَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس .

 حَػخّ:حَهذف 

حإلؼشحف غُى حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذ  ضٗظٌٌٓخ  و وحَػِٓ غُى ضىوًش 

 وْطخذػش حألغٓخٍ ذخَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حنطاااشحف حَعٌخظاااخص حَػخْاااش حَٓوؾهاااش َُويخَاااش حَٓعاااخغذس وحَوقاااذحص حإلدحسًاااش  -

 حَٓشضرىش ذهخ و وحإلؼشحف غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ .

حإلؼشحف حإلدحسي وحَكٍٗ غُى حَويخَاش حَٓعاخغذس وحَوقاذحص حإلدحسًاش حَٓاشضري  -

ذهااخ و وحَطٗعااٌو قٌٓااخ ذٌٗهااخ ذٓااخ ًماآ٘ حَطًخْااِ ذااٌ٘ ٖؽااخوخضهخ وحالظااطكخدس 

 حَهفوى ْ٘ حإلًْخٖخص حَٓطخقش َهخ.

حإلؼاااشحف غُاااى ضىرٌاااو حألٖظٓاااش وحَُاااوحتل وحَطػٌُٓاااخص حَٓػطٓاااذس َُويخَاااش  -

 سًش حَٓشضرىش ذهخ.حَٓعخغذس وحَوقذحص حإلدح

حإلؼااشحف غُااى دسحظااش حَ ىااي وحَرااشحْـ وحَهوحغااذ وحَطػٌُٓااخص حَٓهذْااش ْاا٘  -

حَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذخَويخَاش حَٓعاخغذس وحَٓٗظٓاش ألغٓخَهاخ و وانشحسهاخ 

 .وْطخذػش ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ وقهخ  َُفالقٌخص حَٓ وَش

 ْؼ حَؿهخص حألاشى. حَهٌخّ ذخَطٗعٌو قٍ ْؿخٍ ٖؽخوخص حَويخَش حَٓعخغذس -

حَٓؽخسيش قٍ حَُؿخٕ حًَُٓكش ذؤغٓخٍ رحص غالنش ذخَويخَش حَٓعخغذس وحَوقذحص  -

 . حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ 
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حإلؼشحف غُى دسحظش حَفػوذخص وحَٓؽًالص حَطٍ ضػطشك ظاٌش حَػٓاِ قاٍ  -

ذهاااخ و وحَػٓاااِ غُاااى ضااازٌَُهخ  حَويخَاااش حَٓعاااخغذس وحَوقاااذحص حإلدحسًاااش حَٓاااشضري

 .وقُهخ

حإلؼااااشحف غُااااى دسحظااااش حَٓهطشقااااخص حَ خـااااش ذطىااااوًش حَػٓااااِ قااااٍ حَويخَااااش  -

حَٓعخغذس وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ واذذحم حَاشأي قٌخَهاخ و وحَػٓاِ غُاى 

 انشحس ْخ ضٔ حَٓوحقهش غٌُ  .

حإلؼشحف غُى ضكذًذ حقطٌخؾخص حَهىخغخص وحَوقذحص حإلدحسًاش حَٓشضرىاش حَويخَاش  -

 وحَٓػذحص وحألدوحص وْطخذػش ضوقٌشهخ وضذسًرهخ . ْ٘ حَهوى حَػخُْش وحألؾهضس

حإلؼشحف غُى اغذحد حَطهاخسًش حَذوسًاش غا٘ أٖؽاىش واٖؿاخصحص حَويخَاش حَٓعاخغذس  -

وحَوقذحص حإلدحسًش حَٓشضرىش ذهخ و وسقػهاخ اَاى ويٌاِ حَاوصحسس َؽائوٕ حَطوغٌاو 

 الض خر حَهشحس حَالصّ ذؽؤٖهخ .

ًُل ذهخ حَويٌِ حَٓعخغذ ق - ًو  ٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ.أي ْهخّ أاشى 
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 للػلار الػييي للتسجيل الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ َُطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس.

 حَهذف حَػخّ : 

ضهٌثش وضىوًش غِٓ ادحسحص حَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس ذخَطػخوٕ ْؼ حَؿهخص رحص 

 حَػالنش.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش اغااذحد  -

 َُويخَش وسقػهخ َُويٌِ حَٓعخغذ َُطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس.

ضكذًاااذ حألهاااذحف حإلظاااطشحضٌؿٌش َطىاااوًش حَػٓاااِ حإلدحسي قاااٍ ادحسحص حَطعاااؿٌِ  -

 حَػٌٍٗ َُػهخس.

 اؾشحم حَذسحظخص حٌَٓذحٌٖش حَالصْش َطكذًذ حالقطٌخؾخص حَكػٌُش. -

عااٌي وقوظاارش حألظااخٌَز وحإلؾااشحمحص حإلدحسًااش وسقااؼ ْعااطوى ْػااذالص أدحم ضر -

 ْوظكٌهخ.

ضىاااوًش حَٗٓاااخرؽ حَٓعاااط ذْش واٖؿاااخص أغٓاااخٍ ادحسحص حَطعاااؿٌِ حَػٌٗاااٍ َُػهاااخس  -

 واغذحد أدَش إلؾشحمحص حَػِٓ ذخَطٗعٌو ْؼ ويخَش حَط ىٌي وحَطىوًش.

