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القواعد التنظيمية لإلرشاد األكادميي
 املدقمهت - :

ٜٗسف إعساز ٖص ٙايكٛاعس ايتٓظ ١ُٝٝإىل تفع ٌٝايعٌُ بربْاَر اإلضؾاز األنازمي ٞيًطًب١
بإعتباض ٙضنٝع َٔ ٠ضنا٥ع ظباح ايتعً ِٝازباَعٚ ٞدبٜٛس طبطدات٘ َٔ خالٍ تٛد ٘ٝايطًب١
يًشض ٍٛعً ٢أفغٌ ايٓتا٥ر ٚايتهٝف َع عٓاصط ايب ١٦ٝازباَعٚ ١ٝتُٓ ١ٝقسضاتِٗ ٚصكٌ َٗاضاتِٗ.
 املـادة رقن (- : )1

ٜه ٕٛيًهًُات ٚايعباضات ايتاي ١ٝسٝجُا ٚضزت يف ٖص ٙايكٛاعس املعاْ ٞاملدضض ١هلا أزْا،ٙ
ٚنٌ َا مل ٜطز شنطٜ ٙطدع يف بٝإ َكضٛز ٙإىل ْظاّ صبًؼ ايتعً ِٝايعايٚ ٞازباَعات ٚيٛا٥ش٘
ٚاألْظُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكطاضات املعُ ٍٛبٗا يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ،١ٜمبا ال ٜتعاضض ٚغاٜات
ٖص ٙايكٛاعس  ٖٞٚناآلت- :ٞ
 اجلامعة  :داَع ١تبٛى. مدير اجلامعة َ :عايَ ٞسٜط داَع ١تبٛى. الوكيل ٚ :ن ٌٝازباَع ١يًؿؤ ٕٚاألنازمي.١ٝ اللجنة  :زبٓ ١اإلضؾاز األنازمي ٞيف ايهً ١ٝاملدتض.١ -رئيس اللجنة  :عُٝس ايهً ١ٝأٚ ٚن ٌٝيهً ١ٝيًؿؤ ٕٚاألنازمي.١ٝ

-

املرشد األكادميي :عغ ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُ٘ َٔ َٓػٛب ٞداَع ١تبٛى.

 الطلبة :طًب( ١طالب ٚطايبات) داَع ١تبٛى ايػعٛزٜني ٚغري ايػعٛزٜني املػذًني يفطبتًف ايرباَر األنازمي ١ٝعُٔ بطْاَر اإلْتظاّ أ ٚاملٛاظ ٟأ ٚايتذػري أ ٚايتعًِٝ
اإليهرتٚ ْٞٚايتعًِ عٔ بُعس.
 املـادة رقن (- :)2

ُتعترب ْضٛظ َٛاز ال٥ش ١ايسضاغٚ ١اإلختباضات يًُطسً ١ازباَع ١ٝاملعتُس ٠يف داَع ١تبٛى دع٤اً
َهُالً َٚتُُاً يٓضٛظ ٖص ٙايكٛاعس ايتٓظ ١ُٝٝأ ٚأٜاً َٔ بٓٛزٖا.
 املـادة رقن (- :)3

أ) ُتعترب ْضٛظ املاز ٠ضقِ ( َٔ )41ايال٥ش ١املٓظُ ١يؿؤَٓ ٕٚػٛب ٞازباَعات ايػعٛزٜني َٔ
أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُِٗ ٚاييت تٓط عً ٢أْ٘ "ٜؤز ٟأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  َٔٚيف
سهُِٗ مخػاً ٚثالثني غاع ١أغبٛعٝاً ٚ-جيٛظ ضفعٗا إىل أضبعني غاع ١عٌُ أغبٛعٝاً بكطاض َٔ
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صبًؼ ازباَعٜ - ١كغْٗٛا يف ايتسضٜؼ ٚايبشح ٚاإلضؾاز األنازميٚ ٞايػاعات املهتب١ٝ
ٚايًذإ ايعًُٚ ١ٝاألعُاٍ األخط ٣اييت ٜهًف ٕٛبٗا َٔ ازبٗات املدتض ١يف ازباَع "١دع٤اً َهُالً
َٚتُُاً يٓضٛظ ٖص ٙايكٛاعس ايتٓظ ١ُٝٝأ ٚأٜاً َٔ بٓٛزٖاٚ ،اييت مبٛدبٗا تعترب َػؤٚي ١ٝاإلضؾاز
األنازمي َٔ ٞايٛادبات ٚاملٗاّ ايٛظٝف ١ٝألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
ب) تسخٌ خسَات اإلضؾاز األنازمي ٞيػا )30( ١ٜطايب َ /طؾس أنازمي ٞنشس أزْ َٔ ٢عُٔ
األعبا ٤ايٛظٝف ١ٝاملٓضٛظ عًٗٝا يف املاز َٔ )41( ٠ايال٥ش ١املٓظُ ١يؿؤَٓ ٕٚػٛب ٞازباَعات
ايػعٛزٜني َٔ أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُِٗٚ ،تسخٌ غاعات اإلضؾاز األنازميَ ٞا بعس
اسبس األزْ ٢نٌ ( )10طالب َ /طؾس بٛسس ٠تسضٜػٚ ١ٝاسس ٠عُٔ ايعب ٤ايتسضٜػ ٞي٘ خالٍ
ايفضٌ ايسضاغ.ٞ
 املـادة رقن (- : )4

تُؿهٌ زبٓ ١يإلضؾاز األنازمي ٞيف نٌ نً َٔ ١ٝايهًٝات املعٓ ١ٝبكطاض إزاضَٔ ٟ
ايٛن ٌٝبرتؾٝح َٔ عُٝس ايهً ١ٝاملعٓ ١ٝبط٥اغت٘ أ ٚبط٥اغٚ ١ن ٌٝايهً ١ٝيًؿؤ ٕٚاألنازمي١ٝ
حبٝح تتغُٔ يف عغٜٛتٗا عغٛاً َٔ نٌ قػِ عًُٚ ٞيف ساٍ تعسز املػاضات األنازمي ١ٝتتغُٔ
عغٛاً َٔ نٌ َػاض َٔ األقػاّ ايعًُٚ ،١ٝغهطترياً يتٓظ ِٝعٌُ ايًذٓٚ ١إدتُاعاتٗاٚ ،تهٕٛ
َس ٠عٌُ ايًذٓ ١غٓ َٔ ١تاضٜذ صسٚض ايكطاض اإلزاض ٟاشباظ بٗا.
 املـادة رقن (- : )5

