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"إن الاسحمشاس في ثطىيش أداء الجهاص الحنىمي لينىن على أعلى دسحات الاختراف والنفاءة ،من أىم محطلبات هجاح الحنىمات
البرإلااهية ،فعلى الحنىمة ؤلاسشاع في ثطىيش اإلاىاسد البضشية للقطاع العام وإعذاد القيادات اإلاحميزة ،وثنشيس ثقافة الحميز
واسحنمال ىيهلة مؤسسات القطاع العام وصبنة خذمات الحنىمة ؤلالنتروهية ،والاسثقاء بنىعية الخذمات العامة ألاساسية
مالحعليم والصحة والنقل العام ،بديث يلمس اإلاىاطن هحائج الثىسة البيظاء التي وحهنا إلطالقها للنهىض بالقطاع العام
1

والجهاص الحنىمي"

* 1من خطاب العشش السامي في افححاح الذوسة ألاولى ملجلس ألامة السابع عضش.2013/11/3
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اإلااصة ( :)1حؿمى َظٍ الخعلُماث (حعلُماث جائؼة اإلاىظف اإلاثالي في الخضمت اإلاضهُت)
اإلااصة (ً :)2يىن لليلماث الخالُت خُثما وعصث في َظٍ الخعلُماث اإلاعاوي اإلاسصصت لها واآلجــي:
الضًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىان :صًىان الخضمت اإلاضهُت.
الضائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغة :أي وػاعة أو صائغة أو َُئت أو مجلـ أو ؾلؼت أو مؤؾؿت عؾمُت عامت أو مؤؾؿت عامت زاطعت ألخيام هظام الخضمت اإلاضهُت اإلاعمىٌ به*
وحعخبر عئاؾت الىػعاء صائغة لؼاًاث َظا الىظام.
اإلاجل ـ ـ ـ ـ ــ :مجلـ الخضمت اإلاضهُت اإلاشيل بملخط ى أخيام هظام الخضمت اإلاضهُت اإلاعمىٌ به*
اللجى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتً :لصض بها لجىت إزخُاع اإلاىظف اإلاثالي في الخضمت اإلاضهُت
اإلا ـ ـ ـ ـ ـ ـىظـف :الصخص اإلاعين بلغاعمً اإلاغجع اإلاسخص ،في وظُفت مضعجت في جضوٌ حشىُالث الىظائف الصاصع بملخط ى كاهىن اإلاىاػهت العامت أو مىاػهت
ً
ً
إخضي الضوائغ واإلاىظف اإلاعين بمىجب علض ،وال ٌشمل الصخص الظي ًخلاض ى أجغا ًىمُا.
الجائ ـ ـ ـ ـ ـ ـؼة :جائؼة اإلاىظف اإلاثالي في الخضمت اإلاضهُت.
اإلاغش ـ ـ ـ ـ ـذ :اإلاىظف الظي جم جغشُده مً كبل صائغجه والظي جىؼبم علُه شغوغ الخىافـ على الجائؼة.
الىظائ ـف اللُاصً ـ ـت  :الىظائف التي ٌؿاَم شاػلىَا في وطع الخؼؽ الاؾتراجُجُت وٍخىلىن مهام وطع زؼؽ العمل الدشؼُلُت إلصاعاتها والاشغاف على
جىفُظ أوشؼتها ومخابعتها وجلُُمها وكُاصة عضص مً اإلاغؤوؾين لظمان جدلُم ألاَضاف الاؾتراجُجُت( ،مثاٌ :مؿاعض أمين عام،
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مؿاعض مضًغ عام ،مضًغ إصاعة ،مضًغ ،عئِـ وخضة بمؿخىي مضًغٍت ،وأًت وظائف بؿىٍتها).
الىظائف ؤلاشغافُـت :الىظائف التي ٌؼلب على أصاء شاػلي أي منها ؤلاشغاف على عضص مً اإلاغؤوؾين وجخظمً مهامه اإلاشاعهت في عملُت إعضاص الخؼؽ
واإلاشاعَع اإلاخعللت بالعمل واجساط اللغاعاث طمً خضوص الصالخُاث اإلامىىخت له (مثاٌ :عئِـ كؿم ،عئِـ وخضة بمؿخىي كؿم،
عئِـ شعبت ،وأًت وظائف أزغي بؿىٍتها).
الىظائف الخسصصُـت :الىظائف التي ٌعمل شاػلىَا (ممً ال ٌشؼلىن وظائف كُاصًت أو إشغافُت مً الفئخين ألاولى والثاهُت) باإلاجاالث آلاجــُت :الخعلُمُت
والخضعٍبُت ،والؼبُت والغعاًت الصحُت ،والهىضؾُت والهىضؾت الؼعاعُت ،وألاؾاؾُت ،والفىُت الخسصصُت (جىىىلىجُا اإلاعلىماث
والاجصاالث ،واللاهىهُت ،وؤلاعالمُت والعالكاث العامت ،والضعاؾاث وألابدار والخؼىٍغ ،والغكابت والخضكُم واإلاخابعت والخلُُم،
وإصاعة وجىمُت اإلاىاعص البشغٍت ،والىظائف ؤلاصاعٍت واإلاالُت).
الىظ ــائف اإلاؿ ـ ـاهضة :ه ــي وظ ــائف الفئ ــت الثالث ــت والت ــي حش ــخمل عل ــى الىظ ــائف آلاجـ ــُت :الخ ــضماث اإلاؿ ــاعضة مث ــل(مىظ ــف اؾ ــخلباٌ ،ؾ ــائم ،مـ ـ مىع
اؾخعالماث...،الخ) و اإلاهىُت والحغفُت مثل(ههغبائي ،مُياهُيي ،مىاؾيرجي ،خضاص ،ؾائم كؼاع ...الخ).
فئت الابضاع والابخياع :جسص اإلاىظفين الظًً كامىا بخؼىٍغوازخباعوجىفُظ فىغة أو أفياع مبخىغة التي أصث إلـى ػٍاصة الىفاءة والفاعلُت في أصاء الجهت أو
خللذ مىفعت عامت أو كامىا بخلضًم ابخياعاث أو ازتراعاث مسجلت باؾمهم على أن جيىن الافياع مغجبؼت بمجاٌ عمل الضائغة،
بؼع الىظغ عً اإلاؿمى الىظُفي والضعجت الىظُفُت.
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اإلااصة ( :)3أَضاف الجائؼة
أ .جلضًغ ألاصاء اإلاخميز وحصجُ ـ ـع الابخى ـاع.
ب .حعؼٍؼ ووشغ زلاف ـت الخميز اإلاؤؾؿـ ـي والىظُفـ ـي.
ج .طمان جبني أفظل اإلاماعؾاث في مجاٌ الخميز.
ص .الاعجلاء بمؿخىي ألاصاء الىظُفي لضعم جدلُم ألاَضاف الاؾتراجُجُت للضائغة.
ٌ .اإلاؿاَمت في جؼىٍغ زضماث وعملُاث الضائغة وػٍاصة عطا اإلاىظفين ومخللي الخضماث والشغواء واإلاجخمع.
و .جدفيز اإلاىظفين وعفع مؿخىي ألاصاء الفغصي والجماعي وزلم ج ـ ـ ى مً الخىافـ بين مىظفي اللؼاع العام.
ػ .عفع عوح الىالء اإلاؤؾؿـ ـ ـي وحصجُع العمل الجماعـ ـي.
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اإلااصة ( :)4السنذ الخضشيعي للجائضة
هصد اإلاادة ( )34من هظام الخذمة اإلاذهية سقم ( )9لسنة  2020على ما يلي:

أ.

ً
ً ُ ً
 .1جمىذ ؾىىٍا زمـ ػٍاصاث ؾىىٍت لثالزين مىظفا هال خؿب فئخه ،وإلاىظفي العلىص الشاملت لجمُـع العـالواث ممـً بلؼـذ خدذمههم
ه
خمددس س ددنىات ،ويج ددىص ثبس ددره ألفددرىم لف دداءة للحص ددىل عل ددى وسددام الحمي ددزوفق ددا لحعليم ددات يصددذسىا املجل ددس له ددزو ال اي ددة عل ددى أن
ثخصص خمس حىائضمنها لالبحهاسوالاب دذاع.
 .2يجدىص للددذائشة اطددافة إل د الضيددادات السددنىية الخمددس اإلانصدى علاهددا فددي البندذ ( ) 1مددن ىددزو الفقددشة مدنذ اإلاىلددأ اإلاثددالي أ خددىافض
اطافية أخشي.

ب .جمىذ جائؼة اإلاىظف اإلاثالي إلاغة واخضة ػُلت زضمت اإلاىظف.
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اإلااصة ( :)5فئات الجائضة
أ .فئة الىلائأ القيادية وجضحمل على اإلاعايير الشئرسية الحالية:
 .1الخفىير الاؾتراجُج ـي.
 .2الخيبؤ وحصخُص اإلاشىالث واجساط اللغاعاث.
 .3جىمُت وجؼ ـىٍغ اإلاىظفين.
 .4ؤلاب ـضاع والاب ـخياع.
 .5الخىمُ ـ ـت الظاجُـ ـت.
 .6الاججاَاث الاًجابُ ـت.
ب .فئة الىلائأ ؤلاصشافية وجضحمل على اإلاعايير الشئرسية الحالية:
 .1اإلاعغفت بؼبُعت العمل وإعضاص ومخابعت زؼؽ العمل الدشؼُلُت.
 .2جىمُت وجؼىٍغ اإلاىظفين.
 .3ؤلابضاع والابخياع.
 .4الخىمُت الظاجُت.
 .5الاججاَاث الاًجابُت.