طٌخؾخضهاااخ ؾٓاااؼ وقفاااش وضفاااٌٗل ذٌخٖاااخص ادحسحص حَطعاااؿٌِ حَػٌٗاااٍ َُػهاااخس وحق -

 واغذحد حَطهخسًش حإلقفختٌش ذزٌَ 

ْطخذػااش ضااوقٌش حقطٌخؾااخص ادحسحص حَعااؿِ حَػٌٗااٍ َُػهااخس ْاا٘ حَُااوحصّ وحألؾهااضس  -

 ذخَطػخوٕ ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش. 
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 ْطخذػش ضٗكٌز حَهشحسحص حَفخدسس ذؽؤٕ ادحسحص حَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس. -

حَطعااؿٌِ  دسحظااش حَؽااًخوي وحَٓالقظااخص حَٓهذْااش ْاا٘ حَٓااوحوٌٗ٘ ذ فااوؿ -

 حَػٌٍٗ َُػهخس. وحَشد غٌُهخ ذٓخ ًٗعؿٔ ْؼ حألٖظٓش وحَُوحتل حَٓػٓوٍ ذهخ.

حنطااشحف حَٓػااخًٌش َطكذًااذ حَكخؾااش إلٖؽااخم ادحسحص حَطعااؿٌِ حَػٌٗااٍ َُػهااخس قااٍ  -

 حَٓٗخوو وحَٓكخقظخص وحَٓشحيض.

دسحظاااش وُرااااخص اقااااذحع ادحسحص حَطعااااؿٌِ حَػٌٗااااٍ َُػهااااخس قااااٍ حَٓكخقظااااخص  -

 وحَٓشحيض. 

قطٌخؾخص حَطذسًرٌش وحنطشحف حَ ىي وحَرشحْـ حَطٗكٌزًش َطؤهٌاِ وضاذسًز دسحظش حال -

 . ْوظكٍ ادحسحص حَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 األهل الليد كضاة نكاتب غلى لإلصراف الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 َُطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس.ضشضري ْرخؼشس ذخَويٌِ حَٓعخغذ 

 حَهذف حَػخّ : 

 حإلؼشحف وحَٓطخذػش غُى أغٓخٍ ادحسحص ًْخضز نمخس حَهٌذ حألوٍ.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 َُويخَش وسقػهخ َُويٌِ حَٓعخغذ َُطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس.

شحضٌؿٌش َطىاوًش حَػٓاِ حإلدحسي قاٍ ًْخضاز نماخس حَهٌاذ ضكذًذ حألهذحف حإلظط -

 حألوٍ.

اؾااشحم حَذسحظااخص حٌَٓذحٌٖااش حَالصْااش َطكذًااذ حالقطٌخؾااخص حَكػٌُااش ًَٓخضااز نمااخس  -

 حَهٌذ حألوٍ.

ضرعٌي وقوظرش حألظخٌَز وحإلؾشحمحص حإلدحسًاش وسقاؼ ْعاطوى وْػاذالص أدحم  -

 ْوظكٌهخ.

وٍ ْ٘ حَٓوحسد حَٓخٌَش وحَرؽشًش ضكذًذ حقطٌخؾخص ادحسحص ًْخضز نمخس حَهٌذ حأل -

وحَُاااوحصّ وحَطؿهٌاااضحص وْطىُراااخص حَفاااٌخٖش وؾٌشهاااخ ْااا٘ حَماااشوسًخص حإلدحسًاااش 

 حَالصْش ذخَطٗعٌو ْؼ حَوقذحص حإلدحسًش رحص حَػالنش.

ْطخذػاااش ضاااوقٌش حقطٌخؾاااخص ادحسحص ًْطاااز حَهٌاااذ حألوٍ ْااا٘ حَُاااوحصّ وحألؾهاااضس  -

 وحَٓػذحص ذخَطػخوٕ ْؼ حَؿهخص حَٓػٌٗش. 

 ْطخذػش ضٗكٌز حَهشحسحص حَفخدسس ذؽؤٕ ادحسحص ًْطز حَهٌذ حألوٍ. -

دسحظش حَؽًخوي وحَٓالقظخص حَٓهذْش ْ٘ حَٓوحوٌٗ٘ وحَشد غٌُهخ ذٓخ ًٗعؿٔ  -

 ْؼ حألٖظٓش وحَُوحتل حَٓػٓوٍ ذهخ.
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اغذحد أدَش إلؾشحمحص حَػِٓ وضىوًش ٖٓخرؽ حإلؾشحمحص ذبدحسحص ًْطز حَهٌذ حألوٍ  -

وقٌش حَ ذْخص حَٗٓورؾٌش ذخَطٗعٌو ْؼ ويخَش حَط ىاٌي َمٓخٕ ظشغش حإلٖؿخص وض

 وحَطىوًش.