تتُجٌ َٗاّ َٚػؤٚيٝات ايًذٓ ١فُٝا :ًٜٞ
 .1اإلؾطاف َٚتابع ١تطبٝل إدطا٤ات ٚتعًُٝات اإلضؾاز األنازمي.ٞ
َ .2ػاعس ٠املطؾس ٜٔاآلنازميني مبا ٜغُٔ إزضاى أُٖ ١ٝعًُ ١ٝاإلضؾاز  ٚزٚضٖا يف تٛفري
املٓار األنازمي ٞازباَعٚ ،ٞنصيو ؾطح بٓا ٤اشبط ١ايسضاغَٚ ١ٝفطزاتٗا.
 .3اإلؾطاف عً ٢عًُ ١ٝتٛظٜع طًب ١ايهً ١ٝعً ٢املطؾس ٜٔاألنازميٝني َٔ أعغا١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ ٚفل صبُٛعات اإلضؾاز ٚإعالٕ قا ١ُ٥بأضقاّ ٚأمسا ٤ايطًب ١املؿُٛيني باإلضؾاز
ٚقا ١ُ٥باجملُٛعات اإلضؾازٚٚ ١ٜعع دس ٍٚظَين ملتابعتِٗ ٚإضؾازِٖ.
 .4ايتٓػٝل َع عُٝس ايهً ١ٝاملعٓ ١ٝأٚ ٚن ٌٝايهً ١ٝيًؿؤ ٕٚاألنازميٚ ١ٝصبًؼ ايكػِ أٚ
صبًؼ ايهًٚ ١ٝايًذٓ ١ايسا ١ُ٥يًرباَر ٚاشبطط ايسضاغ ١ٝفُٝا ٜتعًل بايٛفا ٤مبتطًبات
اشبطط ايسضاغ ١ٝاييت مت إقطاضٖا َٔ قبٌ صبًؼ ازباَعٚ ١يف األَٛض اييت ال ميهٔ ايبت
فٗٝا َٔ قبٌ املطؾس األنازمي.ٞ
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 .5اإلؾطاف عً ٢غري أزا ٤عًُ ١ٝاإلضؾاز األنازميَٚ ٞتابع ١آزا ٤األقػاّ ايعًُ ١ٝفُٝا ٜتعًل
بصيو.
 .6إعساز ايتكاضٜط ايسٚض ١ٜمبا تتغُٓ٘ َٔ دسا ٍٚبٝاْٚ ١ٝإسضا ١ٝ٥سَ ٍٛػت ٣ٛآزا ٤ايطًب١
أنازميٝاً َٚػت ٣ٛآزا ٤األقػاّ يف عًُ ١ٝاإلضؾاز األنازميٚ ٞضفعٗا إىل ايٛن.ٌٝ
 املـادة رقن ( :)6أهماف اإلرشاد األكادميٍ-

تتُجٌ أٖساف اإلضؾاز األنازمي ٞفُٝا :ًٜٞ
- 1تٗ ١٦ٝايظطٚف املٓاغب ١يتشكٝل ايُٓ ٛاألنازمي ٞايػ ٟٛيًطًبٚ ،١بٓا ٤عالقات إجياب ١ٝيًطايب
َع ظَالٚ ٘٥أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٓٚػٛب ٞازباَعٚ ،١بٓا ٤اغتذابات ْادش ١يف َٛادٗ١
املؿهالت األنازمي ١ٝاييت تعرتع٘ يف املٛاقف املدتًف ١عً ٢اَتساز فرت ٠ايسضاغ ١يف
ازباَع.١
- 2تٗ ١٦ٝايطًب ١املػتذس ٜٔيًتعطف عً ٢عٓاصط ايب ١٦ٝازباَعٚ ١ٝايتهٝف َعٗا َٔ خالٍ بطاَر
إضؾازَٛ ١ٜدٗٚ ،١ايتعطٜف بايهًٚ ١ٝعُازتٗا ٚأقػاَٗا املػاْسٚ ،٠نٝف ١ٝسض ٍٛايطايب
عً ٢خسَاتٗا بايتعاٚ ٕٚايتٓػٝل َع اإلزاض ٠املدتض ١بايهًٚ ،١ٝنصيو تعطٜف ايطالب
باملتػريات اييت قس ٜٛادْٗٗٛا يف سٝاتِٗ ازباَعٚ ١ٝنٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗا َٔ ،خالٍ بطاَر
َٓٗذٚ ١ٝالَٓٗذ ١ٝتعطٜف.١ٝ
- 3تٛع ٘ٝايطًب ١بايضعٛبات األنازميٚ ١ٝاملٗاضات ايسضاغٚ ،١ٝنٝف ١ٝإعساز اشبطط ايسضاغ١ٝ
ٚدس ٍٚتٓظ ِٝايٛقتٚ ،تكس ِٜاملؿٛضٚ ٠املػاعس ٠يًطًب ١املتعجط ٜٔأنازميٝاً ٚإنػابِٗ
َٗاضات تطفع َٔ ذبض ًِٗٝاألنازميٚ ٞذبكل تٛافكِٗ ايؿدض.ٞ
- 4إَساز ايطًب ١باملعًَٛات ايضشٝش ١عٔ ايهًٚ ،١ٝايػٝاغات ايتعًٚ ،١ُٝٝاملٛاضز ٚايرباَر
األنازمي ١ٝاملتاس.١
َ- 5تابع ١ايتشض ٌٝاألنازمي ٞيًطًبٚ ،١ضفع قسضاتِٗ ٚتصي ٌٝايعكبات اييت تعرت ِٜٗأثٓا٤
ذبض ًِٗٝايعًُٚ ،ٞتكً ٌٝفطظ ايتعجط األنازمي( ٞإضؾاز ٚقا.)ٞ٥
- 6االٖتُاّ بايطًب ١املتفٛقني ٚاملٖٛٛبني ٚتكسَ ِٜا َٔ ؾأْ٘ تععٜع قسضاتِٗ ٚزعِ إبساعاتِٗ.
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 املـادة رقن ( )7آلُاث تنفُذ بزاهج اإلرشاد األكادميٍ علً هستىي الكلُت- :