6

ج .فئة الىلائأ الحخصصية وجضحمل على اإلاعايير الشئرسية الحالية:
 .1اإلاعغفت بالعمل وؤلاإلاام بخؼىعاجه.
 .2زضمت الجمهىع.
 .3ؤلابضاع والابخياع ـ
 .4الخىمُت الظاجُت.
 .5الاججاَاث الاًجابُت.
د .فئة الىلائأ اإلاساهذة وجضحمل على اإلاعايير الشئرسية آلاثددية:
 .1اإلاعغفت بالعمل والالتزام ب ـه.
 .2زضم ـ ـت الجمهـ ـىع.
 .3اإلادافظت على اإلاىاعص العامت.
 .4ؤلاب ـضاع والابخى ـاع.
 .5الاججاَاث الاًجابُت.
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ه .فئة الابذاع والابحهاسوجضحمل على اإلاعايير الشئرسية آلاثددية:
 .1إمياهُاث وصوافع الابضاع والابخياع (بىاء الفىغ الابخياعي).
 .2جىلُض وجلضًم الافياع الابضاعُت والابخياعٍت.
 .3إصاعة الابضاع والابخياع.
 .4الىخائج وأزغ الافياع الابضاعُت والابخياعٍت.
 .5الخلضًغ الظي خصضجه الافياع الابضاعُت والابخياعٍت.
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اإلاادة ( :)6الضشوط الىاحه ثىافشىا في اإلاىلأ اإلاششح لفئة الىلائأ القيادية ،ؤلاصشافية ،الحخصصية ،اإلاساهذة ،الابذاع والابحهاس:
ً
أ .أن ًيىن اإلاىظف زاطعا ألخيام هظام الخضمت اإلاضهُت.
ً
ً
ب .أن ال ًيىن اإلاىظف معُىا بمىجب علض على خؿاب اإلاشاعَع ،أو معُىا على خؿاب عواجب اإلاىظفين اإلاىفىين عً العمل بؿبب ؤلاعاعة أو ؤلاجاػة بضون
عاجب وعالواث.
ج .أن ًيىن اإلاىظف كض أمط ى مضة ال جلل عً زمـ ؾىىاث فعلُت مخصلت أو مخفغكت في الخضمـت اإلاضهُـت ،إط ال جددؿـب مـضة ؤلاعـاعة ،أو الابخعـار
بخفغغ ،أو ؤلاجاػة بضون عاجب طمً مضة الخمـ ؾىىاث الفعلُت.
دٌ .شترغ أن ال جلل مضة زضمت اإلاىظف في الىظائف ؤلاشغافُت واللُاصًت عـً ؾـيخين ،همـا وجددؿـب لؼاًـاث اؾـخىماٌ اإلاـضة الاشـغافُت أو اللُاصًـت
مضة الخيلُف أو العمل بالىوالت في الىظُفت ؤلاشغافُت أو اللُاصًت( .وفي خاٌ عضم اؾخىماله اإلاضة ال ًجىػ له الترشـ علـى الفئـت ألاكـل مـً فئخـه
ً
مباشغة وفلا لفئاث الجائؼة (كُاصًت  ,إشغافُت ,جسصصُت) باؾخثىاء مً جم جغكُخه في هفـ ؾىت الترش .
ً
هً .دم للمىظف الظي ًماعؽ العمل الاشغافي أو اللُاصي الفعلـي طـمً مفهـىم الخيلُـف أو الىوالـت الترشـ علـى الفئـت الاشـغافُت أو اللُاصًـت ،وفلـا
إلاماعؾخه الفعلُت الحالُت أو على فئت الترش التي جسص وظُفخه ألاصلُت وبما ال ًدىافى مع الشغغ ( ص ).
و .أن ال ًلل جلضًغٍ الؿىىي عً (ممخاػ) آلزغ جلغٍغًٍ ؾىىٍين.
ص .ال ًجىػ جغشُذ اإلاىظف الظي ؾبم وأن فاػ بهظٍ الجائؼة.
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ح .ال ًجىػ جغشُذ اإلاىظف على جائؼة اإلاىظف اإلاثالي ممً فاػ ب جائؼة اإلالً عبضهللا الثاوي لخميز ألاصاء الحيىمي والشفافُت(جائؼة اإلاىظف الحيىمي
اإلاخميز) إال بعض مغوع زمـ ؾىىاث.
ط .ال ًجـىػ جغشــُذ اإلاىظــف علــى جــائؼة اإلاىظـف اإلاثــالي ممــً فــاػ بجــائؼة اإلالىـت عاهُــا العبــضهللا (زــاا بــىػاعة التربُـت والخعلــُم) إال بعــض مــغوع زمـــ
ؾىىاث.
 .ال ًجىػ جغشُذ اإلاىظف الظي أوكعذ علُه أي مً العلىباث الخ صًبُت في البىىص ( )6-2واإلاىصىا عليها في الفلغة (أ) مـً اإلاـاصة ( )142مـً هظـام
الخضمت اإلاضهُت عكم ( )9لؿىت  2020زالٌ الؿىىاث الثالر التي حؿبم ؾىـ ـت الترش .
ك .ال ًجىػ جغشُذ اإلاىظف اإلاىخضب ،أو اإلايلف ،أو اإلاعاع إال بعض عىصجه إلـى صائغجه ألاصلُت باؾخثىاء الظًً مطـ ى علـى جيلـُفهم ( )5ؾـىىاث فـ هثر فـي
صوائغ الخضمت اإلاضهُت على أن ًغش مً الضائغة اإلايلف بها مً صوائغ الخضمت اإلاضهُت.
ل .ال ًجىػ جغشُذ اإلاىظف لضوعجين مخخالُخين لجائؼة اإلاىظف اإلاثالي.
م .جؼبم الشغوغ الىاعصة في َظٍ اإلااصة على اإلاىظف اإلاترش على جائؼة الابضاع والابخياع باؾخثىاء الفلغجين (ص )ٌ،مً هفـ اإلااصة .
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اإلاادة ( :)7آلي دة الترصي دذ والحقيي دم والاخدحياسللجائضة.
أ .إطد دالق الجائضة
ً .1ؼلم الضًىان صوعة جائؼة اإلاىظف اإلاثالي في شهغ أًاع مً ول عام.
ً
 .2جلىم الضوائغ بخعمُم الجائؼة على مىظفيها عؾمُا زالٌ أؾبىع مً جاعٍش إػالق الجائؼة.
ُ ً
ً .3لــىم الــضًىان بئعــضاص هــال مــً "الــضلُل الاعشــاصي إلاغشــزي جــائؼة اإلاىظــف اإلاثــالي وصلُــل ملُمــي جــائؼة اإلاىظــف اإلاثــالي" ،وَعخمــض هــال ال ــضلُلين
مً عئِـ الضًىان.

ب .مشخلة الترصيذ للجائضة
ً .1لىم اإلاىظف باالػالع على حعلُماث الجائؼة وشغوغ الترش والضلُل الاعشاصي والخلضم بؼلب الترش لىخضة اإلاىاعص البشغٍت.
 .2جخىلى وخضة اإلاىاعص البشغٍت إجغاء عملُت الفغػ ألاولي لؼلباث الترشُذ للخ هض مً مضي اهؼباق الشغوغ عليها.
ً .3لـىم اإلاىظــف اإلاؿـخىفي وامــل الشــغوغ واإلاعـاًير بخعبئــت الىمــاطج الخاصـت بالترش ـ علـى الجــائؼة وإعــضاص ملـف الترش ـ الخــاا بـه وفــم معــاًير
الجائؼة ومصاصكتها خؿب ألاصـ ـىٌ.
ً
 .4جلىم لجىت اإلاىاعص البشغٍت بخلُُم ملفاث اإلاغشحين الـظًً جىؼبـم علـيهم الشـغوغ وفلـا إلاعـاًير الخلُـُم وجغشـُذ اإلاـىظفين الحاصـلين علـى أعلـى
العالماث في الخلُُم ،مً الحاصلين على عالمت ( )%50فاعلى.
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ً
ً .5ل ـىم اإلاغجع اإلاسخص بمساػبت الضًىان باؾماء اإلاغشحين عً ول فئـ ـت ،وفلا للترشُداث الىاعصة في الىظام الالىترووي للجائؼة.
اإلاادة ( :)8ثلتزم الذائشة في عملية الترصيذ آلاثددي:
أ .ثششح الذائشة وفق فئات الترشح (القيادية ،الاصشافية ،الحخصصية ،اإلاساهذة) ووفق الحصص (لدذ أعلى) اإلابرنة في الجذول أدهاو:
الضشائذ وفق حجم الذائشة
عذد اإلاىلفين≤ 1000

فئة الترصيذ

الفئة
الىليفية

القيدادي د دة
الاص دشافيدة
الحخصصية
اإلاسداه دذة

< 1000عذد اإلاىلفين ≤
5000

< 5000عذد اإلاىلفين ≤
10000

عذد اإلاىلفين > 10000

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

فشوع

مشلض الذائشة

فشوع

مشلض الذائشة

فشوع

ف1

1

1

*1

1

*1

1

*2

ف1

1

1

*1

1

*1

1

*2

ف2

1

ف1

فشوع

مشلض الذائشة

2

1
*1

ف2

1

ف3

1

2

1
*1

1
*1

1

1

2

*2

1

*5

1

*1

1

*1

1

*1

1

*2

املجم د دىع
8
*جعحبر ىزو الحصص مخصصة للمىلفين في الفشوع (سىاء في املحافظات أو العاصم ة) وفي خال عذم الترصيذ علاها ثحجه ىزو الحصص وال ثجيرإلاشلض الذائشة.
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ب  .علــى ال ــغػم مم ــا وعص أع ــالٍ ف ــي ج ــضوٌ الخىػَــع اليؿ ـ ي للترش ــُداث ف ــي الفل ــغة (أ) فئه ــه ًد ــم للــضائغة جغش ــُذ مىظ ــف واخ ــض هد ــض أكص ـ ى م ــً
مىظفي العلىص الشاملت لجمُع العالواث مً الحصص اإلاسصصت للضائغة على وافت فئاث الترش .
ً
ً
ج .جغشـ ـ ـ ـذ ال ـ ــضائغة مىظف ـ ــا واخ ـ ـ ـضا هد ـ ــض أكص ـ ـ ـ ى ع ـ ــً فئ ـ ــت الاب ـ ـ ـ ضاع والابخي ـ ــاع لي ـ ــل صائ ـ ــغة ،جظ ـ ـ ـ ـاف للحص ـ ــص اإلاسصصـ ـ ـ ـت لل ـ ــضائغة ال ـ ـ ـىاعصة
ف ـي الفلغة (أ).
د  .ع ـ ـ ـضم جج ـ ــاوػ الح ـ ـ ـض ألاكص ـ ـ ـى للترش ـ ــُذ ه ـ ـ ـما َ ـ ــى مىطـ ـ ـ ـذ فـ ــي الفل ـ ـغاث (أ ،ب ،ج) م ـ ـ ـً َـ ـ ـظٍ اإلا ـ ــاصة وؾ ـ ـ ـِخم اؾ ـ ـ ـ دبعاص جغش ـ ــُداث ال ـ ــضائغة
اإلاسالفت لظلً.
ه ً .خىجب على ول صائغة بُان عضص اإلاىظفين الظًً َ ـم على عأؽ عملهم في هخاب الترشُذ الىاعص مً الضائغة.
و .مغاعاة شمىٌ الترشُداث ألهىاع الىظائف ومؿخىٍاتها في مغهؼ الضائغة واإلادافظاث وألالىٍت إن وجضث.
ص  .عضم جغشُذ أي مىظف ال ٌؿخىف ـ ـي جمُع شغوغ الترشُذ.
ً
حً .لتــزم اإلاغش ـ بعــضص الص ــفداث اإلادــضصة ليــل فئ ــت وفل ـا إلا ـا جــاء ف ــي الــضلُل ؤلاعشــاصي إلاغش ــزي جــائؼة اإلاىظــف اإلاثــالي ،وَؿ ــدبعض اإلالــف فــي خ ــاٌ
عضم الالتزام بالظىابؽ الخاصت بملف الترش التي خضصَا الضلُل ؤلاعشاصي.
ط .لً ًخم اؾخالم أي ملف بعض اهتهاء اإلاضة الؼمىُت اإلادضصة للترشُـ ـذ.
 .ال ًىظغ في أي اعتراض ًلضم مً كبل اإلاغشحين زالٌ مغاخل الجائؼة اإلاسخلفت.
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اإلاادة ( :)9مشخلة ثقييم الترصيدات.
أ.