حنطااشحف حَٓػااخًٌش َطكذًااذ حَكخؾااش إلٖؽااخم ادحسحص ًْخضااز نمااخس حَهٌااذ حألوٍ قااٍ  -

 حَٓكخقظخص وحَٓشحيض.

اؾااااشحم حَذسحظااااخص حَالصْااااش إلقااااذحع ادحسحص ًْخضااااز نمااااخس حَهٌااااذ حألوٍ قااااٍ  -

 حَٓكخقظخص وحَٓشحيض. 

ٓااِ وضىااوًش ٖٓااخرؽ حإلؾااشحمحص ذاابدحسحص ًْخضااز نمااخس اغااذحد أدَااش إلؾااشحمحص حَػ -

حَهٌااذ حألوٍ َماآخٕ ظااشغش حإلٖؿااخص وضااوقٌش حَ ااذْخص حَٗٓورؾٌااش ذخَطٗعااٌو ْااؼ 

 ويخَش حَط ىٌي وحَطىوًش.

دسحظش حَؽًخوي وحَٓالقظخص حَٓهذْش ْ٘ حَٓوحوٌٗ٘ وحَشد غٌُهخ ذٓخ ًٗعؿٔ  -

 ْؼ حألٖظٓش وحَُوحتل حَٓػٓوٍ.

حَطذسًرٌش وحنطشحف حَ ىي وحَرشحْـ حَطٗكٌزًش َطؤهٌاِ وضاذسًز دسحظش حالقطٌخؾخص  -

 ْوظكٍ ادحسحص ًْخضز نمخس حَهٌذ حألوٍ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 اإلىراداة غلى للركاةة الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 َُػهخس.ضشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُطوغٌو وحَطعؿٌِ حَػٌٍٗ 

 حَهذف حَػخّ : 

ض خر بّ ادحسحص حَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس ذحإلؼشحف وحَٓطخذػش غُى ْطخذػش نٌخ

 حإلؾشحمحص حَفكٌكش حَوحسدس ذطهخسًش حَشنخذش غُى حإلًشحدحص.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

  َُويٌِ حَٓعخغذ َُطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخسَُويخَش وسقػهخ 

حَطؤيااذ ْاا٘ نٌااخّ ؾٌٓااؼ ادحسحص حَطعااؿٌِ حَػٌٗااٍ َُػهااخس ذخألغٓااخٍ وحإلؾااشحمحص  -

حَٓخٌَااش حَٓطػُهااش ذااخإلًشحدحص ذخَؽااًِ حَفااكٌل ووقااو حألٖظٓااش وحَُااوحتل حَطااٍ 

ضكًااأ غُٓهاااخو وسقاااؼ ضهاااخسًش حَككاااق ذٓاااذى حَهفاااوس وأظااارخذ  وحَطوـاااٌخص 

 وحَٓهطشقخص حَالصْش َطفكٌل حَٓعخس. 

ضكفااٌِ حإلًااشحدحص قااٍ ادحسحص حَطعااؿٌِ حَػٌٗااٍ  ضىااوًش أٖظٓااش حَشنخذااش غُااى -

 َُػهخس

اغاااذحد حَطهاااخسًش حَشنخذٌاااش غُاااى حإلًاااشحدحص ْؽاااكوغش ذخَطوـاااٌخص وحَٓهطشقاااخص  -

 حَطفكٌكٌش

ض اااخر حإلؾاااشحمحص حَطفاااكٌكٌش بّ ادحسحص حَطعاااؿٌِ حَػٌٗاااٍ َُػهاااخس ذْطخذػاااش نٌاااخ -

 حَوحسدس ذطهخسًش حَشنخذش غُى حإلًشحدحص.
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عاؿالص وحَوغاختو وحَٓعاطٗذحص وحَُٓكاخص حَٓخٌَاش حَطكهو وحَطؤيذ ْ٘ ـاكش حَ -

 قٍ ادحسحص حَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس.

حَطؤيذ ْ٘ حظط ذحّ حَعؿالص وحَٓعطٗذحص وحَوغختو حَٓخٌَش وقكظهخ وحَطكهو  -

 ْ٘ ْىخذهش ذٌخٖخضهخ غُى أسك حَوحنؼ ذبؾشحم حَؿشد َُٓوؾودحص ذفوسس دوسًش.

دحص ذخَطػخوٕ ْؼ حإلدحسس حَػخْش قوظرش وضىوًش أٖظٓش غِٓ حَشنخذش غُى حإلًشح -

 َُكخظز حاٍَ.

