
و انتي يجب يزاعاتها باإلضافت إنى  االداريتجذيذة الختيار وتعييٍ انقياداث انًعاييز ان

والئحتت 2491نسُت  94انًعاييز انًعًىل بها وفقا نقاَىٌ تُظيى انجايعاث رقى 

 القيادية الوظائف شغل بشان  1991لسنة  5رقم للقانون طبقاو انتُفيذيت

 يذٚش دسخبد ) يٍ انٕظٛفخ أَٓب فمشس ، انمٛبدٚخ ظٛفخانٕ ثزؼشٚف انمٛبداد لبٌَٕ ػُٗ

 ٔصٚش َبئت دسخخ ْٔٗ انًًزبصح( انذسخخ رؼهٕ انزٗ انذسخخ - انًًزبصح – انؼبنٛخ - ػبو

 . انذسخبد ْزِ ٚؼبدل ٔيب

 ، خذيخ نزسمٛك انمٛبدح أٔ االَزبخٛخ انمٛبدح شبغهٓب ٚزٕنٗ انزٗ ْٗ انمٛبدٚخ ٔانٕظٛفخ

 ْزِ شبغهٕ ٔٚشاط

 أٔ يشكضٚخ إداساد أٔ ػبيخ اداساد يغزٕٖ يٍ رُظًٛٛخ رمغًٛبد أٔ ٔزذاد بئفانٕظ

 . يغزٕاْب فٙ ٔيب لغبػبد

 -: ْٔٗ انمبٌَٕ زذدْب يؼُٛخ خٓبد فٙ ركٌٕ انمٛبدٚخ انٕظبئف ْٔزِ

 . انؼبيخ ٔانٓٛئبد انًسهٛخ االداسح ٔٔزذاد انسكٕيٛخ االداساد •

 . خبصخ يٕاصَخ نٓب انزٗ انسكٕيٛخ االخٓضح •

 . انؼبيخ ٔانًؤعغبد ٔششكبرّ انؼبو انمغبع ْٛئبد •

 . انؼبيخ االػزجبسٚخ انشخصٛخ راد ٔانجُٕن ٔاالخٓضح انؼبو انمغبع ثُٕن •

 1991 نغُخ 5 سلى انمبٌَٕ صذس ٔلذ

 * -: ْٔٗ اإلداسٚخ انمٛبدح اخزٛبس فٙ ٔاألعظ انًجبدٖء ألْى يزضًُب

 يٍ انشبغشح انمٛبدٚخ انٕظبئف نشغم ٚزمذيٕا نكٗ ، انمٛبدح ػهٗ نهمبدسٍٚ انًدبل إفغبذ

 . ٔخبسخٓب انٕزذح داخم ٔيٍ انفشص  ركبفؤ خالل

 خالل زممْٕب انزٗ ثبَدبصارٓى ٚزمذيٕا ٔاٌ انٕظبئف شغم ششٔط انًزمذيٍٛ فٙ رزٕافش اٌ

 ٚزمذيٌٕ انزٗ انٕزذح فٙ ٔاَشغزّ انؼًم نزغٕٚش ٔثًششٔع ، انؼًهٛخ زٛبرٓى فزشح

 يؼبٚٛش ٔفك ثُٛٓى انًفبضهخ الخشاء اعبعب انؼُبصش ْزِ رزخز ٔاٌ ثٓب نالنزسبق

 . انمٛبدٚخ ٔيٓبسارٓى ٚمذسارٓى رشرجظ يٕضٕػٛخ



 ٚثخ انسذ االداسح ٔعبئم ػهٗ ٔرذسٚجٓب ، ػهٛٓب االخزٛبس ٔلغ انزٗ نهمٛبداد انًغجك اإلػذاد

 رضٔٚذِ رى انزٖ ٔاالداسح نهزُظٛى انًشكضٖ نهدٓبص انزبثغ انمبدح اػذاديشكض  خالل يٍ

 ٔثصشٚخ عًؼٛخ ٔيؼُٛبد رذسٚجٛخ يغبػذاد يٍ االداسح ػهٕو انّٛ رٕصهذ يب ثبزذس

 . يبدٚخ ٔايكبَٛبد

 يٍ زممِٕ يب ٔفك ٔيغزًش يُزظى ثشكم انمٛبدٚخ انٕظئبف شبغهٗ اداء رمٛٛى ٚزى اٌ

 نى يٍ ٔرُسٛخ ، نهزغٕٚش يششٔػبد خغظ يٍ ثّ رمذيٕا يب زذٔد ٔفٗ َٔزبئح اَدبصاد

 غٛش ٔظٛفخ ٖ ال ِ َٔمم انمٛبدٚخ انٕظبئف شغم فٙ نالعزًشاس ٔخذاسرّ لذسرّ ٚثجذ

 يؼبػ ػهٗ ٔزصٕنّ نهزمبػذ ازبنزّ ٚغهت اٌ ٔنّ ، شخصٛخ ثصفخ يُبعجخ لٛبدٚخ

 . رٛغٛشٖ

 ٚزى اًَب االلذيٛخ رشرٛت أٔ انكفبٚخ لٛبط انٗ اعبعب يغزُذا ٚؼذ نى انٕظٛفخ نشغم االخزٛبس