ٌش ــيل عئ ــِـ الـ ــضًىان لجى ــت حؿ ــمى " أماهـ ــت ؾ ــغ الج ــائؼة" وجيـ ــىن مهامه ــا اؾ ــخلباٌ الترشـ ــُداث وفغػَ ــا ،وجلـ ـضًم الـ ــضعم الفن ــي والخىظُمـ ــي
للجىت ازخُاع اإلاىظف اإلاثالي في الخضمت اإلاضهُت.

ب ٌ .ؿ ــخلبل ال ــضًىان الترش ــُداث اإلالضم ــت إلُ ــه م ــً ز ــالٌ الىظ ــام الالىتروو ــي ع ــً ػغٍ ــم أماه ــت الؿ ــغ ز ــالٌ الىص ــف ألاوٌ م ــً ش ــهغ ( ب) م ــً
ول عام.
ً
ً
ً
جً .غفع عئِـ الضًىان ملترخا باؾماء زمؿت وعش غًٍ ملُما مخسصصا هدض أعلى مً زاعج الجهاػ الحيىمي إ ل ـى اإلاجلـ في الىصف
ألاوٌ مً شهغ ب على ان ٌشيل اإلاجلـ اللجىت مً اإلالُمين اإلالترخين أو ػيرَم وحؿمى لجىت ازخُاع اإلاىظف اإلاثالي زالٌ الىصف
ً
ألاوٌ مً شهغ ب ،هما وٍغفع عئِـ الضًىان أؾماء اإلاغشحين وملخصا ًبين عضصَم وفئاتهم الىظُفُت في الىصف الثاوي مً شهغ
ب ،وجخىلى اللجىت اإلاهام آلا ج ـ ـُت :
ً .1ــخم صعاؾــت جلغٍــغ لجىــت أماهــت ؾــغ اإلاىظ ــف اإلاثــالي والخ هــض مــً مدخــىاٍ وجدضًــض الؼلبــاث الت ــي لــم حؿــخىف اإلاعــاًير الالػمــت للترش ـ عل ــى
الجائؼة.
ً
ً .2خم صعاؾت ملفاث اإلاغشحين وجلُُمها وفلا للمعاًير والضالئل اإلاضعجت في هماطج الخلُُم ،ووطع العالماث اإلاؿخدلت ليل مغش .
 .3جلـىم اللجىــت بترشـُذ اإلاــىظفين للملـابالث الصخصــُت وفلـا لىخــائج الخلُــُم ،وَشـترغ للترش ـ إلاغخلـت اإلالــابالث الصخصـُت الحصــىٌ علــى
الحض ألاصهـى مً عالمت ملف اإلاغش وفم الجضوٌ أصهاٍ:
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فئ د دة الجائضة

الحذ ألادهد من عالمة ملأ
اإلاششح اإلاؤىلة للمقابلة
الشخصية

قياديد د د دة
اصشافيد د دة
ثخصصية
مسد د داهذة
الابذاع والابحهاس

% 75
% 75
% 70
% 65
% 75

ً .4خم إجغاء اإلالابالث الصخصُت ليافت اإلاغشحين للملابلت مً كبل اللجىت مً زالٌ هماطج معضة لهظٍ الؼاًت.
ً .5خم إجغاء الؼٍاعاث اإلاُضاهُت للمغشحين اإلاخىافؿين على الفئاث (اللُاصًت ،الابضاع والابخياع) وطلـً إلاـً خلـم شـغغ الحصـىٌ علـى الحـض
ألاصوى مً العالمت التراهمُت (عالمت جلُُم اإلالف+عالمت اإلالابلت) وفم الفلغة (ب) مـً اإلاـاصة ( ) 10مـً َـظٍ الخعلُمـاث ،وحعـضًل العالمـت
النهائُت التراهمُت في طىء الؼٍاعة اإلاُضاهُت.
ً .6خم إعضاص جلاعٍغ فغا الخدؿين وهلاغ اللىة للمغشحين مً ػير الفائؼًٍ.
 .7جىهي اللجىت اعمالها بشيل نهائي مع نهاًت شهغ حشغًٍ زاوي.
ً .8لتزم اإلالُمىن بضلُل ملُمي جائؼة اإلاىظف اإلاثالي.
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اإلاادة ( :)10مشخلة اخحياسالفائضين.
ً
ً
أ  ً .ــخم جغجِ ــب اإلاغش ــحين جىاػلُ ــا وفلـ ــا للعالم ــت النهائُـ ـ ـت التراهمُ ــت ( عالمـ ــت جلُ ــُم اإلال ــف  +عالم ــت اإلالابلـ ــت) بدُ ــم ً ــخم اخدؿ ــاب ( )%60مـ ــً
عالمت جلُُم اإلالف و( )%40مً عالمت اإلالابلت لجمُع فئاث الترش للجائؼة.
ب ٌ .شــترغ الحصــىٌ عل ــى الحــض ألاصه ــى م ــً العالمــت التراهمُــت النهائُ ــت للمغش ـ بدُ ــم جيــىن عالمخــه مؤَل ــت لــه للخىــافـ عل ــى اإلالاعــض اإلاد ــضصة
للفـ ـىػ ليل فئت وفم آلاجــي:
فئد ددة الجائضة

الحذ ألادهد من العالمة الترالمية
اإلاؤىلة للحنافس

قيادي د د ددة
اصشافي د ددة
ثخصصية
مس د دداهذة
الابذاع والابحهاس

%80
%75
%75
%70
%80
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ً
ً
ج .مع مغاعاة الفلغة (ب) مً َظٍ اإلااصة ًخم جسصُص زمؿت وعشغًٍ ملعضا للفائؼًٍ هدض أعلى وفلا للخىػٍ ـ ـع آلاجــي:
ثىصيد دع مقاعذ الجائضة لددذ أعلى
الفئ دة الىليفي دة
ف3
ف2
ف1
فئد ددة الترص د ددذ
2
قيادي د د د دة
2
5
اصشافيد د دة
3
8
ثخصصية
5
مساه د دذة
املجم د د د دىع
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ً
ً
د  .مـع مغا عـاة الف لـغة( ج ) ًسصـص ملعـضا واخـضا هدـض أعلـى للمغشــحين اإلاخـ َلين للفـىػ مـً اإلاعُىـين علـى العلـىص الشـاملت للعـالواث ،بدُــم
ً
ٌعؼــى أعالَ ــم عالمــت اإلالع ــض ف ــي خــاٌ ج َ ــل للفــىػ اهث ــر م ــً مغش ـ مع ــين عل ــى العلــىص الش ــاملت للعــالواث وَؿ ــدبعض الب ــا ي مــنهم م ــً ملاع ــض
الجائؼة ،على أن ٌعاص ازخُاع الفائؼًٍ وفلا ألعلى العالماث مع اؾخثىاء مً جم اؾدبعاصَم وفلا لهظٍ الفلغة.
ه ُ .جسصص زمؿت ملاعض هدض اعلى للفىػ بالجائؼة على فئت الابضاع والابخياع.

17

و .م ـ ـ ع مغاع ــاة م ــا وعص أع ــالٍ ف ــي خ ــاٌ حؿ ــاوي أي م ــً اإلاغش ــحين ف ــي العالم ــت النهائُ ــت فئه ــه ً ــخم إعخم ــاص اإلاعُ ــاع الغئِ ـ ي الاَ ــم (اإلاعُ ـاع الغئِ ـ ـ ي
الاوٌ مً ول فئت مً فئاث الجائؼة) وفم اإلاعاًير الغئِؿُت الىاعصة في اإلااصة ( )12مً َظٍ الخعلُماث للترجُذ واإلافاطلت.
ً
ص .جغفع اللجىت جلغٍغَا النهائي مخظمىا هخائج الجائؼة في شهغ واهىن ألاوٌ للمجلـ على ان ٌعلً الضًىان الىخائج بعض اعخماصَا مً
كبل اإلاجلـ.

اإلاادة ( :)11الحىافض الخاصة بالجائضة.