ضٗظاأٌ ذااشحْـ َُضًااخسحص حٌَٓذحٌٖااش وحَؿااوالص حَطكطٌؽااٌش غُااى ادحسحص حَطعااؿٌِ  -

 حَػٌٍٗ َُػهخس وحَهٌخّ ذهخ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 هالتفتيش للركاةة الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َُطوغٌو وحَطعؿٌِ حَػٌٍٗ َُػهخس.ضشضري 

 حَهذف حَػخّ : 

حَشنخذش وحَطكطٌؾ غُى أغٓخٍ يطخذخص يطخد حَػذٍ َٓػشقش ْذى حَطضحْهٔ ذطىرٌو 

 حألٖظٓش وحَطػٌُٓخص

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

ْطخذػااش ضىرٌااو اؾااشحمحص حَػٓااِ قااٍ يطخذااخص حَػااذٍ  وولااؼ حَ ىااي وحَرااشحْـ  -

ذطىوًشهااخ وسقااؼ ْعااطوى أدحتهااخ ذٓااخ ًماآ٘ قكااظ قهااوم حَٓااوحوٌٗ٘ حًَكٌُااش 

 وقهخ  َألٖظٓش حَٗخقزس

ْطخذػاااش أغٓاااخٍ يطاااخد حَػاااذٍ وْٗعاااوذٍ يطخذاااخص حَػاااذٍ وحَطكطاااٌؾ غُاااٌهٔ  -

 َُونوف غُى ْذى حالَطضحّ ذخألٖظٓش وحَُوحتل حَٓػٓوٍ ذهخ.

شغش ْطخذػااش ضضوًااذ يطخذااخص حَػااذٍ  ذخَٗٓااخرؽ وأدَااش واؾااشحمحص حَػٓااِ َماآخٕ ظاا -

 ودنش حالٖؿخص ذخَطٗعٌو ْؼ حإلدحسحص حَٓػٌٗش.

ْطخذػش حَهماخًخ وحَاذغخوي حَٓشقوغاش غُاى يطاخد حَػاذٍ ْاؼ حَؿهاخص حَٓ طفاش  -

 وضضوًذهخ ذًخقش حَوغختو وحألوسحم حَٓىُوذش إلضٓخّ اؾشحمحضهخ.

َطضحّ يطخد حَػذٍ وْٗعوذٍ يطخذخص حَػذٍ ذؤوناخص حَاذوحّ حَشظآٍد اْطخذػش  -

طٌؽاااٌش أو ذٌخٖاااخص حَكماااوس وحالٖفاااشحف حٌَوٌْاااش وقهاااخ  ْااا٘ ااااالٍ ؾاااوالص ضك

 َُطػٌُٓخص حَفخدسس قٍ هزح حَؽؤٕ.

 سقؼ حَطهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش غ٘ حٖؿخصحص حإلدحسس وضىوًش حَػِٓ قٌهخ. -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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  الوزارة هكالة

 الدهلي هالتػاهن لألىظهة
  



                 

 

 
 

 

 

 

 127 

 الدهلي هالتػاهن لألىظهة الوزارة هكيل

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ:

 ْرخؼشس ذٓػخٍَ حَوصًش.  ضشضري

 حَهذف حَػخّ:

 ادحسس وضٗظٌٔ يخقش حألغٓخٍ حَٓطػُهش ذؽئوٕ حألٖظٓش وحَذسحظخص حَهخٖوٌٖش .

 

  



                 

 

 لوزارة العدل الدليل التنظيمي

 

 

 

 128 

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

حغاذحد حَ ىاش حَعااٗوًش َػٓاِ حَويخَااش قاٍ حواخس حالهااذحف وحَعٌخظاخص حَػخْااش  -

 وسقػهخ َُوصًش.َُوصحسس 

حذذحم حَشأي حَٗظخٍْ قٍ حَٓػخْالص حَطٍ ضكخٍ اٌَهاخ ْا٘ ْػاخٍَ حَاوصًش وْا٘  -

 حإلدحسحص حَٓػٌٗش.

قٍ حَهمخًخ وحَٓوحلٌؼ وحَذسحظخص حَٓكوَش  ضهذًٔ حالظطؽخسحص حَٓط ففش -

 ْ٘ نرِ حَوصًش.

دسحظاااااش وْشحؾػاااااش حألٖظٓاااااش وحَُاااااوحتل وضهاااااذًٔ حَٓهطشقاااااخص وحذاااااذحم حَاااااشأي  -

 غٌُهخ.وحَٓالقظخص 

 حغذحد وـٌخؾش حألٖظٓش وحَُوحتل حَطٗكٌزًش حَ خـش ذؤغٓخٍ حَوصحسس. -

ـااٌخؾش وْشحؾػااش حَػهااود حَطااٍ ضرشْهااخ حَااوصحسس قااٍ ؾٌااؼ ْؿخالضهااخ وؼاائوٖهخ  -

 وحَطؤيذ ْ٘ ْذى ْىخذهطهخ َألٖظٓش وحَطػٌُٓخص.

ضٓػٌِ  حَوصحسس قٍ حَطشحقؼ أْخّ حَؿهاخص حَهماختٌش وؼار  حَهماختٌش حَٓشقوغاش  -

 حسس أو لذهخ.ْ٘ حَوص

دحسحص حَٓ طفاااش قاااٍ ْطخذػاااش وضٗكٌاااز ْؽاااشوغخص حَطػاااخوٕ وحَطٗعاااٌو ْاااؼ حإل -

 حألٖظٓش ذػذ ـذوسهخ َذى حإلدحسحص حَٓ طفش .

حَطػخوٕ وحَطٗعٌو ْؼ حإلدحسحص حَٓ طفاش َذسحظاش حَاذغخوي حَطاٍ ضًاوٕ حَاوصحسس  -

 وشقخ  قٌهخ وضكذًذ ْعررخص ضٌُ حَذغخوى.