تتُجٌ آيٝات تٓفٝص بطاَر اإلضؾاز األنازمي ٞعًَ ٢ػت ٣ٛايهً ١ٝيتشكٝل األٖساف املطد٠ٛ
َٓ٘ فُٝا :ًٜٞ
 .1تتِ عًُ ١ٝاإلضؾاز األنازمي َٔ ٞخالٍ ْظاّ َتابع ١إيهرت ْٞٚخاظ باإلضؾاز األنازميٞ
يًطًبَ ١ع عطٚض ٠ضبط٘ بٓظاّ ايكبٚ ٍٛايتػذ ٌٝيفتح ْافصَ ٠باؾط ٠عرب اإلْرتْت بني املطؾس
ٚايٛعع األنازمي ٞيطالب٘ املػرتؾس ٜٔيٝتُهٔ َٔ َتابع ١أٚعاعِٗ األنازمي ١ٝأٚالً بأ،ٍٚ
حبٝح:
 - 1/1ال ٜػتطٝع ايطايب غشب دسٚي٘ ايسضاغ ٞبعس تػذ ً٘ٝأ ٚغشب٘ أ ٚإعافت٘ يًُكطضات
إيهرتْٝٚاً عٔ ططٜل ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًذاَع ١إال بعس إعتُاز َطؾس ٙاألنازميَ ٞع إتاس١
ايفطص ١يًُطؾس األنازمي ٞبتعس ٌٜاملكطضات اييت ال جيسٖا َٓاغب ١يًطايب سػب اشبط١
ايسضاغ ١ٝيتدضض٘.
ٜ- 2/1ك ّٛاملطؾس األنازمي ٞبتعٜٚس ايطًب ١عٓس اسباد ١مبؤؾطات َػتٜٛاتِٗ األنازمي١ٝ
نتسْ ٞاملعسالت ايرتانُ ١ٝيبعغِٗ َٚس ٣إْتظاَِٗ يف احملاعطات سػب دساٚهلِ ايسضاغ.... ١ٝ
اخل ،عً ٢إٔ خيضط إغِ َػتدسّ ٚنًَُ ١طٚض يًُطؾس األنازميٜ ٞػتطٝع َٔ خالي٘ َتابع١
أٚعاعِٗ األنازمي ١ٝبؿهٌ َٓتظِ.
 .2تٓظٚ ِٝتٓفٝص ايرباَر ٚاملػابكات ٚاملٓافػات املدتًف ١اييت تػاِٖ يف تؿذٝع ايطًب ١عً٢
ايػع ٞيطفع َعسالتِٗ َٚػتٜٛات أزا ِٗ٥األنازمي ،١ٝأ ٚضصس دٛا٥ع تؿذٝع ١ٝيًطًب ١املتُٝع ٜٔيف
أقػاّ ايهً.١ٝ
 .3تٓظٚ ِٝتٓفٝص بطاَر ٚعكس ٚضش عٌُ تٛدٚ ،٘ٝٗٝايتٛع ١ٝاإلضؾاز ١ٜبأُٖ ١ٝاإلضؾاز األنازميٞ
ٚاييت تتٓا ٍٚايعسٜس َٔ املٛعٛعات اييت تِٗ ايطًبٚ ١تٗسف إىل تٛعٝتِٗ ٚتعٜٚسِٖ باملعًَٛات اييت
تػِٗ يف ٚقاٜتِٗ َٔ املؿانٌ ٚايعكبات األنازمي.١ٝ
 .4تٓظٚ ِٝتٓفٝص بطاَر تسضٜب ١ٝتٗسف يتكس ِٜخسَات إغتؿاضٚ ١ٜتسضٜب ١ٝيًطًب ١تٗسف إىل
تعٜٚسِٖ باملٗاضات األغاغ ١ٝايؿدضٚ ١ٝاألنازمي ١ٝايعًُٚ ١ٝايعًُٚ ،١ٝإنػابِٗ َٗاضات تطفع
َٔ ذبض ًِٗٝاألنازمي.ٞ
 .5ايكٝاّ باألحباخ ايعًُ ١ٝاملتدضض ١اييت تػتٗسف ايكغاٜا ايطالبٚ ١ٝتطٜٛط طبتًف األْؿط١
املٓٗذٚ ١ٝايالَٓٗذ.١ٝ
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 .6تٓظٚ ِٝتٓفٝص بطاَر إضؾاز ١ٜملػاعس ٠ايطالب ش ٟٚاالستٝادات اشباص ١خالٍ املطسً ١ازباَع١ٝ
عً ٢ذبكٝل أعً ٢زضدات ايتشض ٌٝاألنازميٚ ٞفكا ملا تػُح ب٘ قسضاتِٗٚ ،زضاغَ ١ؿهالتِٗ
ٚايعٌُ عً ٢سًٗا.
َ .7تابع ١زضاغ ١أٚعاع ايطًب ١املتعجط ٜٔأنازميٝاًٚ ،تٓظٚ ِٝتٓفٝص بطاَر إضؾاز ١ٜملػاعستِٗ يف
دباٚظ تعجطِٖ األنازميٚ ٞذبكٝل ايٓذاحَٚ ،ػاعستِٗ يف ايتػًب عًَ ٢ا ٜٛادٗ َٔ ْ٘ٛعكبات
َٚؿهالت ٚنٌ سػب طبٝع ١األغباب املٛعٛع ١ٝيًتعجط األنازمي.ٞ
 .8تٓظٚ ِٝتٓفٝص بطاَر إضؾاز ١ٜيًطًب ١املتفٛقني ٚطًب ١املٓح ايسضاغ ١ٝيتٛد ِٗٗٝإىل َا حيكل
َٛاصًتِٗ يًسضاغَٚ ١ػاعستِٗ عً ٢اإلغتُطاض يف ايتفٛم ٚاعططاز ،ٙتؿذٝعاً هلِ ٚذبفٝعاً
يٓظطا َٔ ِٗ٥ايطًب.١
 .9تٓظٚ ِٝتٓفٝص بطاَر إضؾاز ١ٜتٛد ١ٝٗٝيعُ ّٛايطًب ١ملػاعستِٗ يف ذبػني َػتٛاِٖ ايسضاغٞ
ٚايتشض.ًٞٝ
.10

إعساز ايربٚؾٛضات ٚاملطبٛعات اإلضؾاز ١ٜايٛضقٚ ١ٝاإليهرت ١ْٝٚناملًضكات ٚاملطٜٛات

ْٚؿط ٠اإلضؾاز األنازمي ٞزبُٝع َٓػٛب ٞايهًٝات َٔ طًبٚ ١أعغا ١٦ٖٝ ٤تسضٜؼ ٚايت تتغُٔ
ازبسا ٍٚايسضاغ ١ٝيًتػذ ٌٝاملبهط  ٚنتٝب ايًٛا٥ح ٚاألْظُ ١ازباَع َٔ ١ٝال٥ش ١ايسضاغ١
ٚاإلختباضات يًُطسً ١ازباَعَٝٚ ١ٝجام ايطايب ازباَع ٞايصٜٛ ٟعح سكٛم ٚٚادبات ايطًبَٚ ١س١ْٚ
قٛاعس تٓظِ ايػًٛى زاخٌ املهـتبٚ ١ايتك ِٜٛازباَع ٞإضؾازات ٚتعًُٝات يًطًب ١املػتذس.ٜٔ
.11

إعساز ايتكاضٜط ايسٚض ١ٜمبا تتغُٓ٘ َٔ دسا ٍٚبٝاْٚ ١ٝإسضا ١ٝ٥سَ ٍٛػت ٣ٛآزا ٤ايطًب١

أنازميٝاً يف املكطضات ايسضاغٚ ١ٝضفعٗا إىل ايٛنٚ ،ٌٝاسبً ٍٛاملتدص ٠يًتػًب عً ٢ايتعجط
األنازمي ٞيًطًبٚ ١قٝاؽ َس ٣ظباسٗا.
 املـادة رقن ( )8خمهاث اإلرشاد األكادميٍ- :

تتًدط خسَات اإلضؾاز األنازمي ٞفُٝا - :ًٜٞ
 .1ايتعطف عً ٢ايفطظ ايعًُٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝاملتاس ١يًتدضط.
 .2ايتعطف عًَ ٢فطزات اشبط ١ايسضاغ ١ٝيًتدضط َٔ إمجاي ٞايػاعات املطًٛب ١يًتدطز،
ٚايػاعات اإلدباضٚ ١ٜايػاعات اإلختٝاض ١ٜعًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ ٚايهًٚ ١ٝازباَعٚ ،١أمساٚ ٤ضَٛظ
املكطضات ٚضقِ إصساض اشبطٚ ١ضَعٖا.
َ .3عطفَٛ ١اعٝس تػذ ٌٝاملكطضات سػب َتطًباتٗا ايػابكٚ ١غشبٗا ٚإعافتٗا َٛٚاعٝس
اإلختباضات سػب ايتك ِٜٛازباَع ٞاملعتُس.
 .4اإلغتؿاضٚ ٠ايٓضح فُٝا ٜتعًل باملؿانٌ األنازميٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜاإلدتُاعٚ ١ٝتكس ِٜاسبًٍٛ
املٓاغب ١هلا.
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 .5اإلغتؿاض ٠يف تػذ ٌٝاملكطضات ٚغشبٗا ٚإعافتٗا ٚاإلعتصاض عٔ َكطض أ ٚاإلعتصاض أ ٚاإلعتصاض
أ ٚتأد ٌٝايسضاغ ١يفضٌ زضاغ ٞأ ٚذب ٌٜٛايتدضط آلخط زاخٌ ايهً ١ٝأ ٚذب ٌٜٛايتدضط
آلخط خاضز ايهً.١ٝ
 املـادة رقن ( )9ههام وهسؤولُاث رئُس الدقسن العلوٍ فُوا َتعلق باإلرشاد األكادميٍ- :