ً
ً
مــع مغاعــاة مــا وعص فــي اإلاــاصة ( )34مــً هظــام الخضمــت عكــم (  ) 9لعــام  2020الفلــغة (أ) البىــض زاهُــا فــئن الحــىافؼ اإلاشــاع إليهــا فــي اإلاــاصة جيــىن وفلــا إلا ــا
ًلي:
أً .ىغم الفائؼًٍ واإلاخ َلين إلاغخلت اإلالابلت الصخصُت مً ػير الفائؼًٍ في خفل جائؼة اإلاىظف اإلاثالي.
بً .مىذ وافت الفائؼًٍ في جائؼة اإلاىظف اإلاثالي زمـ ػٍاصاث ؾىىٍت.
ً
جً .جىػ للجىت الخيؿِب بمىذ وؾام الخميز ألهثر الفائؼًٍ هفاءة على ان جخجاوػ الخلُُم النهائي للمغش .%90
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ً
د .جصــغف ال ــضائغة مياف ـ ة مالُ ــت كــضعَا ( )1000صًى ــاع ألحص ــحاب اإلاغه ــؼ ألاوٌ و ( )750صًىــاعا ألحص ــحاب اإلاغه ــؼ الث ــاوي لجمُــع فئ ــاث الترش ـ وه ــي:
( اللُاصًت وؤلاشغافُت والخسصصُت واإلاؿاهضة و والابضاع والابخياع).
ً
ً
هً .مىذ الفائؼًٍ صععا للخميز ٌؿمى صعع الخميز في الخضمت اإلاضهُت مبِىا علُه:
 اؾ ـ ـ ـم الفائؼ واؾ ـ ـ ـم صائغج ـه.
 فئـ ـ ـ ـت الف ـىػ ومغهؼ اإلاغش .
وً .مىذ اإلاخ َلين إلاغخلت اإلالابلت الصخصُت مً ػير الفائؼًٍ شهاصة جلضًغ وشىغ على اإلاشاعهت والىصىٌ إلاغاخل الجائؼة ألازيرة.
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اإلاادة ( :)12النم د د دارج

أ .فئة الىلائأ القيادية
اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة

الذالئل الذاعمة

 .1فه ـ ــم عمُ ـ ــم للىاكـ ـ ــع الح ـ ــالي والخصـ ـ ــىع  .1صلُــل ًب ــين صوع اإلاغش ـ فــي اإلاش ــاعهت ف ــي إع ــضاص
ً
اإلاؿ ــخلبلي وفل ــا لغؤٍ ــت ال ــضائغة والل ــضعة
الخؼت الاؾتراجُجُت.
على ؾض الفجىاث.
 .2الخؼت الدشؼُلُت للؿىت الؿابلت.
 .2اإلاش ـ ــاعهت فـ ـ ــي جؼ ـ ــىٍغ الؿُاؾـ ـ ــاث علـ ـ ــى
الحفنير
اإلاؿخىي اإلاؤؾ ي و لُاث جىفُظَا.
 .3صلُـ ــل ًىر ـ ـ ال ـ ـغبؽ بـ ــين الاَ ـ ــضاف الخاص ـ ــت
الاستراثيجي
بالىخ ـ ـ ــضة والاَ ـ ـ ــضاف اإلاؤؾؿ ـ ـ ــُت م ـ ـ ــع بُ ـ ـ ــان
 .3وطع زؼت حشؼُلُت للىخضة الخابعت له،
مؿاَمت وخضجه في الاَضاف اإلاؤؾؿُت.
وبما ًيسجم مع الخؼت الاؾتراجُجُت.

عالمة
أسقام العالمة عالمة
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة
الاخحياس
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 .4جلغٍــغ مخاب ع ــت وجل ُ ــُم الخ ؼ ــت الد ش ــؼُلُت
 .4اإلاخابعت وجلُُم وجدلُـل الاصاء اإلاؤؾ ـ ي
لىخض ج ــه ل ؿ ــيخين ؾ ــابلخين (ٌ ش ــخمل عل ــى
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة
الخاا بىخضجه الخىظُمُت.
 .5اإلاش ــاعهت ف ــي إع ــضاص مىاػه ــت جخما ـ ى م ــع
أولىٍاث اإلاؤؾؿت.

الذالئل الذاعمة

عالمة
أسقام العالمة عالمة
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة
الاخحياس

هخائج جلُُم أصاء زؼت وخضجه الخىظُمُت
والاجغاءاث الخصحُدُت اإلاخسظة لخصحُذ
مؿاع الخؼت).
 .5وزُلـت جثبـذ مؿـاَمت اإلاغشـ فـي إعـضاص مىاػهــت
الضائغة.

 .1الخيبؤ باإلاشىالث.

"يعضص ىزا اإلاعياسمن خالل اإلاقابلة الشخصية".
 .1صلُـ ــل علـ ــى الخيبـ ــؤ بىج ـ ــىص مشـ ــاول مـ ــع وط ـ ــع
الحلىٌ لها( ،خالخان).

الحببؤ
 .2صلُل على جؼبُم الحلىٌ أو البضائل اإلالترخت.
وجشخيص
اإلاضنالت  .3جدلُل البُاهاث.
 .3صلُـل ًبـين الازــغ ومـضي فاعلُـت الحلــىٌ التـي جــم
واثخار
جؼبُلها على خل اإلاشىالث.
 .4جؼـىٍغ البـضائل وازخُــاع البـضًل اإلاىاؾــب
القشاسات
 .4صلُــل ًثب ــذ صوع اإلاغش ـ ف ــي إع ــضاص زؼ ــت إصاعة
منها (اجساط اللغاع).
مس ــاػغ للىخ ــضة الخابع ــت ل ــه واجس ــاط ؤلاج ـغاءاث
 .2جدضًض اإلاشيلت وجمع البُاهاث.
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة
 .5إصاعة اإلاساػغ.

الذالئل الذاعمة

عالمة
أسقام العالمة عالمة
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة
الاخحياس

الخصحُدُت\الىكائُت لخجىب جىغاعَا.

 .5صلُل ًبين جىظُف إصاعة الخؼُير بشيل علمي في
 .6إصاعة الخؼُير.
العمل.
"يعضص ىزا اإلاعياسمن خالل اإلاقابلة الشخصية".
 .1إصاعة أصاء اإلاـ ــىظفين م ـ ــً ز ـ ــالٌ جل ـ ــاعٍغ  .1جل ـ ــاعٍغ جلُ ـ ــُم ألاصاء للؿ ـ ــىت الؿ ـ ــابلت بم ـ ــا ال
ًخجاوػ زالزت جلاعٍغ اصاء.
جلُُم ألاصاء الؿىىٍت.
ثنمية
وثطىيش
اإلاىلفين

 .2جىظُف الخؼظًت الغاجعت في الخدؿين.

 .2جلـاعٍغ الخؼظًــت الغاجعـت مــً اإلاصـاصع اإلاسخلفــت
مثل فغق العمل واإلاشاعَع (صلُل واخض).
 .3صلُـ ــل علـ ــى اجس ـ ــاط إج ـ ـغاءاث جدؿ ـ ــُيُت(.حعؼٍؼ
هلاغ اللىة ومعالجت فغا الخدؿين).

 .3جؼـ ــىٍغ هفاً ـ ــاث اإلاغؤوؾ ـ ــين م ـ ــً ز ـ ــالٌ
 .4إعـ ـ ــضاص الخؼـ ـ ــت الخضعٍبُـ ـ ــت الخاصـ ـ ــت بىخضج ـ ـ ــه
الخضعٍب.
الاصاعٍت وصلُل على مخابعت جؼبُلها /أو مشاعهخه
 .4الح ـ ــغا عل ـ ــى ج َُ ـ ــل وإع ـ ــضاص الص ـ ــف في زؼت الخضعٍب الخاصت باإلاؤؾؿت.
الثاوي مً اللُاصاث.

15

 .5صلُـ ــل ًب ـ ــين الاؾـ ــخفاصة م ـ ــً الخـ ــضعٍب ف ـ ــي عم ـ ــل
الىخضة.
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اإلاعياس
الشئرس ي

ثنمية
وثطىيش
اإلاىلفين

اإلاؤصشات الذالة

الذالئل الذاعمة

عالمة
أسقام العالمة عالمة
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة
الاخحياس

 .5حص ــجُع اإلاـ ــىظفين علـ ــى جبـ ــاصٌ اإلاعغفـ ــت  .6صلُل على جفىٍع الصالخُاث.
والخبراث فُما بُنهم.
 .7إع ــضاص زؼ ــت إخ ــالٌ وحعاك ــب وظُف ــي لىخضجـ ــه
ؤلاصاعٍت وصلُل على مخابعت جؼبُلها /أو مشاعهخه
 .6اؾ ـ ــخسضام الخ ـ ــضوٍغ ال ـ ــىظُفي وىؾ ـ ــُلت في زؼت الاخالٌ والخعاكب الخاصت باإلاؤؾؿت.
لخؼىٍغ وجىمُت اإلاغؤوؾين.
 .8زؼـ ــت ج ـ ــضوٍغ وظُف ـ ــي إلا ـ ــىظفي وخضج ـ ــه ؤلاصاعٍ ـ ــت
وصلُل على مخابعت جؼبُلها.
 .7اؾخسضام أؾالُب الثىاب والعلاب.
 .9صلُ ــل عل ــى اوج ــه جل ــضًغ اإلاغشـ ـ إلاىظفُ ــه (مث ــل
هخب الشىغ،الجىائؼ..،إلخ) (صلُلين على الاهثر).
 .10صلُل على إجغاءاث اإلاؿاءلت لخلىٍم أصاء وؾلىن
اإلاغؤوؾـ ـ ــين (مثـ ـ ــل الاج ـ ـ ـغاءاث الخ صًبُـ ـ ــت...،إلخ)
(صلُلين).
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة

الذالئل الذاعمة

ً
 .1كضم اكتراخاث وأفياعا إبضاعُت ؾاَمذ في  .1أصل ــت عل ــى زالز ــت اكتراخ ــاث و/او افي ــاع ابخياعٍـ ــت
جؼــىٍغ العم ــل علــى اإلاؿ ــخىي الف ــغصي و/أو وابضاعُت.
اإلاؤؾ ي.
 .2جؼبُـ ــم الاكتراخـ ــاث والافيـ ــاع الابخياعٍـ ــت و  .2أصلـت علــى جؼبُــم الاكتراخـاث والافيــاع الابخياعٍــت
الابضاعُت.
الابضاعُت.

ؤلابذاع
والابحهاس  .3الىخ ـ ـ ــائج والازـ ـ ـ ــاع اإلاترجبـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ــى جؼبُـ ـ ـ ــم  .3أصل ـ ــت عل ـ ــى هخ ـ ــائج جؼبُ ـ ــم الاكتراخ ـ ــاث والافي ـ ــاع
الاكتراخاث والافياع الابخياعٍت و الابضاعُت .الابخياعٍت والابضاعُت.
 .4أوجه الخلضًغالفغصي واإلاؤؾ ي الىاجج عً
جؼبُـ ــم الاكتراخـ ــاث والافيـ ــاع الابخياعٍـ ــت و  .4أصلــت عل ــى الاؾ ــخفاصة الصخص ــُت للمىظ ــف و/أو
الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت (أوجه الخلضًغ).
الابضاعُت.
 .1إصعان مجاالث اللىة والخدؿين لخدضًض ما  .1جلغٍ ــغ حصخُصـ ـ ي ًب ــين م ــىاػً الل ــىة ومجـ ــاالث
الخدؿ ـ ــين اإلاؼلىب ـ ــت ،وبم ـ ــا ال ًؼٍ ـ ــض ع ـ ــً هص ـ ــف
ًلؼمه لخؼىٍغ طاجه.
صفدت
الحنمية  .2الخسؼُؽ لخؼىٍغ الظاث.
 .2زؼت الخىمُت الظاجُت.
الزاثية  .3اإلاشاعهت في البرامج والفعالُاث الخؼىٍغٍت.
 .3أصلت على جؼبُم زؼت الخىمُت الظاجُت (مشاعهخه
 .4جىظُــف الىفاً ــاث اإلاىدؿ ــبت (ف ــي مغاخ ــل فــي فعالُــاث ووشــاػاث ؾ ــاَمذ فــي جؼــىٍغ أصائ ــه

عالمة
أسقام العالمة عالمة
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة
الاخحياس
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة
الخىمُت الظاجُت اإلاسخلفت) في إهجاػ العمل
هما َى مؼلىب.