حَٓ طفااش َُكااذ ْاا٘ حَااذغخوي حَٓشقوغااش  حًمااخف حَااٗظٔ وحَطؽااشًػخص َااإلدحسحص -

 غُى حَوصحسسو ضٓػٌِ حَوصحسس قٌهخ.

حذذحم حَشأي قاٍ حَطظُٓاخص حَطاٍ ًطهاذّ ذهاخ حَٓوظكاوٕ ْا٘ حَهاشحسحص حإلدحسًاش  -

 حَفخدس ذكههٔ وسقػهخ َٓػخٍَ حَوصًش َطهشًش ْخ ًشحٙ.

ؾٓااؼ وضفااٌٗل وضوغٌااو حَرٌخٖااخص وحَٓػُوْااخص وحالاطفخـااخص وحَطؽااشًػخص  -

   2رحص حَفُش ذخَوصحسس وحٖؽخم نخغذس ذٌخٖخص ْط ففش َهخ  وحَهشحسحص
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 قفش حَؿشحتٔ حالنطفخدًش وضكذًذهخ. -

حَطٗعاااٌو ْاااؼ حَوقاااذحص حإلدحسًاااش َإلظاااهخّ قاااٍ ضىاااوًش حألٖظٓاااش وحَُاااوحتل  -

 حَٓطػُهش ذخَهمخم وحَطوغٌو.

حَٓؽخسيش قٍ حَٓئضٓشحص وحالؾطٓخغخص وحَٗذوحص حَٓكٌُش وحإلنٌٌُٓش وحَذوٌَش  -

 حَفُش ذؤٖؽىش حَويخَش وٖهِ حَٓػشقش اَى حإلدحسحص رحص حَػالنشرحص 

ضُهٍ حَذغوحص حَطٍ ضشد َُوصحسس َالؼطشحى قٍ حَٓئضٓشحص أو حَٗذوحص وحَػِٓ  -

غُااى ضهٌاأٌ ْااذى حالظااطكخدس ْاا٘ حَٓؽااخسيش ذهااخ ذخَطٗعااٌو ْااؼ حَااوصًش ألاااز 

 حَطوؾٌ  قٍ رٌَ.

محص حَػشذٌش وحَذوٌَاش حَػشك غ٘ حَٓولوغخص حَٓذسؾش غُى ؾذوٍ أغٓخٍ حَُهخ -

حَطٍ ضؽخسى قٌهخ حَوصحسس َطكذًذ ْونل حًَُٓٓش اصحم ضٌُ حَٓولوغخص ورَاٌ 

 قٍ لوم ظٌخظش حَذوَش وضوؾهخضهخ.

حنطشحف حَٓشؼاكٌ٘ َُٓؽاخسيش قاٍ حَٓائضٓشحص وحَٗاذوحص حَٓ طُكاش حَطاٍ ضاذاِ  -

 لٓ٘ أغٓخٍ حَوصحسس و حَػشك ذزٌَ َٓػخٍَ حَوصًش.

ٓشحص وحَُؿخٕ وحالؾطٓخغاخص  حَ خسؾٌاش ذخَٓػُوْاخص اْذحد حَٓؽخسيٌ٘ قٍ حَٓئض -

 وحألسنخّ حَكذًػش حَ خـش ذٓولوع حَٓؽخسيش.

ضهٌٌٔ حَٓؽخسيخص حَ خسؾٌش َٓٓػٍُ حَوصحسس وحالظطكخدس ْا٘ حًؿخذٌخضهاخ وضكاخدي  -

 ظُرٌخضهخ إ وؾذص قٍ حَٓؽخسيخص حَٓعطهرٌُش.

ٔ وقاااٍ ْطخذػاااش حالضفاااخالص ذؽاااؤٕ حَطكماااٌش َالضكخنٌاااخص وْااازيشحص حَطكاااخه -

 حَٓؿخالص حَػذٌَش وْخًُضّ ذفذدهخ.

حغذحد حَٓهطشقخص ذؽؤٕ حالضكخنٌخص حَذوٌَاش رحص حَفاُش ذػٓاِ حَاوصحسس ودسحظاش  -

 حَٗطختـ وْطخذػطهخ ذخَطػخوٕ ْؼ حإلدحسحص حَٓ طفش ذخَوصحسس.

حًؿخد وضكػٌِ آٌَخص حالضفخٍ وضهوًش حَػالنخص وأوحـش حَطػخوٕ ْؼ حَؿٓػٌخص  -

ذوٌَااش حَٓػٌٗااش ذكهااوم حالٖعااخٕ وؾٌشهااخ ْاا٘ حَؿٓػٌااخص وحَهٌثااخص حَووٌٗااش وحَ

 وحَهٌثخص.
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حَطػخوٕ وحَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص رحص حَػالنش قٍ حَوصحسس واخسؾهخ َطوقٌش وضرخدٍ  -

 حَٓػُوْخص رحص حَفُش ذًٓخقكش ؾعِ حالْوحٍ وضٓوًِ حإلسهخد.