 .1تٛظٜع ايطًب ١املػتذس ٜٔعً ٢املطؾس ٜٔاألنازميٝني ْٚؿط ايكٛا ِ٥عً ٢يٛسات اإلعالٕ ٚاملٛقع

اإليهرت ْٞٚيًهًٚ ١ٝشيو َع بسا ١ٜنٌ عاّ داَع ،ٞحبٝح ٜتِ تٛظٜع ايطًب ١عً ٢أعغا١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ َٔ املهًفني باإلضؾاز األنازمي ٞسػب ايتدضضات َع َطاعا ٠ايتٛاظٕ يف تٛظٜع
األعبا ٤ايٛظٝف ١ٝايتسضٜػٚ ١ٝاإلزاض.١ٜ
 .2إعساز َػٛز ٠خط ١اإلضؾاز األنازمي ٞحبٝح تتغُٔ بطاَر تٛدٚ ٘ٝإضؾاز ايطًبٚ ١ايتٛع١ٝ
بأُٖ ١ٝايربْاَر ٚنٝف ١ٝاالغتفاز َٔ ٠خسَات٘ سػب تٛصٝات ايًذٓٚ ،١عطعٗا عً ٢صبًؼ ايكػِ
يإلعتُاز.
 .3ربضٝط غاعات َهتب ١ٝيًُطؾس ٜٔاألنازميني ملكابً ١ايطًب ١يف َهاتبِٗ ملٓاقؿ ١املؿانٌ
اييت تٛادِٗٗ أثٓا ٤ايسضاغٚ ١اإلداب ١عٔ اغتفػاضاتِٗ فُٝا ٜتعًل بػري ايسضاغ.١
.4

ايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝاإلضؾاز األنازميٚ ٞأُٖ ١ٝايتٛاصٌ َع املطؾس األنازميٚ ٞشيو َٔ املطٜٛات

ٚايًكا٤ات ايسٚضَ ١ٜع طًب ١ايكػِ املعين.
 .5تعطٜف ايطًب ١مبطؾس ِٜٗاألنازميني ٚاإلعالٕ عٔ دسا ٍٚاإلضؾاز األنازمي ٞقبٌ اغبٛع َٔ
بسا ١ٜايفضٌ ايسضاغ.ٞ
 .6ايتٓ ػٝل َع عُاز ٠ايكبٚ ٍٛايتػذ ٌٝفُٝا ٜتعًل بإعاف ١املطؾس ٜٔاألنازميني ألمسا ٤ايطًب١
سػب دسا ٍٚاإلضؾاز األنازمي.ٞ
.7

َتابع ١إيتعاّ املطؾس ٜٔاألنازميني بايػاعات املهتب ١ٝاملدضض ١يطًبتَِٗٚ ،تابع ١تٓفٝص خط١

اإلضؾاز األنازمي َٔ ٞخالٍ صبًؼ ايكػِ املعين.
 .8ايٓظط يف ؾها ٣ٚايطًب ١شات ايطبٝع ١األنازميٚ ١ٝإقرتاح اسبً ٍٛاملٓاغب ١أ ٚضفعٗا يعُاز٠
ايهً ١ٝاملعٓ ١ٝإشا يعّ األَط يٝتػٓ ٢ذبًٜٗٛا إىل ايًذٓ.١
.9

ايطفع بؿهٌ زٚضَٓ( ٟتضف نٌ فضٌ زضاغ )ٞبتكطٜط ٜؿتٌُ عً ٢أعُاٍ ايكػِ املعين فُٝا

ٜتعًل باإلضؾاز األنازمي ٞعً ٢إٔ ٜتغُٔ تكطٜطاً َٓفضالً عٔ َػتٜٛات ايطًب ١إىل عُاز ٠ايهً١ٝ
املعٓ.١ٝ
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 املـادة رقن (- : )11

ًٜتعّ املطؾس األنازمي ٞبتكس ِٜخسَات اإلضؾاز األنازمي ٞيًطًب ١املدضضني ي٘ َٔ بسا١ٜ
قبٛهلِ عً ٢طبتًف ايتدضضات ٚست ٢ربطدِٗ فٗٝا َٔ خالٍ اْتظاَ٘ بايػاعات املهتب١ٝ
املدضض ١يإلضؾاز األنازمي.ٞ
 املـادة رقن ( )11هتطلباث جناح املزشم األكادميٍ- :

ٜتطًب ايٓذاح يف ايكٝاّ باإلضؾاز األنازمي ٞبفعاي ١ٝسعَ َٔ ١املتطًبات املٗاض ١ٜايؿدض١ٝ
ٚاملٗٓ ١ٝستٜ ٢تِ ذبكٝل األٖساف املطد َ٘ٓ ٠ٛعً ٢أنٌُ ٚد٘ٚ ،تتًدط تًو املٗاضات فُٝا :ًٜٞ
 .1إملاَ٘ بهاف ١ايًٛا٥ح ٚايكٛاعس ايتٓفٝص ١ٜاملٓظُ ١يًؿؤ ٕٚاألنازمي ١ٝيًطايب نايال٥ش١
املعتُس ٠يًسضاغٚ ١اإلختباضات يًُطسً ١ازباَعَٝٚ ،١ٝجام سكٛم ايطايب ازباَع،ٞ
ٚايكٛاعس ايػٛن ١ٝيًطًب ١يف ازباَع ١أ ٚأَ َٔ ٟطافكٗا.
َٗ .2اض ٠قٝاز ٖٞٚ :١ٜعباض ٠عٔ املٗاضات ايغُٓ ١ٝاملتُجً ١يف ازبٗٛز اييت َٔ ؾأْٗا إسساخ
ايتأثري يف ايػًٛنٝات ٚتٛدٗٝا يطاقات إجياب ١ٝيتشكٝل َػت ٣ٛإظباظ َطغٛب.١
َٗ .3اض ٠االغتُاعٜٚ :كضس بٗا قسض ٠املطؾس األنازمي ٞعً ٢إٔ ٜهَ ٕٛػتُعاً دٝساً
يطًبتٜ٘ ،تعطف عً ٢آضاٚ ِٗ٥أفهاضِٖ َٚكرتساتِٗ ٚاملؿانٌ اييت تٛادِٗٗ ،األَط ايصٟ
ٜععظ ثكتِٗ بأْفػِٗ ٜٚك ٟٛايعالق ١بني املطؾس األنازميٚ ٞبٚ ِٗٓٝميهٓ٘ بايتائَ ٞ
تكس ِٜاملػاعس ٠هلِ.
َٗ .4اض ٠ايتعاطفٜٚ :كضس بٗا قسض ٠املطؾس األنازمي ٞعًَ ٢ؿاضن ١ايطالب يف َؿاعطِٖ
ٚاْفعاالتِٗ يفُِٗٗ ٚته ٜٔٛعالق ١دٝسَ ٠عِٗ تػاعس عً ٢تكبًِٗ يإلضؾاز ٚايتٛد ٘ٝمبا
ٜتغُٓ٘ َٔ ْكس ذبتٌُ دٛاْب٘ اإلجيابٚ ١ٝايػًب.١ٝ
َٗ .5اض ٠سٌ املؿهالت ٚإرباش ايكطاضاتٜٚ :كضس بٗا قسض ٠املطؾس األنازمي ٞعً ٢سح
ايطًب ١إلبطاظ املؿانٌ اييت تٛادِٗٗ يٝتػٓ ٢ي٘ ذبسٜسٖا ٚايتعطف عًٗٝا ٚٚعع ايتضٛضات
املٓاغب ١سبًٗا َٚػاعستِٗ يف إرباش ايكطاضات املٓاغب ١سبًٗا.
َٗ .6اض ٠ايتدطٝطٜٚ :كضس بٗا قسض ٠املطؾس األنازمي ٞعًَ ٢ػاعس ٠ايطًب ١يف ذبسٜس
األٖساف ٚذبًٜٗٛا إىل إدطا٤ات قابً ١يًتشكٝلَٚ ،جاٍ شيو َػاعس ٠ايطايب عً ٢اختٝاض
ايتدضط املال ِ٥يتشكٝل أٖساف َػتكبً ١ٝأنسمي ١ٝأٚ ٚظٝف ، ١ٝأَ ٚػاعست٘ يف إعساز
خط ١يطفع َعسي٘ ايرتانُ.ٞ
َٗ .7اض ٠إزاض ٠ايٛقتٜٚ :كضس بٗا قسض ٠املطؾس األنازمي ٞعً ٢دسٚي ١طبتًف األعُاٍ
املٓٛط ١ب٘ ٚتٓػٝكٗاٚ ،ذبسٜس اشبط ١ايعَٓ ١ٝيتٓفٝصٖا حبػب أٚيٜٛات ٚأُٖ ١ٝايتٓفٝص مبا
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تتغُٓ٘ َٔ َٛاعٝس ايتػذٚ ٌٝاسبصف ٚاإلعافٚ ١دسٚيٚ ١تٓظ ِٝايػاعات املهتب ١ٝاييت
ميهٔ يًطًب َٔ ١خالهلا َكابً ١املطؾس األنازمي.ٞ
َٗ .8اض ٠ايتٓظٜٚ :ِٝكضس بٗا قسض ٠املطؾس األنازمي ٞعً ٢تٓظ ِٝأعُاٍ اإلضؾاز األنازميٞ
ٚتطتٝبٗا بضٛض ٠ذبكل االغتفاز ٠ايكضَٗٓ ٣ٛآٜٚ ،طبل شيو عً ٢تٓظًَ ِٝفات ايطالب
ٚأعُاٍ ايتػذٚ ٌٝاسبصف ٚغري شيو َٔ أعُاٍ انازمي ١ٝأ ٚإزاض.١ٜ
 املـادة رقن ( )12ههام وهسؤولُاث املزشم األكادميٍ- :