الذالئل الذاعمة

عالمة
أسقام العالمة عالمة
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة
الاخحياس

ومعاعفـه ،اإلاـؤَالث الاواصًمُـت الجضًـضة......إلخ)،
بما ال ًؼٍض عً زالزت أصلت.

 .5الترهيـز علـى اؾـخسضام الىؾـائؽ اإلاخعــضصة  .4اصل ـ ــت عل ـ ــى جىظُـ ـ ــف الىفاً ـ ــاث اإلاىدؿـ ـ ــبت(في
ووؾائل الخىاصل الاجخماعي والخىىىلىجُا
مغاخ ــل الخىمُ ــت الظاجُ ــت اإلاسخلف ــت) ف ــي العم ــل
الحضًثت.
(صلُلين على الاهثر)
 .1لضًه اللضعة على جدمل اإلاؿؤولُت.

 .1صلُلين على مشاعهخه في اإلاباصعاث اإلاجخمعُت.

 .2مؿـ ـ ـ ـ ــاَمت اإلاغش ـ ـ ـ ـ ـ فـ ـ ـ ـ ــي اإلاؿـ ـ ـ ـ ــؤولُت  .2صلُل على هلل اإلاعغفت للؼمالء.
اإلاجخمعُت.
 .3جلغٍغ مصضق مً عئِؿه اإلاباشغ ًىر الالتزام
الخىظُم ــي واإلاش ــاعهت بالفعالُ ــاث الت ــي جىظمه ــا
الاثجاىات  .3اإلاؿاَمت في هلل اإلاعغفت في مؤؾؿخه.
اإلاؤؾؿت.
الايجابية
 .4ؤلالتـ ـ ـزام الخىظُم ـ ــي والاعجب ـ ــاغ الىزُـ ـ ــم  .4ملتـ ـ ــرح خـ ـ ــىٌ جدؿـ ـ ــين اإلاىـ ـ ــار الخىظُمـ ـ ــي فـ ـ ــي
ب َضاف اإلاىظمت وكُمها.
اإلاؤؾؿت.

10

 .5العالكــت ب ــالؼمالء ف ــي العم ــل (اإلاش ــاعهت  .5صلُلين على اإلاشاعهت الاجخماعُت.
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة
الاجخماعُت).

الذالئل الذاعمة

عالمة
أسقام العالمة عالمة
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة
الاخحياس

 .6اوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع
ٌ -عؼػ َظا اإلاعُاع مً زالٌ اإلالابلت الصخصُت.

ثبسره لجنة اإلاىاسد البضشية :عظ دى ....................... :عظ دى ....................... :عظ دى ....................... :سئرس لجنة اإلاىاسد البضشية...................... :
الحاسيخ:

/ /

الحىقيع ....................... :الحىقيع ...................... :الحىقيع ..................... :الحىقيع........................ :
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ب.
اإلاعياس
الشئرس ي

فئة الىلائأ ؤلاصشافية

اإلاؤصشات الذالة

الذالئل الذاعمة

 .1الفه ـ ـ ـ ـ ــم العمُـ ـ ـ ـ ـ ــم الزخصاصـ ـ ـ ـ ـ ــه  .1جلغٍـغ مــً اإلاغشـ مصــضق مــً عئِؿـه اإلاباشــغ وبمــا
ال ًؼٍض عً صفدتً ،بين مجاالث اللىة والخدؿين
الىظُفي.
لضًه فُما ًخعلم بالضالئل.
 .2امخالن وجىظُف اإلاعاعف واإلاهاعاث  .2الخؼت الدشؼُلُت لؿىت الؿابلت.
الفىُت الالػمت ألصاء عمله.
اإلاعشفة
 .3صلُل ًىر الغبؽ بين الخؼت الدشؼُلُت وأَضاف
بطبيعة العمل
وخضج ــه (مضًغٍ ــت/إصاعة) والاَ ــضاف اإلاؤؾؿ ــُت م ــع
اءاث
غ
ـ
ج
وإ
ـالُب
ؾ
ب
الخامت
اإلاعغفت
.
3
بُـان مؿــاَمت وخضجــه (كؿم/شـعبت) فــي الاَــضاف
العمل.
اإلاؤؾؿُت.
وإعذاد
ومحابعة خطط  .4ؤلاإلا ـ ـ ــام باألَ ـ ـ ــضاف الاؾـ ـ ـ ــتراجُجُت  .4جلغٍــغ مخابع ــت وجلُ ــُم الخؼــت الدش ــؼُلُت لىخضج ــه
(كؿم/شعبت) لؿيخين ؾابلخين (ٌشخمل على هخائج
للضائغة وبغامجها ومشاعَعها.
العمل
جلُ ـ ـ ـ ــُم الاصاء اإلاؤؾ ـ ـ ـ ـ ـ ي لخؼخ ـ ـ ـ ــه والاج ـ ـ ـ ـ ـغاءاث
الخصحُدُت اإلاخسظة لخصحُذ مؿاع الخؼت).
الخض يلية
 .5حصـ ـ ــخُص اإلاشـ ـ ــاول والخيبـ ـ ــؤ بهـ ـ ــا
 .5صلُل على الخيبـؤ بىجـىص مشـاول مـع وطـع الحلـىٌ
ومعالجتها.
لها( ،خالت واخضة).
 .6جبنـ ـ ـ ــي اإلاماعؾ ـ ـ ـ ــاث الحضًثـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي  .6صلُل على جؼبُم الحلىٌ أو البضائل اإلالترخت.

العالمة
أسقام
اإلاشفقات القصىي

عالمة
الذائشة

عالمة
لجنة
الاخحياس

30
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة
الخسؼُؽ الدشؼُلي.

الذالئل الذاعمة

العالمة
أسقام
اإلاشفقات القصىي

عالمة
الذائشة

عالمة
لجنة
الاخحياس

 .7صلُ ــل ًب ــين الاز ــغ وم ــضي فاعلُ ــت الحل ــىٌ الت ــي ج ــم
جؼبُلها لحل اإلاشىالث.

 .7إع ـ ـ ــضاص الخل ـ ـ ــاعٍغ ب ؾ ـ ـ ــلىب م ـ ـ ــي  .8ازىان مً الخلاعٍغ اإلاعضة.
وعلمي.
.1

.2
ثنمية وثطىيش
.3
اإلاىلفين
.4

إصاعة أصاء اإلا ـ ــىظفين مـ ـ ــً زـ ـ ــالٌ  .1جلـاعٍغ جلُــُم ألاصاء للؿــىت الؿــابلت بمــا ال ًخجــاوػ
زالزت جلاعٍغ اصاء.
جلاعٍغ جلُُم ألاصاء الؿىىٍت.
 .2جلاعٍغ الخؼظًت الغاجعت مً اإلاصـاصع اإلاسخلفـت مثـل
جىظُـ ـ ــف الخؼظًـ ـ ــت الغاجعـ ـ ــت فـ ـ ــي
فغق العمل واإلاشاعَع (صلُل واخض)
الخدؿين.
 .3صلُــل علــى اجســاط إج ـغاءاث جدؿــُيُت(.حعؼٍؼ هلــاغ
اللىة ومعالجت مجاالث الخدؿين).
جؼ ـ ــىٍغ هفاً ـ ــاث اإلاغؤوؾ ـ ــين مـ ـ ــً
 .4إعضاص الخؼت الخضعٍبُت الخاصت بىخضجـه الاصاعٍـت
زالٌ الخضعٍب.
وصلُل على مخابعـت جؼبُلهـا /أو مشـاعهخه فـي زؼـت
الخضعٍب الخاصت باإلاؤؾؿت.
اؾ ـ ـ ـ ـ ــخسضام أؾ ـ ـ ـ ـ ــالُب الث ـ ـ ـ ـ ــىاب
والعلاب.

25

 .5صلُل ًبين الاؾخفاصة مً الخضعٍب في عمل الىخضة
 .6صلُل على اوجه جلضًغ اإلاغش إلاىظفُـه (مثـل هخـب
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة

الذالئل الذاعمة

العالمة
أسقام
اإلاشفقات القصىي

عالمة
الذائشة

عالمة
لجنة
الاخحياس

شىغ،جىائؼ..،إلخ) (صلُلين على الاهثر)
 .7صلُـل علــى إجـغاءاث اإلاؿــاءلت لخلـىٍم أصاء وؾــلىن
اإلاغؤوؾين (مثل الاجغاءاث الخ صًبُت...،إلخ)(صلُلين
على الاهثر).