 . سئٛغٍٛ ػُصشٍٚ اعبط ػهٗ

 َذة ٔانزٗ شغهٓب انزٗ انٕظبئف يُّ ٔٚزضر نهًزمذو، انٕظٛفٗ انزبسٚخ : األٔل انؼُصش

 خغبثبد ، ثٕظٛفزّ ارصبنٓب ٔيذٖ ػهٛٓب زصم انزٗ ٔانًؤْالد إنٛٓب أػٛذ أٔ إنٛٓب

 . ٔاندٕائض انشكش

 يدبالد يٍ يدبل اٖ فٙ انٕزذح اَشغخ ازذ نزغٕٚش يششٔع رمذٚى : انثبَٗ انؼُصش

 االخشاءاد رجغٛظ ، انزكهفخ رخفٛض ، االَزبج رسغٍٛ فٙ ، انؼبيهٍٛ رذسٚت فٙ غٕٚشانز

 ٔانظشٔف انًزبزخ االيكبَبد ضٕء فٙ ٔٔافؼٛب يًكُب ٚكٌٕ اٌ ٚهضو انزغٕٚش ٔيششٔع

 . انمبئًخ

 

 

 

 

 



 يقتزح ضىابط ويعاييز جذيذة الختيار وتعييٍ انقياداث األداريت :

 

  االطار انعاو نهًقتزح

 أييٍ انكهيتأوال: 

 انخبزاث انسابقت:

 فٙ يدبل اإلداسح ُخع ثالثخ ٔػششٌٔخجشِ أكثش يٍ 

 :شزوط شغم انىظيفت

 دسخخ يذٚش ػبو ػهٗ األلم -1

 انكهٛخ ٔاندبيؼخ ثُدبذ اخزٛبص انزذسٚت انز٘ رزٛسّ -2

 يؼشفخ ثبنزششٚؼبد ٔانمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انًؼًٕل ثٓب -3

 ٔانزٕخّٛ يٓبسح ػبنٛخ فٙ انمٛبدح ٔاإلششاف -4

 انٕلذ يٓبسح إداسح -5 

 يٓبسح ػبنٛخ فٙ االرصبل ٔإػذاد انزمبسٚش -6 

 انمشاساد ٔرسًم انًغئٕنٛبد لذسِ ػبنٛخ ػهٗ ارخبر -7

 يٓبساد يزمذيخ فٙ يدبل انزخغٛظ االعزشارٛدٙ  -8 

 يٓبسح فٙ إداسح األصيبد ٔزم انًشكالد -9

 سأ٘ انمٛبداد األكبدًٚٛخ ثبنكهٛخ -11

  

 

 

 

 

 



 اإلداريت َيًا: رؤساء األقساوثا

 :انخبزاث انسابقت

 ثبنمغى انز٘ ٚؼًم ثّ خجشِ يٍ أسثؼخ انٙ عذ عُٕاد فٙ يدبل انؼًم

 :شزوط شغم انىظيفت

 انذسخخ انثبَٛخ ػهٗ األلم -1

 ثبإلداسح انزٙ ٚؼًم ثٓب عجمب نٕصف انًدًٕػخ انُٕػٛخ نهذسخخ انًغهٕثخ نهؼًم -2 

 انٕظٛفخ

 ٔاندبيؼخ ثُدبذ نز٘ رٕفشِ انكهٛخاخزٛبص انزذسٚت ا -3

 . ٔانزُغٛك ٔانزُظٛى ٔفٍ انزؼبيم يغ اٜخشٍٚ يٓبسح فٙ انزخغٛظ -4

 يٓبسح فٙ اعزخذاو انسبعت االنٙ. -5

  . يٓبسح فٙ االرصبل ٔإػذاد انزمبسٚش -6

 يؼشفخ ثبنزششٚؼبد ٔانمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انًؼًٕل ثٓب -7

 نٕلذ.يٓبسح فٙ انمٛبدح ٔاإلششاف ٔاداسح ا -8

 انًغئٕنٛبد لذسح ػهٗ ارخبر انمشاساد ٔرسًم -9

 لذسح ػهٗ انزٕخّٛ ٔانزسهٛم انًُغمٙ -11

 انؼًم ثشٔذ انفشٚك ٔانمذسح ػهٗ انؼًم رسذ انضغظ يٓبسح -11

 اإلشزشان فٙ أَشغخ اندٕدح ٔانزغٕٚش ٔانؼًم انًدزًؼٙ -12

 سأ٘ انمٛبداد األكبدًٚٛخ ثبنكهٛخ -13

 

 

 

 