ْطخذػش ضٗكٌز حالضكخنٌخص وحَٓػخهذحص وْزيشحص حَطكخهٔ حَطٍ ضونػهخ حَاوصحسس  -

 ْؼ حَؿهخص حَٓ طُكش.

ْطخذػش حغذحد اىي حإلدحسحص حَٓشضرىش ذهخ وحغذحد حَ ىش حَعٗوًش َػِٓ حَويخَش  -

 قٍ حوخس حألهذحف وحَعٌخظخص حَػخْش َُوصحسس.

 حغذحد حَطهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش غ٘ حٖؿخصحص حَويخَش وْهطشقخص ضىوًش آدحتهخ . -

 أي ْهخّ أاشى ًًُل ذهخ حَويٌِ قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 اإلكتصادىة للجرائم الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ضشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َألٖظٓش وحَطػخوٕ حَذوٍَ .

 حَهذف حَػخّ : 

ادحسس وضٗظٌٔ يخقش حإلغٓخٍ حَٓطػُهش ذخَؿشحتٔ حإلنطفخدًش وذهمخًخ ؾعِ 

حَطػخوٕ ْؼ حألْوحٍ وضٓوًِ حإلسهخد رحص حَفُش ذػِٓ حَوصحسس وضػضًض أوحـش 

حَٓئظعخص وحَٓٗظٓخص وحَهٌثخص حَٓكٌُش وحَذوٌَش حَٗخؼىش قٍ هزح 

 حَٓؿخٍ.

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

قاٍ اواخس حألهاذحف وحَعٌخظااخص قاٍ اغاذحد حَ ىاش حَعااٗوًش َإلدحسس حَٓؽاخسيش -

 حَػخْش َُويخَش.

حَٓؽااخسيش وضٓػٌااِ حَااوصحسس قااٍ حَٓاائضٓشحص وحالؾطٓخغااخص وحَٗااذوحص حَٓكٌُااش  -

وحإلنٌٌُٓااش وحَذوٌَااش حَ خـااش ذااخَؿشحتٔ حإلنطفااخدًش وًْخقكااش ؾعااِ حألْااوحٍ 

 وضٓوًِ حإلسهخد.

حَٓؽخسيش وضٓػٌِ حَوصحسس قٍ حَُؿٗش حَذحتٓش ًَٓخقكش وؾعِ حألْاوحٍ وضوغٌاو  -

 يخقش حألغٓخٍ حَٓطػُهش ذهخ.

ضفٌٓٔ وضٗكٌز ذشحْـ قٍ ْؿخٍ حَؿشحتٔ حالنطفاخدًش وًْخقكاش ؾعاِ حألْاوحٍ  -

 سهخد وضٗكٌزهخ َٓٗعوذٍ حَوصحسس.وضٓوًِ حإل

ْطخذػاااش ضٗكٌاااز يخقاااش حَٓػاااخْالص حَاااوحسدس ْااا٘ وقاااذس حَطكشًاااخص حَٓخٌَاااش ذاااوصحسس  -

 حَذحاٌُش واغذحد حَطهخسًش وحَٓ خورخص حَالصْش ذؽؤٖهخ.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 الدهلي للتػاهن الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ضشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َألٖظٓش وحَطػخوٕ حَذوٍَ .

 حَهذف حَػخّ : 

ضىوًش وضٌٗٓش غالنخص حَطػخوٕ ذٌ٘ حَوصحسس وحَهٌثخص حَٓػٌٗش ذؽثوٕ حَػذٍ 

 حَٓئضٓشحصوحَفذًهش وضٓػٌِ حًَُٓٓش قٍ  حَذوٍ حَؽهٌهشوحَهمخم قٍ 

 ؾطٓخغخص وحَٗذوحص حإلنٌٌُٓش وحَذوٌَش .وحال

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 َُويخَش .

حَٓؽخسيش قٍ حَٓئضٓشحص وحَٗذوحص حَهمختٌش وحَطوغٌهٌش وحَهخٖوٌٖش حإلنٌٌُٓش  -

وحَذوٌَش وٖهِ حَٓػشقش َُٓشقو حَػذٍَ وغشك ٖطختـ ضىوًش حَٓشقو واٖؿخصحضا  

 قٍ هزٙ حَٓٗخظرخص. 

ضُهٍ حَذغوحص حَطٍ ضشد َُوصحسس َالؼطشحى قٍ حَٓئضٓشحص أو حَٗذوحص وحَػِٓ  -

ْ٘ حالؼطشحى ذهخ ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓ طفاش غُى ضهٌٌٔ ْذى حالظطكخدس 

 ذخَوصحسس وضػشك ٖطٌؿش ضهٌٌٓهخ غُى حَوصًش ألاز حَطوؾٌ  قٍ رٌَ.

حَػشك غ٘ حَٓولوغخص حَٓذسؾش غُى ؾذوٍ أغٓخٍ حَُهخمحص حَػشذٌش وحَذوٌَاش  -

حَطٍ ضؽخسى قٌهخ حَوصحسس َطكذًذ ْونل حًَُٓٓش اصحم ضٌُ حَٓولوغخص ورَاٌ 

 وَش وضوؾهخضهخ .قٍ لوم ظٌخظش حَذ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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حنطشحف حَٓشؼاكٌ٘ َُٓؽاخسيش قاٍ حَٓائضٓشحص وحَٗاذوحص حَٓ طُكاش حَطاٍ ضاذاِ  -

 لٓ٘ أغٓخٍ حَوصحسس و حَػشك ذزٌَ َٓػخٍَ حَوصًش.