 .1تعطٜف ايطًب ١املػتذسٚ ٜٔاسبايٝني بأٖساف ايهًٚ ١ٝضغايتٗاٚ ،ايرباَر األنازميٚ ،١ٝأقػاَٗا
ايعًُٚ ،١ٝصباالت عٌُ خطجيٗٝاٚ ،أٚد٘ ايطعاٚ ١ٜاشبسَات ايطالب ١ٝاييت تٛفطٖا يطًبتٗا،
نُا ٜتِ تبضريِٖ ٚتٛد ِٗٗٝالختٝاض ايتدضضات املٓاغب ١اييت تال ّ٤قسضاتِٗ ٚإَهاْاتِٗ.
 .2املػاُٖ ١يف إعساز ٚتٓفٝص بطاَر ٚأْؿط ١خط ١اإلضؾاز األنازميٚ ،ٞايتعطٜف بٓظاّ ايسضاغ١
ٚاالختباضات يف نًٝت٘.
 .3ايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝاإلضؾاز األنازميٚ ٞنٝف ١ٝاالغتفاز َٔ ٠خسَات٘ٚ ،تكس ِٜايٓضح ٚاإلضؾاز
يًطًب ١مما ٜػاعس يف انتػابِٗ املٗاضات املطًٛب ١يف غٛم ايعٌُٚ ،ربضٝط غاعات َهتب١ٝ
ملكابً ١ايطًب ١يف َهتب املطؾس األنازمي ٞملٓاقؿ ١املؿانٌ اييت تٛادِٗٗ أثٓا ٤ايسضاغ١
ٚاإليتعاّ بٗا.
 .4ايتعطٜف مبفطزات اشبط ١ايسضاغ ١ٝيًكػِ ايعًَُٚ ٞتطًبات ايتدطز يًطًبٚ ،١اإلملاّ مبٛاعٝس
ايتػذٚ ٌٝايػشب ٚاإلعاف ١املعًٓ َٔ ١قبٌ عُاز ٠ايكبٚ ٍٛايتػذ ٌٝسػب َٛاعٝسٖا يف ايتكِٜٛ
ازباَع ٞاملعتُسٚ ،ايتأنس َٔ َٛافك ١دس ٍٚايطايب أ ٚايطايبَ ١ع اشبط ١ايسضاغ.١ٝ
 .5ايتأنٝس عً ٢ايطًب ١بغطٚض ٠تكس ِٜاإلختباضات َٚتطًبات ايٓذاح يف املكطض ٚغا ٌ٥اإلعساز
يإلختباضات ايٓٗاٚ ١ٝ٥إدتٝاظٖا بٓذاح.
 .6إعساز ٚذبسٜح ًَف غذٌ اإلضؾاز األنازمي ٞيًطًب ١سٝح ٜك ّٛاملطؾس األنازمي ٞبفتح ًَف
خاظ يهٌ طايب أ ٚطايب ١باجملُٛع ١املدضض ١ي٘ بٗسف تٛثٝل عًَُ ١ٝتابعتِٗ أنازميٝاً،
عً ٢إٔ ٜؿٌُ شيو املًف املكطضات املػذًَٚ ١ػت ٣ٛزضدات ايطايب أ ٚايطايب ١فٗٝاٚ ،ايػذٌ
األنازمي ٞيهٌ فضٌ زضاغٚ ٞنصيو ضباعط االدتُاعات ايسٚض ١ٜبٚ ٘ٓٝبني ايطايب أٚ
ايطايب ١باإلعاف ١إىل أ ٟتكاضٜط أ ٚإؾعاضات بايتٓب ٘ٝأ ٚاإلْصاض َٛدٗ٘ َٔ َؿطف املكطض إي٘ٝ
ٚاييت َٔ خالهلا ميهٔ تكَ ِٝٝػت ٣ٛايطايب أ ٚايطايب.١
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 .7تٓظَ ِٝكابالت زٚض ١ٜفطز ١ٜأ ٚمجاعَ ١ٝع نٌ طايب أ ٚطايب َٔ ١ايطًب ١ايصٜ ٜٔؿطف عًِٗٝ
بٗسف تٛد ِٗٗٝأنازميٝاً ٚتعطٜفِٗ مبػتٜٛات آزا ِٗ٥األنازمي ١ٝخالٍ ايػاعات املهتب١ٝ
املدضض ١يصيو.
 .8ايتعطف عً ٍَٛٝ ٢ايطًبٚ ١تؿذٝعِٗ عً ٢املعٜس َٔ االدتٗاز ٚذبفٝعِٖ إشا ناْٛا َتُٝع ٜٔيف
بعض املكطضاتٚ ،انتؿاف املٖٛٛبني َِٓٗ ٚتٛد ِٗٗٝيتَُٓٛ ١ٝاٖبَِٗٓٚ ،اقؿ ١ايضعاب إٕ
ٚدست ٚايبشح عٔ اسبً ٍٛاملٓاغب ١نإدطا٤ات ٚقا ١ٝ٥يًفضٌ ايكازّ (تػذ ٌٝأ ٚسصف
َكطضات ،ضفع َعسٍ ،اختٝاض ربضط اخل .)...
 .9تكس ِٜاملػاعس ٠ايالظَ ١يًطًب ١يف سايٚ ١دٛز صعٛب ١يف تػذ ٌٝأ ٚتعاضض بعض املكطضات َٔ
خالٍ ايتٓػٝل َع َؿطف أَٓ ٚػل ازبسا ٍٚايسضاغ ١ٝيف ايهً ١ٝأ ٚبايتٓػٝل َع َؿطف أٚ
َٓػل ؾؤ ٕٚايطالب بايهً ١ٝأ ٚعُاز ٠ايكبٚ ٍٛايتػذ ٌٝفُٝا ٜتعًل ببٝاْات ايطًب ١األنازمي١ٝ
ٚؾؤ ٕٚايتػذ ٌٝبايٓػب ١يًطًب ١ش ٟٚايظطٚف األنازمي ١ٝاشباص ١اييت تتطًب املػاعس ٠يف
إطاض َا تػُح ب٘ األْظُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكٛاعس ايتٓفٝص ١ٜاملعتُس ٠بازباَع ،١أ ٚبايتٓػٝل َع أٟ
إزاض ٠أٚ ٚسس ٠شات صً ١مبؿهً ١ايطايب املؤثط ٠يف زضاغت٘ أ ٚتفاعً٘ َع اجملتُع ازباَع.ٞ
 .10ضعا ١ٜايطًب ١ش ٟٚايتشض ٌٝايعًُ ٞاملتسْٚ ٞاملتعجطٚ ٜٔاالٖتُاّ بِٗ َٚتابعتِٗ ستٜ ٢طتكٛا
مبػتٛاِٖ ايسضاغٚ ،ٞتهجٝف ايًكا٤ات ايسٚضَٓٚ ١ٜاقؿ ١ايطايب أ ٚايطايب ١بؿهٌ زقٝل عٔ
أغباب ايتعجط األنازميٚ ٞضباٚي ١سًٗا أ ٚايطفع بٗا إىل ايًذٓ ١ايسا ١ُ٥يًؿؤ ٕٚاألنازمي ١ٝيف
ساي ١عسّ َٛاظب ١ايطايب أ ٚايطايب ١أ ٚععف َػتٛاِٖ ايتشض.ًٞٝ
َ .11ػاعس ٠ايطًب ١يف نٝف ١ٝاالغتفاز ٠ايكضَٛ َٔ ٣ٛقع ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚيف ايهًَٚ ١ٝضازض
ايتعًِ َٔ املهتبٚ ١قٛاعس ايبٝاْات اإليهرتٚ ١ْٝٚإزاض ٠ايٛقت بفعاي.١ٝ
 .12سح ايطًب ١عً ٢املؿاضن ١يف األْؿط ١األنازمي ١ٝاملٓٗذٚ ١ٝايالَٓٗذ ١ٝاييت تجطَ ٟعاضفِٗ
ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝاملهتػب ١ايغُٓٚ ١ٝايضطحي.١
 .13إعالّ ايطايب مبػؤٚيٝات٘ ٚٚادبات٘ ٚغًٛن٘ زاخٌ اسبطّ ازباَع ٞأ ٚعً ٢صعٝس َتطًبات
ايٓذاح يف املكطضات ايسضاغ.١ٝ
 .14ايتعطف عً ٢املؿانٌ اييت تٛاد٘ ايطًبٚ ١خباصَ ١ا ٜؤثط َٓٗا عً ٢أزا ِٗ٥األنازميٚ ٞايعٌُ
عً ٢سًٗا ٚتكس ِٜايٓضٝش ١بؿأْٗاٚ ،إبالغِٗ عٔ أٚعاعِٗ األنازمي ١ٝأٚالً بأ ٍٚسػب َػت٣ٛ
ذبض ًِٗٝايعًُٚ ٞيف ساٍ تعصض شيو اإلتضاٍ َع أٚيٝا ٤أَٛضِٖ إلفازتِٗ بصيو.
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 .15مماضغ ١ايسٚض اإلدتُاعَ ٞع ايطًب ١ملعطف ١ظطٚفِٗ االدتُاعٚ ١ٝاملػاعس ٠عً ٢اغتكطاضٖا
ٚايتعطٜف مبػتكبًِٗ ايٛظٝفٚ ٞاملػاُٖ ١يف فتح آفام فطظ ايعٌُ هلِ أ ٚايتسضٜب أَٛ ٚاصً١
ايسضاغ ١ايعًٝا.
 .16إعساز تكاضٜط زٚضٚ ١ٜضفعٗا يًذَٓ ١ع َطاعا ٠ايتػًػٌ اإلزاضٚ ٟإضفاقٗا يف املًف اشباظ بايطايب
أ ٚايطايبٚ ،١طباطب ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًُكطضات املػذٌ فٗٝا ايطًبَ ١ػت ٣ٛايطايب أٚ
ايطايب َٔ ١سٝح إْتظاَ٘ باحملاعطات ٚتكسَ٘ األنازمي ٞيًتعطف عً ٢األغباب املٛعٛع١ٝ
يعسّ اإلْتظاّ ٚتسْ ٞايتشض ٌٝايعًُ ٞيف تًو املكطضات.
 املـادة رقن ( )13ههام وهسؤولُاث الطلبت يف اإلرشاد األكادميٍ- :