ؤلابذاع و
الابحهاس

الحنمية

ً
 .1كـ ــضم اكتراخ ـ ــاث وأفيـ ــاعا إبضاعُ ـ ــت  .1أصلـ ــت علـ ــى زالز ـ ــت اكتراخـ ــاث و/او افيـ ــاع ابخياعٍ ـ ــت
ؾ ـ ــاَمذ ف ـ ــي جؼ ـ ــىٍغ العم ـ ــل عل ـ ــى
وابضاعُت.
اإلاؿخىي الفغصي و/أو اإلاؤؾ ي.
 .2جؼبُ ـ ـ ـ ـ ــم الاكتراخ ـ ـ ـ ـ ــاث والافي ـ ـ ـ ـ ــاع  .2أصلـت علـى جؼبُـم الاكتراخـاث والافيـاع الابخياعٍـت و
الابضاعُت.
الابخياعٍت و الابضاعُت.
 .3الىخـائج والازــاع اإلاترجبـت علــى جؼبُــم  .3أصل ـ ــت عل ـ ــى هخ ـ ــائج جؼبُ ـ ــم الاكتراخ ـ ــاث والافيـ ـ ــاع
الاكتراخ ـ ــاث والافي ـ ــاع الابخياعٍ ـ ــت و
الابخياعٍت و الابضاعُت.
الابضاعُت.
 .4أصل ــت عل ــى الاؾ ــخفاصة الصخص ــُت للمىظـ ــف و/أو
 .4أوج ــه الخل ــضًغ الف ــغصي واإلاؤؾ ـ ـ ي
الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت (أوجه الخلضًغ).
الىـ ـ ــاجج عـ ـ ــً جؼبُـ ـ ــم الاكتراخـ ـ ــاث
والافياع الابخياعٍت و الابضاعُت.
 .1إصعان مج ــاالث الل ــىة والخدؿـ ــين  .1جلغٍ ــغ حصخُصـ ـ ي ًب ــين مج ــاالث الل ــىة والخدؿـ ــين
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اإلاعياس
الشئرس ي
الزاثية

اإلاؤصشات الذالة
.2
.3
.4
.5

الاثجاىات
الايجابية

الذالئل الذاعمة

العالمة
أسقام
اإلاشفقات القصىي

عالمة
الذائشة

عالمة
لجنة
الاخحياس

اإلاؼلىبت ،وبما ال ًؼٍض عً هصف صفدت
لخدضًض ما ًلؼمه لخؼىٍغ طاجه.
الخسؼُؽ لخؼىٍغ الظاث.
 .2زؼت الخىمُت الظاجُت.
اإلاش ــاعهت ف ــي البـ ـرامج والفعالُـ ــاث
 .3أصلــت جؼبُ ــم زؼ ــت الخىمُــت الظاجُ ــت (مش ــاعهخه ف ــي
الخؼىٍغٍت.
فعالُ ـ ــاث ووشـ ـ ــاػاث ؾـ ـ ــاَمذ فـ ـ ــي جؼـ ـ ــىٍغ أصائـ ـ ــه
جىظُ ـ ــف الىفاً ـ ــاث اإلاىدؿ ـ ــبت(في
ومعاعفه ،اإلاؤَالث الاواصًمُت الجضًضة ...إلخ) ،بما ال
مغاخل الخىمُت الظاجُـت اإلاسخلفـت)
ًؼٍض عً زالزت أصلت.
في إهجاػ العمل هما َى مؼلىب.
الترهي ــز عل ــى اؾ ــخسضام الىؾـ ــائؽ  .4اصل ــت عل ــى جىظُ ــف الىفاً ــاث اإلاىدؿ ــبت(في مغاخ ــل
اإلاخعـ ـ ـ ـ ــضصة ووؾ ـ ـ ـ ـ ــائل الخىاص ـ ـ ـ ـ ــل
الخىمُــت الظاجُــت اإلاسخلفــت ) فــي العمــل (صلُلــين عل ــى
الاجخماعي والخىىىلىجُا الحضًثت.
الاهثر).

 .1جدمل اإلاؿؤولُت.

 .1صلُلين على مشاعهخه في اإلاباصعاث اإلاجخمعُت.

 .2اإلاؿؤولُت اإلاجخمعُت.

 .2صلُل على هلل اإلاعغفت للؼمالء.

 .3هلل اإلاعغفت.

 .3جلغٍ ــغ مص ــضق م ــً عئِؿ ــه اإلاباش ــغ ًىر ـ الالت ـزام
الخىظُمي.

 .4الالتزام الخىظُمي.
 .5العالك ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــالؼمالء فـ ـ ـ ــي العمـ ـ ـ ــل

10

 .4ملترح خىٌ جدؿين اإلاىار الخىظُمي في اإلاؤؾؿت.
 .5صلُلين على اإلاشاعهت الاجخماعُت ومـضي حعاوهـه مـع

30

اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة
(اإلاشاعهت الاجخماعُت).

الذالئل الذاعمة

العالمة
أسقام
اإلاشفقات القصىي

عالمة
الذائشة

عالمة
لجنة
الاخحياس

الــؼمالء فــي الىخــضاث الخىظُمُ ــت الازــغي فــي اهج ــاػ
العمل.
 .6اوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع
"يعضص ىزا اإلاعياسمن خالل اإلاقابلة الشخصية".

ثبسره لجنة اإلاىاسد البضشية :عظددى ....................... :عظددى ....................... :عظددى ....................... :سئرس لجنة اإلاىاسد البضشية...................... :
الحاسيخ:
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ج.

فئة الىلائأ الحخصصية

اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة
.1
.2
.3

اإلاعشفة
بالعمل
وؤلاإلاام
.5
بحطىساثه
.4

.6

الذالئل الذاعمة

 .1جلغٍ ــغ م ــً اإلاغش ـ ومعخم ــض م ــً عئِؿ ــه اإلاباش ــغ
اإلاعغفت الفىُت في مجاٌ عمله.
وبمــا ال ًؼٍ ــض ع ــً صــفدتً ،ب ــين مج ــاالث الل ــىة
جؼبُم إجغاءاث ؾير العمل واإلاؿاَمت في والخدؿين لضًه فُما ًخعلم بالضالئل.
جؼىٍغَا
 .2هماطج عً جلاعٍغ جلُُم ألاصاء للمغش ًبين فيها
الالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزام بالخؼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الخىفُظًـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ومخابع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
جبني اإلاماعؾاث الحضًثت في العمل
جىفُظَا(جلغٍغًٍ).
جسؼي اإلاعىكاث والصعىباث التي واجهخه
 .3صلُ ـ ــل عل ـ ــى مش ـ ــىالث مـ ـ ــع وط ـ ــع خل ـ ــىٌ لهـ ـ ــا،
لخدلُم إهجاػاجه.
(خالخان).
جدلُم الىخائج والاهجاػاث في هؼاق عمله
 .4صلُل على جؼبُم الحلىٌ أو البضائل اإلالترخت.
وزاعجه.
 .5صلُــل ًبــين الازــغ ومــضي فاعلُــت الحلــىٌ التــي جــم
الخدلُل اإلاىؼلي وجىظُف هخائج الخدلُل .جؼبُلها لحل اإلاشىالث.

العالمة عالمة عالمة
أسقام
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة الاخحياس

35

 .6عُىت مً الخلاعٍغ جم بمىجبها اؾخسضام الخدلُل
اإلاىؼلي وجىظُف هخائج الخدلُل (جلغٍغًٍ).
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اإلاعياس
الشئرس ي

الذالئل الذاعمة

اإلاؤصشات الذالة

العالمة عالمة عالمة
أسقام
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة الاخحياس

 .7صلُل على ألاؾالُب واإلاىهجُاث اإلاعخمضة لخؼىٍغ
وتهُئت اإلاعلىماث الظغوعٍت عً الخضماث وبُان
صوع اإلاغش في إعضاصَا( .صلُلين على الاهثر).
.1
.2
خذمة .3
الجمهىس
.4

جؼ ــىٍغ وتهُئ ــت اإلاعلىم ــاث الظ ــغوعٍت إلاخلل ــي .1
الخضماث.
الاؾ ــخجابت لؼلبـ ــاث العم ــالء الـ ــضازلُين أو .2
الخاعجُين.
جلل ـ ـ ــي الخؼظًـ ـ ـ ــت الغاجع ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــً العمـ ـ ـ ــالء
.3
الضازلُين أو الخاعجُين.
ؤلاج ـغاءاث الخدؿ ــُيُت اإلاخس ــظة بسص ــىا .4
الخؼظًت الغاجعت الىاعصة مً العمالء.
.5

ً
ا
ـاَمذ
ـ
ؾ
ـت
ـ
ُ
إبضاع
 .1كــضم اكتراخ ــاث وأفيــاع
.1
ؤلابذاع و
ف ــي جؼـ ــىٍغ العم ــل علـ ــى اإلاؿ ــخىي الفـ ــغصي
الابحهاس
و/أو اإلاؤؾ ي.

صلُـل علــى جؼــىٍغ وتهُئــت اإلاعلىمــاث الظــغوعٍت
إلاخللي الخضماث.
هخـ ــائج عض ـ ـ ى مخللـ ــي الخضمـ ــت عـ ــً الخـ ــضماث
اإلالضم ــت ف ــي الىظُف ــت الت ــي ٌعم ــل به ــا اإلاغشـ ـ
بالىؾائل اإلاسخلفت (إن وجضث).
صلُل على جدؿين الخضماث اإلالضمت للعمالء.
صلُل على الاؾخفاصة مً الخؼظًت الغاجعت مً
العمالء.
صلُل ــين عل ــى اوج ــه الخل ــضًغ اإلاخعلل ــت بسضمـ ــت
الجمهىع.
أصلـت علــى زالزــت اكتراخـاث و/أو افيــاع ابخياعٍــت
وابضاعُت.
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة

الذالئل الذاعمة

العالمة عالمة عالمة
أسقام
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة الاخحياس

 .2جؼبُـ ــم الاكتراخـ ــاث والافيـ ــاع الابخياعٍ ـ ــت و  .2أصلـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ــى جؼبُ ـ ـ ـ ــم الاكتراخـ ـ ـ ــاث والافي ـ ـ ـ ــاع
الابضاعُت.
الابخياعٍت والابضاعُت.
 .3الىخـ ـ ـ ــائج والازـ ـ ـ ــاع اإلاترجبـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ــى جؼبُـ ـ ـ ــم  .3أصل ــت عل ــى هخ ــائج جؼبُ ــم الاكتراخ ــاث والافي ــاع
الاكتراخاث والافياع الابخياعٍت و الابضاعُت.
الابخياعٍت و الابضاعُت.
 .4أوجه الخلضًغ الفغصي واإلاؤؾ ي الىاجج عً
 .4أصلت على الاؾخفاصة الصخصُت للمىظف و/أو
جؼبُـ ــم الاكتراخـ ــاث والافيـ ــاع الابخياعٍ ـ ــت و
الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت (أوجه الخلضًغ).
الابضاعُت.
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة
.1