اْذحد حَٓؽخسيٌ٘ قٍ حَٓائضٓشحص وحَُؿاخٕ وحالؾطٓخغاخص حَ خسؾٌاش ذخَٓػُوْاخص  -

 وحألسنخّ حَكذًػش حَ خـش ذٓولوع حَٓؽخسيش.

 خسؾٌش َٓٓػٍُ حَوصحسس وحالظطكخدس ْا٘ اًؿخذٌخضهاخ وضكاخدي ضهٌٌٔ حَٓؽخسيخص حَ -

 ظُرٌخضهخ إ وؾذص قٍ حَٓؽخسيخص حَٓعطهرٌُش.

ْطخذػاااش حالضفاااخالص ذؽاااؤٕ حَطكماااٌش َالضكخنٌاااخص وْااازيشحص حَطكاااخهٔ وقاااٍ  -

 حَٓؿخالص حَػذٌَش وْخ ًُضّ ذفذدهخ.

سحظاش اغذحد حَٓهطشقخص ذؽؤٕ حالضكخنٌخص حَذوٌَاش رحص حَفاُش ذػٓاِ حَاوصحسس ود -

 حَٗطختـ وْطخذػطهخ ذخَطػخوٕ ْؼ حَؿهخص حَٓ طفش ذخَوصحسس .  

اًؿخد وضكػٌِ آٌَخص حالضفخٍ وضهوًش حَػالنخص وأوحـش حَطػخوٕ ْؼ حَؿٓػٌخص  -

 وحَهٌثخص حَووٌٗش وحَذوٌَش حَٓػٌٗش ذكهوم حإلٖعخٕ.

حَطػخوٕ وحَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص رحص حَػالنش قٍ حَوصحسس واخسؾهخ َطوقٌش وضرخدٍ  -

 ٓػُوْخص رحص حَفُش ذًٓخقكش ؾعِ حألْوحٍ وضٓوًِ حإلسهخد .حَ

ْطخذػش ضٗكٌز حالضكخنٌخص وحَٓػخهذحص وْزيشحص حَطكخهٔ حَطٍ ضونػهخ حَاوصحسس  -

 ْؼ حَؿهخص حَٓ طُكش.

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -
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 األىظهة لضؤهن الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َألٖظٓش وحَطػخوٕ حَذوٍَ .ضشضري 

 حَهذف حَػخّ : 

ادحسس وضٗظٌٔ يخقش حإلغٓخٍ حَٓطػُهش ذخَؽئوٕ حألٖظٓش حَهخٖوٌٖش رحص حَفُش 

 ذػِٓ حَوصحسس

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :

اغااذحد حَ ىااش حَعااٗوًش َػٓااِ حإلدحسس قااٍ اوااخس حألهااذحف وحَعٌخظااخص حَػخْااش  -

 َُويخَش .

حالضكخنٌش حَػٗختٌش وحَؿٓخغٌش حَٓرشْش ذٌ٘ حًَُٓٓش ودوٍ ْؿُغ حَطػخوٕ دسحظش  -

حَااااذوٍَ وضكذًااااذ أقمااااِ حَىااااشم وحاٌَااااخص حَالصْااااش َالظااااطكخدس ْاااا٘ هاااازٙ 

 حالضكخنٌخص.

اغاااذحد ْؽاااشوغخص حالضكخنٌاااخص حإلنٌٌُٓاااش وحَذوٌَاااش قاااٍ حَٓعاااختِ حَهماااختٌش  -

 وحَطوغٌهٌش ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓ طفش.

َطااٍ ًهااذْهخ ْٓػُااٍ حَااوصحسس ذػااذ حَٓؽااخسيش قااٍ حَٓٗخظاارخص ضُهااٍ حَطهااخسًش ح -

 حَ خسؾٌش.

 حالؼطشحى قٍ غموًش حَُؿخٕ حَعػودًش حَٓؽطشيش . -

ْطخذػش ضٗكٌاز ْاخ ًفاذس غا٘ حَُهاخمحص حَػشذٌاش وحَذوٌَاش ْا٘ ناشحسحص وضوـاٌخص  -

 رحص ـُش ذػِٓ وصحسس حَػذٍ ورٌَ ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓ طفش.

 دحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ.أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حال -
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 اإلىسان لحلوق الػانة اإلدارة

 حالسضرخه حَطٗظٌٍٓ :

 ضشضري ْرخؼشس ذويٌِ حَوصحسس َألٖظٓش وحَطػخوٕ حَذوٍَ .