يًطًب ١زٚض أغاغ ٞيف عًُ ١ٝاإلضؾاز األنازمي ٞفعً ِٗٝتكع َػؤٚي ١ٝتكسَ٘ ايسضاغٚ ٞطًب
ايٓضٝشٚ ١ايتٛد َٔ ٘ٝاملطؾس األنازمي ٞمبا حيكل أٖسافِٗ ٚطُٛساتِٗ يف سٝاتِٗ ايعًُ١ٝ
ايٓادش َٔ ١خالٍ َػاعستِٗ يف اختٝاض ايربْاَر ايسضاغ ٞبهفاٚ ٠٤ظباح ٚيتشكٝل أنرب عا٥س َٔ
َكابالت اإلضؾاز األنازمي ٞجيب عً ٢ايطًب ١االغتعساز هلص ٙاملكابالت َٔ خالٍ َا :ًٜٞ
َ .1عطف ١ايطًب ١يًػاعات املهتب ١ٝيًُطؾس األنازمي.ٞ
 .2ذبسٜس املٛعس َع املطؾس األنازميٜٚ ٞفغٌ إٔ تبسأ املكابالت قب ٌٝنٌ فضٌ زضاغ.ٞ
 .3نتاب ١ناف ١ايتػاؤالت اييت تؿػًِٗ ٚاشباص ١بتٛدِٗٗ ايسضاغ ٞعً ٢إٔ ٜتِ إسغاضٖا يف
املكابًَ ١ع املطؾس األنازمي.ٞ
َ .4طادع ١زي ٌٝايطًب ١ايصٜ ٟؿطح نٌ َا حيتاد٘ ايكػِ ٚايهًٚ ١ٝازباَعَ َٔ ١تطًبات.
 .5إعساز ٚإسغاض َعًَٛات صشٝشٚ ١بٝاْات َطتبط ١مبا حيتاد٘ قبٌ ادتُاع٘ َع املطؾس
األنازمي.ٞ
 .6إسغاض املًف ايسضاغ ٞيهٌ َكطض ٚنصيو قا ١ُ٥بايتػاؤالت.
 .7إعطا ٤فهطٚ ٠اعش ١عٔ أٖسافِٗ ايسضاغٚ ١ٝاملٜٗٓٚ ١ٝتِ إؾطاى املطؾس األنازمي ٞفٗٝا
بؿفافٚ ١ٝصطاس.١
 .8املػاَُٖ ١ع املطؾس األنازمي ٞيف ٚعع بطْاصباً زضاغٝاً َع دس ٍٚزضاغ ٞتٓفٝص ٟملا ٜتِ
ايتدطٝط يسضاغت٘ يف ايفضًني ايسضاغٝني ايتايٝني.
 .9ططح مجٝع األغ ١ً٦اييت ربطط هلِ ،فاملطؾس األنازميٜ ٞػتطٝع املػاعس ٠عٓسَا ٜهٕٛ
يس ٣ايطًب ١ضؤٚ ١ٜاعش ١عُا ٜطٜس.ٕٚ
 .10ايتأنس َٔ تٓفٝص َا ٜٛص ٞاملطؾس األنازمي ٞب٘ ايطًبَ ١ط ٠نٌ أغبٛعني أ ٚثالث ١سػب
االتفام عً ٢شيو.
 .11اإلتضاٍ أ ٚايتٛاصٌ إيهرتْٝٚاً َع املطؾس األنازمي ٞخبضٛظ أ ٟأغ ١ً٦أ ٚاغتفػاضات
إعاف.١ٝ
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 .12عطٚض ٠إطالع املطؾس األنازمي ٞبايتػريات اهلاَ ١بايربْاَر ايسضاغ ٞايص ٟقس ٜؤثط عً٢
اآلزا ٤أ ٚاألٖساف ايسضاغ.١ٝ
 .13ايتأنس َٔ اإلملاّ باألدٓس ٠ايسضاغٚ ١ٝخضٛصاً املٛاعٝس اسبطدٚ ١ايٓٗا ٖٞٚ ١ٝ٥عازَ ٠ا
تٓؿط يف يٛس ١إعالْات ايكػِ  َٔٚخالٍ املٛقع اإليهرت ْٞٚيًهًٚ ١ٝازباَع.١
 .14قٝاّ ايطًب ١بفتح ًَفاً ألْفػِٗ خبضٛظ ٚثا٥ل اإلضؾاز األنازمي ٞحبح حيت ٟٛعًْ ٢ػذ
َٔ نٌ املػتٓسات املطتبط ١باإلضؾاز األنازمي ٞحبٝح تتغُٔ صبُٛع َٔ ١اإلداب ١عً ٢ايعسٜس
َٔ ايتػاؤالت.
 .15ذبٌُّ َػؤٚي ١ٝايتكسّ ايسضاغ ،ٞسٝح إٔ ايٓضح ٚاإلضؾاز أزاٖ ٠اَ ١يًٓذاح ٚيهٔ ٚقبٌ
نٌ ؾ ٤ٞفايطايب ٖ ٛاملػؤ ٍٚاأل ٍٚعٔ ظباس٘.
 املـادة رقن ( )14اخلطىاث اإلجزائُت للحصىل علً أٌ هن خمهاث اإلرشاد األكادميٍ- :