.2
.3
الحنمية
الزاثية

.4

.5

الذالئل الذاعمة

إصعان مجـاالث اللــىة والخدؿــين لخدضًــض  .1جلغٍـ ـ ـ ـ ــغ حصخُص ـ ـ ـ ـ ـ ي ًبـ ـ ـ ـ ــين مجـ ـ ـ ـ ــاالث اللـ ـ ـ ـ ــىة
والخدؿ ــين اإلاؼلىب ــت ،وبم ــا ال ًؼٍ ــض ع ــً هص ــف
ما ًلؼمه لخؼىٍغ طاجه.
صفدت
الخسؼُؽ لخؼىٍغ الظاث.
 .2زؼت الخىمُت الظاجُت.
اإلاش ـ ـ ـ ـ ــاعهت ف ـ ـ ـ ـ ــي البـ ـ ـ ـ ـ ـرامج والفعالُ ـ ـ ـ ـ ــاث
 .3أصلــت جؼبُــم زؼ ــت الخىمُــت الظاجُــت (مش ــاعهخه
الخؼىٍغٍت.
ف ـ ــي فعالُ ـ ــاث ووش ـ ــاػاث ؾ ـ ــاَمذ ف ـ ــي جؼـ ـ ــىٍغ
جىظُـ ــف الىفاًـ ــاث اإلاىدؿـ ــبت(في مغاخـ ــل أصائ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ومعاعف ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،اإلا ـ ـ ـ ـ ـ ــؤَالث الاواصًمُ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الخىمُت الظاجُت اإلاسخلفت) في إهجاػ العمل
الجضًضة...إلخ) ،بما ال ًؼٍض عً زالزت أصلت.
هما َى مؼلىب.
 .4اصلـ ـ ــت علـ ـ ــى جىظُ ـ ـ ــف الىفاًـ ـ ــاث اإلاىدؿ ـ ـ ــبت(في
الترهيـز علـى اؾــخسضام الىؾـائؽ اإلاخعــضصة
مغاخ ــل الخىمُ ــت الظاجُ ــت اإلاسخلف ــت) ف ــي العم ــل
ووؾائل الخىاصل الاجخماعي والخىىىلىجُا (صلُلين).
الحضًثت.

العالمة عالمة عالمة
أسقام
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة الاخحياس
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة

الذالئل الذاعمة

 .1جدمل اإلاؿؤولُت.

 .1صلُلين على مشاعهخه في اإلاباصعاث اإلاجخمعُت.

 .2اإلاؿؤولُت اإلاجخمعُت.

 .2صلُل على هلل اإلاعغفت للؼمالء.

 .3هلل اإلاعغفت.

 .3جلغٍغ مصضق مً عئِؿه اإلاباشغ ًىر الالتـزام
الخىظُمي.

 .4الالتزام الخىظُمي.

 .5العالك ـ ــت ب ـ ــالؼمالء فـ ـ ــي العم ـ ــل (اإلاشـ ـ ــاعهت  .4ملتـ ـ ــرح خـ ـ ــىٌ جدؿـ ـ ــين اإلاىـ ـ ــار الخىظُمـ ـ ــي ف ـ ـ ــي
الاثجاىات
اإلاؤؾؿت.
الاجخماعُت).
الايجابية
 .5صلُلـين علـى اإلاشـاعهت الاجخماعُـت ومـضي حعاوهــه
مـع الــؼمالء فــي الىخـضاث الخىظُمُــت الازــغي فــي
اهجاػ العمل.

العالمة عالمة عالمة
أسقام
لجنة
اإلاشفقات القصىي الذائشة الاخحياس
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 .6اوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع
"يع د د د ددضص ى د د د ددزا اإلاعي د د د دداسم د د د ددن خ د د د ددالل اإلاقابل د د د ددة
الشخصية".
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ىد .فئة الىلائأ اإلاساهذة
اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة
 .1الالتزام بالخعلُماث الىاظمت للعمل.
 .2اإلاعغفت الفىُت بمجاٌ عمله.

اإلاعشفة
بالعمل
والالتزام

 .3جىظُـ ـ ــف اإلاه ـ ـ ــاعاث الفىُ ـ ـ ــت الالػم ـ ـ ــت ألصاء
العمل بالشيل اإلاؼلىب.

الذالئل الذاعمة
.1
.2

.3
 .4اؾخسضام الخىىىلىجُا والىؾـائل الحضًثـت
.4
في العمل.
.5

وخذمة
الجمهىس

 .1الاجصاٌ والخىاصل مع الازغًٍ.

.1

جلغٍـ ــغ ًبـ ــين مـ ــضي اإلاعغفـ ــت اإلاهىُـ ــت فـ ــي مجـ ــاٌ العمـ ــل
للمغش ومعخمضة مً عئِؿه اإلاباشغ.
هم ـ ــاطج ع ـ ــً جل ـ ــاعٍغ جلُ ـ ــُم ألاصاء للمغش ـ ـ للؿ ـ ــيخين
الؿابلخين.
صلُل على مؿاَمخه في جؼىٍغ العمل.
صلُل على جىظُف الخىىىلىجُا والىؾـائل الحضًثـت فـي
العمل.
أوج ـ ــه الخل ـ ــضًغ الت ـ ــي جثب ـ ــذ معغفخ ـ ــه اإلاهىُ ـ ــت وأصائ ـ ــه
اإلاخم ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
(بما ال ًؼٍض عً صلُلين).
جلغٍغ مً الغئِـ اإلاباشغ خىٌ حعامله.

 .2الاؾــخجابت لؼلبــاث العمــالء الــضازلُين أو  .2هخائج عض ى مخللي الخضمت عً الخضماث اإلالضمت في

أسقام
اإلاشفقات

العالمة
القصىي

عالمة
الذائشة
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الخاعجُين.

الذالئل الذاعمة
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اإلاشفقات

العالمة
القصىي

عالمة
الذائشة

الىظُف ـ ـ ـ ــت الت ـ ـ ـ ــي ٌعم ـ ـ ـ ــل به ـ ـ ـ ــا اإلاغشـ ـ ـ ـ ـ بالىؾ ـ ـ ـ ــائل
اإلاسخلفت(.إن وجضث).

 .3جللـ ـ ــي الخؼظً ـ ـ ــت الغاجعـ ـ ــت م ـ ـ ــً العم ـ ـ ــالء
الضازلُين أو الخاعجُين.
 .3صلُ ــل عل ــى اإلاش ــاعهت ف ــي جدؿ ــين الخ ــضماث اإلالضم ــت
 .4ؤلاجـغاءاث الخدؿـُيُت اإلاخسـظة بسصــىا
للعمالء.
الخؼظًت الغاجعت الىاعصة مً العمالء.
 .4صلُ ـ ــل عل ـ ــى الاؾ ـ ــخفاصة م ـ ــً الخؼظً ـ ــت الغاجع ـ ــت م ـ ــً
العمالء.
 .5صلُلين على اوجه الخلضًغ اإلاخعللت بسضمت الجمهىع.
 .1خؿً اؾخسضام اإلاىاعص الخاصت بالعمل.
 .2الخلُض بشغوغ الىكاًت والؿالمت العامت.

 .1جلغٍغ مً عئِؿه عً خؿً اؾخؼالله للمىاعص العامـت
والالتزام بشغوغ الؿالمت العامت والصحت اإلاهىُـت فـي
بِئت العمل.

 .4الترشُض وطبؽ الىفلاث.

 .4صلُل ـ ــين عل ـ ــى الاؾ ـ ــخفاصة الصخص ـ ــُت للمىظ ـ ــف و/أو

املحافظة
ع
على اإلاىاسد  .3ؤلابالغ الفى ي عً أًت مظاَغ أو جصـغفاث  .2صلُل على جغشُض وطبؽ الىفلاث.
مـً شـ نها أن حعـغض مـىاعص الـضائغة للهـضع.
العامة
والخلف.
 .3صلُل على خغصه على اإلاىاعص العامت.

20

39

عالمة
لجنة
الاخحياس

اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة

الذالئل الذاعمة

أسقام
اإلاشفقات

العالمة
القصىي
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الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت (أوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع).
ً
 .1كضم اكتراخاث وأفيـاعا إبضاعُـت ؾـاَمذ فـي  .1أصلت على زالزت اكتراخاث و/او افياع ابخياعٍت وابضاعُت
جؼ ــىٍغ العمـ ــل علـ ــى اإلاؿـ ــخىي الفـ ــغصي و/أو .
اإلاؤؾ ي.
 .2أصلـ ــت عل ـ ــى جؼبُـ ــم الاكتراخ ـ ــاث والافيـ ــاع الابخياعٍ ـ ــت و
 .2جؼبُ ـ ــم الاكتراخـ ـ ــاث والافيـ ـ ــاع الابخياعٍـ ـ ــت و
الابضاعُت.
الابضاعُت.
ؤلابذاع و
 .3أصلـت علـى هخـائج جؼبُـم الاكتراخـاث والافيـاع الابخياعٍــت
الابحهاس  .3الىخ ـ ـ ـ ــائج والاز ـ ـ ـ ــاع اإلاترجب ـ ـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ــى جؼبُ ـ ـ ـ ــم
و الابضاعُت.
الاكتراخاث والافياع الابخياعٍت و الابضاعُت.

15

 .4أوجه الخلضًغ الفغصي واإلاؤؾ ي الىـاجج عـً  .4أصل ـ ـ ــت عل ـ ـ ــى الاؾ ـ ـ ــخفاصة الصخص ـ ـ ــُت للمىظ ـ ـ ــف و/أو
جؼبُ ـ ــم الاكتراخـ ـ ــاث والافيـ ـ ــاع الابخياعٍـ ـ ــت و الاؾخفاصة اإلاؤؾؿُت (أوجه الخلضًغ).
الابضاعُت.
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الذالئل الذاعمة

 .1جدمل اإلاؿؤولُت.

 .1صلُلين على مشاعهخه في اإلاباصعاث اإلاجخمعُت.

 .2اإلاؿؤولُت اإلاجخمعُت.

 .2صلُل على هلل اإلاعغفت للؼمالء.

 .3هلل اإلاعغفت.

 .3جلغٍـ ــغ مص ـ ــضق م ـ ــً عئِؿ ـ ــه اإلاباش ـ ــغ ًىر ـ ـ الالت ـ ـزام
الخىظُمي.

 .4الالتزام الخىظُمي.