 حَهذف حَػخّ : 

ضػضًض قهوم حإلٖعخٕ وقٓخًطهخ ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص وحَهٌثخص حَٓ طفش قٌٓخ 

حَػخدَشو وضٗكٌز حَرشحْـ  وصحسس وْٗهخ لٓخٕ حَٓكخيٓشحًَطػُو ذخاطفخـخص 

 حَطوغوًش قٍ هزح حَٓؿخٍ وْطخذػش يخقش حَؽًخوي رحص حَػالنش ذكهوم حالٖعخٕ

 حَٓهخّ وحَٓعثوٌَخص :
 

اغذحد حَ ىش حَعٗوًش َٗؽخوخص حإلدحسس قٍ اوخس حألهذحف وحَعٌخظخص حَػخْش  -

 َُوصحسس وحَػِٓ غُى ضٗكٌزهخ ذػذ حغطٓخدهخ 

وحَرشحْـ وحإلؾشحمحص حًَكٌُش ذطػضًض قهاوم حإلٖعاخٕ حنطشحف حَ ىي وحَعٌخظخص  -

وقٓخًطهاااخ وضٗكٌااازهخ ذخَطٗعاااٌو ْاااؼ حَؿهاااخص حَٓ طفاااش ورَاااٌ قٌٓاااخ ًطػُاااو 

 ذخاطفخـخص حَوصحسس .

دسحظااش حَطؽااشًػخص وحَهااوحٌٖ٘ وْػشقااش ْااذى حٖعااؿخْهخ ْااؼ ْرااخدة ونوحغااذ  -

 حالضكخنٌخص وحَٓػخهذحص حَذوٌَش حَٓطػُهش ذكهوم حإلٖعخٕ .

وي حَٓشقوغاش ْا٘ حَٓاوحوٌٗ٘ وحَهٌثاخص وحَٓئظعاخص ودسحظاطهخ ضُهٍ حَؽًخ -

 وْػخَؿش ْخ ًذاِ لٓ٘ حاطفخـخص حَوصحسس ذخَطٗعٌو ْؼ حَؿهخص حَٓ طفش.

حَطٗعٌو ْؼ حَٓٗظٓخص وحَهٌثخص وحَؿهخص حَذوٌَش رحص حَفُش وذكؼ ْؿاخالص  -

 حَطػخوٕ ْػهخ ذٓخ ض ذّ أهذحف حَوصحسس.

ٕ ودسحظااطهخ وضُ ٌفااهخ و واذااذحم حَااشأي ضُهااٍ حَطهااخسًش حَٓػٌٗااش ذكهااوم حإلٖعااخ -

 وحَطوـٌخص ذؽؤٖهخ.
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اغااذحد ْؽااشوغخص حَااشدود حَشظاآٌش غُااى حَطهااخسًش حَٓطػُهااش ذكهااوم حإلٖعااخٕ  -

 حَوحسدس َُوصحسس ْ٘ حَؿهخص حَذحاٌُش وحَ خسؾٌش.

ْطخذػش ضٗكٌز حالضكخنٌخص وحَٓوحغٌو حَذوٌَش رحص حَفُش ذكهوم حالٖعخٕ حَطاٍ  -

 ٓخ ًطػُو ذوصحسس حَػذٍ.ضٗمٔ اٌَهخ حًَُٓٓش قٌ

حَٓؽاااااخسيش قاااااٍ اغاااااذحد ْؽاااااشوغخص حَهاااااوحٌٖ٘ وحَطؽاااااشًػخص رحص حَفاااااُش  -

 ذخاطفخـخص حَوصحسس.

ضهذًٔ حَٓهطشقخص َهٌخدس حَاوصحسس قٌٓاخ ًطػُاو ذطىاوًش غٓاِ حَاوصحسس قاٍ ْؿاخٍ  -

حَطػاااخوٕ ْاااؼ ْٗظٓاااخص وْئظعاااخص حَٓؿطٓاااؼ حَٓاااذٍٖ وحَؿهاااخص حَٓ طفاااش 

 ذخَػِٓ حَكهونٍ.

خٕ و حَٗااااذوحص وحَُهااااخمحص ووسػ حَػٓااااِ وؾٌشهااااخ ْاااا٘ حَٓؽااااخسيش قااااٍ حَُؿاااا -

 حألٖؽىش حَطٍ ضٗخنؾ ْوحلٌؼ قهوم حإلٖعخٕ قٍ حَذحاِ وحَ خسؽ .

اغاذحد حَذسحظاخص وحَركاوع قاٍ ْؿاخالص قهاوم حإلٖعاخٕ ؾٓاؼ وحإلظهخّ قٍ  -

وضكٌُُهااخ واذااذحم حَااشأي قااٍ ْااذى اًْخٌٖااش حَؿهااخص رحص حَػخَهااش ذخَطٗعااٌو ْااؼ 

 .حظطكخدس حَوصحسس ْٗهخ

 سقؼ حَطهخسًش حَذوسًش وحَعٗوًش غ٘ اٖؿخصحص حإلدحسس وْهطشقخص ضىوًش أدحتهخ. -

 ضهٌٌٔ أدحم حَٓوظكٌ٘ وضكذًذ حقطٌخؾخضهٔ حَطذسًرٌش . -

 أي ْهخّ أاشى ضًُل ذهخ حالدحسس قٍ ْؿخٍ حالاطفخؿ. -

 

 

 