تُعتُس اشبطٛات اإلدطا ١ٝ٥ايتاي ١ٝيإلضؾاز األنازمي ٖٞٚ ٞناآلت- :ٞ
ٜ .1ك ّٛضٝ٥ؼ أ ٚضٝ٥ػ ١أَ ٚؿطف أَ ٚؿطف ١ايكػِ ايعًُ ٞبتٛظٜع ايطًب ١عً ٢أعغا١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ سػب منٛشز دس ٍٚاإلضؾاز األنازمي ٞاملعتُسقبٌ أغبٛع َٔ بسا ١ٜايفضٌ ايسضاغ.ٞ
ٜ .2ك ّٛعغ ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املهًف باإلضؾاز األنازمي ٞبإغتالّ ْػدٚ ١ضقٚ ١ٝأخط٣
إيهرت َٔ ١ْٝٚدس ٍٚاإلضؾاز األنازميَ ٞكابٌ ايتٛقٝع.
ٜ .3ك ّٛاملٛظف املعين يف عُاز ٠ايكبٚ ٍٛايتػذ ٌٝبتػً ِٝإغِ َػتدسّ ٚنًَُ ١طٚض يٓظاّ
اإلضؾاز األنازمي ٞيهٌ َطؾس أنازمي.ٞ
ٜ .4ك ّٛاملطؾس األنازمي ٞباإلعالٕ عٔ دس ٍٚاإلضؾاز األنازمي َٔ ٞخالٍ َٛقع٘
اإليهرتٚ ْٞٚيٛسات اإلعالٕ املتاس ١يف ايهً.١ٝ
ٜ .5ك ّٛاملطؾس األنازمي ٞبفتح ًَف خاظ يهٌ طايب أ ٚطايب ١باجملُٛع ١املدضض ١ي٘
بٗسف تٛثٝل عًَُ ١ٝتابعتِٗ أنازميٝاً ،عً ٢إٔ ٜتغُٔ املًف:
- 1/5منٛشز بٝاْات ؾدض ١ٝيًطًبٜ ١تغُٔ اإلغِ ايطباع ،ٞضقِ اهل ١ٜٛايٛطٓ ١ٝأ ٚبطاق ١اإلقاَ،١
ايعٓٛإ بايتفضٚ ،ٌٝتاضٜذ َٚهإ ايٛالزٚ ،٠ايكػِٚ ،ايتدضطٚ ،ايرباَر ايتسضٜبٚٚ ،١ٝغاٌ٥
اإلتضاٍ ضقِ دٛاٍ ٚبطٜس إيهرتٚ ،ْٞٚضقِ دٛاٍ أٖ ٚاتف ٚي ٞاألَط ٚبطٜس ٙاإليهرت.ْٞٚ
 - 2/5صٛض ٠عٔ آخط َؤٌٖ عًُ( ٞايجاْ ١ٜٛأ ٚايسبً.)ّٛ
 - 3/5اشبط ١ايسضاغ ١ٝيتدضط ايطايب أ ٚايطايب.١
 - 4/5منٛشز َتابع ١تكسّ ايطًب ١يف اشبط ١ايسضاغ ١ٝيتدضضاتِٗ.
 - 5/5خط ١تٓفٝص بطْاَر اإلضؾاز األنازمي.ٞ
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ْ - 6/5ػد ١سسٜج َٔ ١ايػذٌ األنازمي ٞيًطًب ١اسبايٝني ٜبني زضدات ايطايب يف نٌ َكطض
َٚعسي٘ ايفضًٚ ٞايرتانُ ٞيًفض ٍٛايسضاغ ١ٝايػابكٚ ١اييت ميهٔ يًُطؾس األنازمئَ ٞ
خالهلا تكَ ِٝٝػت ٣ٛآزا ٤ايطايب.
 - 7/5صٛضَ ٠عتُس ٠عٔ ْػد ١قطاض ايتٓب ٘ٝأ ٚاإلْصاض أ ٚعصض ايػٝاب أ ٚايتأخط أ ٚاإلعتصاض عٔ
ايسضاغ ١أ ٚتأدًٗٝا أ ٚقطاض اإلعتصاض عٔ َكطض أ ٚقطاض ذب ٌٜٛايتدضط آلخط زاخٌ ايهً ١ٝأٚ
ذب ٌٜٛايتدضط آلخط خاضز ايهً ١ٝأ ٚقطاض ايعٜاض ٠يفطع ازباَع ١أ ٚداَع ١أخط.٣
- 8/5تكاضٜط أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عٔ َػت ٣ٛآزا ٤ايطًبَٛٚ ١اظبتِٗ عٓس اسباد.١
 - 9/5منٛشز إعتصاض عٔ َكطض.
 - 10/5منٛشز إعتصاض أ ٚتأد ٌٝزضاغ ١يفضٌ زضاغ.ٞ
 - 11/5منٛشز ذب ٌٜٛايتدضط آلخط زاخٌ ايهً.١ٝ
 - 12/5منٛشز ذب ٌٜٛايتدضط آلخط خاضز ايهً.١ٝ
 - 13/5منٛشز ظٜاض ٠يفطع ازباَع ١أ ٚداَع ١أخط.٣
 - 14/5منٛشز إعاز ٠ايكٝس.
 - 15/5منٛشز ؾه ٣ٛأ ٚتظًِ.
 - 16/5منٛشز غشب أ ٚإعافَ ١كطض.
 - 17/5منٛشز اسبغٛض ٚايػٝاب.
 - 18/5منٛشز ايتعجط األنازمي.ٞ
 - 19/5منٛشز ذبت املطاقب ١األنازمي.١ٝ
 - 20/5منٛشز ضبغط إدتُاع املطؾس األنازميَ ٞع ايطًب.١
- 21/5منٛشز إسايٚ ١ضقٚ ١ٝإيهرت.١ْٝٚ
ٜ .6ك ّٛايطًب ١بايتٛاصٌ َع َطؾس ِٜٗاألنازميني َٔ خالٍ ايعٜاض ٠ايؿدض ١ٝسػب َٛاعٝس
ايػاعات املهتب ١ٝاملدضض ١يصيو يٝتُهٔ املطؾس األنازمي َٔ ٞإدطاَ ٤كابً ١أٚي ١ٝاغتؿاض١ٜ