 .5العالكـ ــت ب ـ ــالؼمالء ف ـ ــي العم ـ ــل (اإلاش ـ ــاعهت  .4صلُل ــين عل ــى اإلاش ــاعهت الاجخماعُ ــت وم ــضي حعاوه ــه م ــع
الـ ــؼمالء فـ ــي الىخـ ــضاث الخىظُمُـ ــت الازـ ــغي فـ ــي اهج ـ ــاػ
الاجخماعُت).
الاثجاىات
العمل.
الايجابية  .6إصعان مجـاالث اللــىة والخدؿــين لخدضًــض
 .5اوجه الخلضًغ في مجاٌ اإلاعُاع.
ما ًلؼمه لخؼىٍغ طاجه.
 .7اإلاش ـ ـ ـ ـ ــاعهت ف ـ ـ ـ ـ ــي البـ ـ ـ ـ ـ ـرامج والفعالُ ـ ـ ـ ـ ــاث  .6جلغٍ ـ ــغ حصخُصـ ـ ـ ي ًب ـ ــين مج ـ ــاالث الل ـ ــىة والخدؿ ـ ــين
اإلاؼلىبت ،وبما ال ًؼٍض عً هصف صفدت.
الخؼىٍغٍت.
 .7زالزـ ــت اصل ـ ــت عل ـ ــى مشـ ــاعهخه ف ـ ــي فعالُ ـ ــاث ووش ـ ــاػاث
ؾاَمذ في جؼىٍغ أصائه ومعاعفه ،اإلاؤَالث العلمُت.
"يعضص ىزا اإلاعياسمن خالل اإلاقابلة الشخصية".
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 .1البدــم والاػ ــالع عل ــى ألاؾ ــالُب العلمُ ــت  .1أصل ـ ــت علـ ـ ــى خظـ ـ ــىع فعالُـ ـ ــاث مخعللـ ـ ــت بـ ـ ــازغ
اإلاؿخجضاث في مجاٌ العمل (هـضواث ،وعشـاث،
والخىىىلىجُا الحضًثت في مجاٌ العمل.
صوعاث جضعٍبُت ،حعلم إلىتروهــي.)...
 .2جؼىٍغ الظاث في مجاٌ الابضاع والابخياع.
 .2أصل ــت عل ــى خظ ــىع فعالُ ــاث مخعلل ــت باإلبـ ــضاع
 .3صوافــع الابــضاع والابخيــاع (صائــغة الاَخم ــام،
والابخياع(هضواث ،وعشاث ،صوعاث جضعٍبُت ،حعلم
كُم ،اعخلاصاث.)...،
إلىتروهــي.)...

إمهاهيات
ودوافع
الابذاع
والابحهاس  .4البد ـ ـ ــم ع ـ ـ ــً جه ـ ـ ــاث صاعم ـ ـ ــت ل في ـ ـ ــاع  .3جلغٍـغ مــً اإلاغش ـ ًبــين صوافــع الابــضاع والابخيــاع
مصضق مً عئِؿه اإلاباشغ.
الابضاعُت والابخياعٍت.
(بناء الفنش
 .4أصلت مثل مساػباث أو ػٍاعاث واجخماعاث جىر
الابحهاس )
الجهـىص اإلابظولـت فـي جــىفير الـضعم اإلاـالي واإلاعغفــي
للفىغة الابضاعُت والابخياعٍت.

15

ٌ .5عؼػ َظا اإلاعُاع مً زالٌ اإلالابلت الصخصُت.
ثىليذ
وثقذيم
الافهاس

 .1حج ــم وػبُعـ ــت الاهخ ــاج الفىـ ــغي الابـ ــضاعي  .1جلغٍ ــغ خ ــىٌ الافي ــاع الابضاعُ ــت والابخياعٍ ــت الت ــي
ػبلذ زالٌ زغ زمـ ؾىىاث ًدخىي على:
والابخياعي.
 الافهاسووصأ مخحصش عنها. .2جىلــض الافي ــاع الابضاعُ ــت والابخياعٍ ــت لخلبُ ــت
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الابذاعية
خاجت أو خل مشيلت أو جؼىٍغزضمت/مىخج - .القيمة اإلاظافة من الحطبيق لهل فنشة.
والابحهاسية  .3ؤلاػاع الىظغي اإلاعغفي أو الخؼبُلـي لخؼـىٍغ  -سد د ددبه ثىلد د ددذ الفند د ددشة ( ثلبيد د ددة خاحد د ددة ،خد د ددل
مضهلة ،ثطىيشمنحج/خذمة)
ألافياع الابضاعُت أو الابخياعٍت.
 .4عغض اكتراح ألافياع الابضاعُـت والابخياعٍـت  .2كغٍـ ــغ ًىر ـ ـ لُ ـ ــاث جؼـ ــىٍغ الافي ـ ــاع الابضاعُ ـ ــت
والابخياعٍ ـ ـ ـ ـ ــت ) ألاصواث والخلىُ ـ ـ ـ ـ ــاث اإلاسخلف ـ ـ ـ ـ ــت
واإلاس ـ ـ ــاػغ والاَ ـ ـ ــضاف وكابلُ ـ ـ ــت الخؼبُ ـ ـ ــم
اإلاؿـ ـ ــخسضمت لخىلُـ ـ ــض الفى ـ ـ ــغة مثـ ـ ــل اإلالاعه ـ ـ ــاث
ي
والجـ ـ ــضو اإلاالُـ ـ ــت وػيـ ـ ــر اإلاالُـ ـ ــت والىخـ ـ ــائج اإلاعُاعٍــت ،العصــف الــظَني ،الضعاؾــاث ،جلُ ــُم
اإلاخىكع ـ ـ ـ ــت لخؼبُ ـ ـ ـ ــم الافي ـ ـ ـ ــاع الابضاعُ ـ ـ ـ ــت البضائل ،والبدىر ،اإلاماعؾاث الجُضة ،الخفىيـر
والابخياعٍت.
ػير الخللُضي)
 .3عــغض ألَ ــم ز ــالر أفي ــاع ابضاعُ ــت وابخياعٍ ــت ج ــم
جؼبُلهـ ـ ـ ــا (ً )proposalدخـ ـ ـ ــىي علـ ـ ـ ــى ألافيـ ـ ـ ــاع
والاَ ـ ــضاف وكابلُ ـ ــت الخؼبُ ـ ــم والج ـ ــضوي الَ ـ ــم
ز ـ ــالر أفي ـ ــاع واإلاس ـ ــاػغ والىخ ـ ــائج اإلاخىكع ـ ــت م ـ ــً
الخؼبُم.
إداسة  .1الخسؼ ـ ـ ـ ــُؽ لخىفُ ـ ـ ـ ــظ الافي ـ ـ ـ ــاع الابضاعُ ـ ـ ـ ــت  .1زؼت جىفُظًت للفىغة واإلاىاعص اإلاؼلىبت ومؤشغاث
والابخياعٍت.
كُاؾها.
والابذاع
الابحهاس  .2اإلا ـ ــىاعص الالػم ـ ــت لخىفُ ـ ــظ الافياعالابضاعُ ـ ــت  .2جلاعٍغ مخابعت جىفُـظ الخؼـت بمغاخلهـا اإلاسخلفـت
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وؤلاجغاءاث الخدؿُيُت.

 .3إصاعة مغاخ ـ ـ ــل جىفُ ـ ـ ــظ ألافي ـ ـ ــاع الابضاعُ ـ ـ ــت  .3أصل ـ ــت عل ـ ــى إصاعة العالك ـ ــاث م ـ ــع اإلاعىُ ـ ــين م ـ ــً
والابخياعٍـ ـ ــت (الخؼبُـ ـ ــم الخجغٍ ـ ـ ــي الجؼئ ـ ـ ــي مـ ــىظفين وشـ ــغواء بـ ــئصاعة وجىفُـ ــظ الفىـ ــغة مثـ ــل
والشمىلي)
(مداطغاجخماعاث ،مساػباث ،مظهغاث..،الخ).
 .4الخدؿــين والخؼ ــىٍغ عل ــى ألافي ــاع الابضاعُ ــت  .4زؼ ــت إلصاعة اإلاس ــاػغ والخؼُي ــر وجل ــاعٍغ اإلاخابعـ ــت
والابخياعٍت واإلابني على الخؼبُم الخجغٍ ي
والخىفُظ فُما ًخعلم بالفىغة وجىفُظَا.
 .5إصاعة العالكت مع اإلاعىُين.
 .6إصاعة اإلاساػغ والخؼُير.
 .1الىخــائج والاز ــاع اإلاترجب ــت علــى جؼبُ ــم الافي ــاع  .1أصل ــت عل ــى الىخائج/الاز ــاع اإلاترجب ــت عل ــى جؼبُـ ــم
الابضاعُت والابخياعٍت:
الافياع الابضاعُت والابخياعٍت.
النحائج وأثش أ .هخ ـ ـ ــائج جؼبُ ـ ـ ــم ألافي ـ ـ ــاع عل ـ ـ ــى مخلل ـ ـ ــي
الخضمت.
الافهاس
الابذاعية ب .هخـائج جدؿـً اصاء اإلاؤؾؿـت أو جؼىعَـا
بعض جؼبُم َظٍ الافياع.
والابحهاسية
ج .هخائج مجخمعُت أو بُئُت
د .أًت هخائج طاث عالكت
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اإلاعياس
الشئرس ي

اإلاؤصشات الذالة

الادلة الذاعمة

أسقام
اإلاشفقات

 .1الجىائؼ أو أوجه الخلضًغ اإلادلُت أو العاإلاُت  .1أصلـ ــت علـ ــى أوجـ ــه الخلـ ــضًغ التـ ــي خصـ ــل عليهـ ــا
التي خاػث عليها أفياع اإلاغش .
اإلاىظف ؾىاء واهذ هخب شـىغ ،صعع ،جـىائؼ،
الحقذيش
جىغٍم.
الز
 .2الجىائؼ أو أوجه الخلضًغ اإلادلُت أو العاإلاُت
الت ــي خ ــاػث عليه ــا مؤؾؿ ــت اإلاغش ـ بؿ ــبب  .2اصلت على أوجـه الخلـضًغ /الجـىائؼ التـي خصـلذ
خصذثه
عليها الضائغة.
أفياعٍ الابضاعُت أو الابخياعٍت.
الافهاس
الابذاعية
 .3اصلــت عل ــى ب ـغاءاث الازت ـراع ،ألابد ــار اإلايش ــىعة
(مج ــالث علمُ ــت مدىم ــت) ،اإلاؤلف ــاث العلمُ ــت/
والابحهاسية
ألاصبُت اإلادىمت ...اإلاسجلت باؾم اإلاترش .

العالمة عالمة عالمة
لجنة
القصىي الذائشة الاخحياس
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