يف ايكػِ املدتط يف ايهً ١ٝاملعٓ.١ٝ
ٜ .7ك ّٛايطًب ١بتعب ١٦ايُٓاشز املعتُس َٔ ٠خالٍ ْظاّ اإلضؾاز األنازمي ٞسػب ْٛع اشبسَ١
املطًٛبٚ ١ضقٝاً /ٚأ ٚإيهرتْٝٚاً ٚتطغٌ ضغاي ١إيهرتَ ١ْٝٚربصب ١يًُطؾس األنازمي ٞببٝاْات
اشبسَ ١املطًٛب.١
ٜ .8ك ّٛاملطؾس األنازمي ٞزٚضٜاً مبطادعْ ١ظاّ اإلضؾاز األنازمي ٞخالٍ ايػاعات املهتب١ٝ
املدضضٜٚ ١ك ّٛمبا :ًٜٞ
 - 1/9تكس ِٜاشبسَ ١املطًٛب ١إشا ناْت َٔ عُٔ إَهاْٝات٘.
- 2/9أ ٚايتٓػٝل َع ايًذٓ ١أ ٚصبًؼ ايكػِ أ ٚصبًؼ ايهً ١ٝأ ٚأ َٔ ٟايعُازات ٚاإلزاضات
شات ايعالق ١إشا مل تهٔ َٔ عُٔ إَهاْٝات٘.
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ٜ .9ك ّٛاملطؾس األنازمي ٞزٚضٜاً بتكَ ِٝٝػت ٣ٛآزا ٤ايطًب ١آنازميٝاً َٔ سٝح َػت ٣ٛتكسَِٗ
باملكطضات َٚس ٣إْتظاَِٗ حبغٛض احملاعطات سػب دساٚهلِ ايسضاغٚ ،١ٝيف ساٍ تعجطِٖ
أنازميٝاً /ٚأ ٚعسّ إْتظاَِٗ باحملاعطات ٜتِ:
- 1/9إعساز نؿف بأمسا ٤ايطًب ١املتعجط ٜٔأ ٚغري املٓتظُني.
ٚ- 2/9إعساز إؾعاض ايػٝاب /ٚأ ٚإؾعاض ايتعجط األنازمي.ٞ
ٚ- 3/9اإلعالٕ عٔ أمسا ِٗ٥بغطٚضَ ٠طادعت٘ خالٍ ايػاعات املهتب ١ٝاملعًٔ عٓٗاٚ ،يف ساٍ
سغٛضِٖ ٜتِ:
- 1/3/9تػًْ ُِٗٝػد َٔ ١إؾعاض ايػٝاب /ٚأ ٚإؾعاض ايتعجط األنازمي ٞبأِْٗ ذبت املطاقب١
األنازمي.١ٝ
َٓٚ- 2/3/9اقؿتِٗ يبٝإ أغباب ايتعجط أ ٚعسّ اإلْتظاّ حبغٛض احملاعطات.
ٚ- 3/3/9ايتؿاضى يف إعساز خط ١تٓفٝص ١ٜأ ٚبطْاَر يهٌ َِٓٗ سػب سايت٘ ٚاييت قس تؿٌُ
ايتٛص ١ٝبإؾطانِٗ يف صبُٛعات ايتعً ِٝايتعا.ْٞٚ
ٚ- 4/3/9ضفع تكطٜط حباي ١ايطًب ١املتعجط ٜٔأ ٚغري املٓتظُني ٚاشبط ١ايتٓفٝص ١ٜأ ٚايربْاَر اشباظ
يهٌ َِٓٗ.
َ- 5/3/9تابع ١تٓفٝصِٖ يًربْاَر ٚقٝاؽ َػت ٣ٛآزاٚ ِٗ٥إظباظِٖ خالٍ ٚبعس تٓفٝص ايربْاَر،
ٜٚتِ:
- 1/5/3/9ضفع إؾاض ٠ذبت املطاقب ١األنازمي ١ٝعِٓٗ يف ساٍ ذبػني يف َػتٜٛاتِٗ األنازمي.١ٝ
- 2/5/3/9أ ٚإعالّ أٚيٝا ٤أَٛضِٖ مبػتٜٛاتِٗ املتسْ ١ٝأنازميٝاً بإضغاٍ منٛشز ذبت املطاقب١
األنازمي ١ٝألبٓا.ِٗ٥
ٜ .10ك ّٛاملطؾس األنازمي ٞبتٓظ ِٝضبغط إدتُاع َع ايطًب ١املعٓٝني َكابٌ تٛقٝعِٗ عً ٢صش١
َا ٚضز فٚ ٘ٝإقطاضاِٖ باسبض ٍٛعً ٢اشبسَ ١املطًٛبٚ ١إيتعاَِٗ بتٛصٝات املطؾس ْٚضا٥ش٘.
ٜ .11ك ّٛاملطؾس األنازمي ٞبطصس اسبطن ١أ ٚاشبسَ ١األنازمي َٔ ١ٝخالٍ تٛثٝكٗا يف املًف
اشباظ بهٌ طايب أ ٚطايب.١
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حيل يٛناي ١ازباَع ١يًؿؤ ٕٚاألنازمي ١ٝتكٚ ِٜٛزضاغٖ ١ص ٙايكٛاعس غٜٓٛاًٚ ،ضفع َكرتسات
ايتعسٚ ٌٜاسبصف ٚاإلعاف ١إىل صبًؼ ازباَع ١املٛقط يًُٛافك ١عًٗٝا ٚإقطاضٖا ،نُا هلا اسبل يف
تفػري أ َٔ ٟبٓٛزٖا مبا ال ٜتعاضض َع َغُْ ٕٛظاّ صبًؼ ايتعً ِٝايعايٚ ٞيٛا٥ش٘.
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ُٜعٌُ بٗص ٙايكٛاعس ايتٓفٝص ١ٜاعتباضًا َٔ تاضٜذ تعُُٗٝا ملس ٠عاّ داَع ٞنُطسً ١دبطٜب،١ٝ
ٜٚعٌُ بٗا ضمسٝاً بعس إعتُاز َعايَ ٞسٜط ازباَع ١حملغط ادتُاع صبًؼ ازباَع ١املتغُٔ ٖصا
املٛعٛع.
*******

