
و  7102رقه )      ( لسية  رئيس اجلامعةقرار   

 الئحة تقويه أداء عضو ٍيئة التدريس يف جامعة الرازيال بشأٌ

  رئيس اجلامعة :      
       

م بشأى الجاهعات والوعاهد العلٍا والكلٍات 2005( لسنة 13بعد االطالع على القانىى رقن ) -

 األهلٍة.

 بشأى الالئحة التنفٍذٌة. 2002ة لسن( 140وعلى القزار الجوهىري رقن ) -

بشأى إنشاء  2014( لسنة000320وعلى قزار وسٌز التعلٍن العالً والبحث العلوً رقن ) -

 الجاهعة.

 م.2012هصادقة هجلس االهناء رقن )  ( وبتارٌخ    /   /و  -
 

 // قررىا //
 

 الفصل األول
 التشمية والتعاريف 

 
  
 

 .اٌشاصٞأداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ عبِقخ  رسّٝ ٘زٖ اٌالئؾخ الئؾخ رم٠ُٛ (1هبدة)

 

رىْٛ ٌٍىٍّبد ٚاٌقجبساد اٌزب١ٌخ اٌّقبٟٔ اٌٛاسدح ئصاء٘ب ِب ٌُ رذي اٌمش٠ٕخ فٍٝ  (:2هبدة )

 خالف رٌه.
 

 جبهعت الرازي. الجبهعت:

 هجلس جبهعت الرازي. هجلس الجبهعت

 عويد الكليت الوعني . الكليتعويد 

 لوي ببلكليت.القسن الع رئيس القسن العلوي

أي عضى هيئت تدريس أو هيئت تدريس هسبعدة في جبهعت  عضى هيئت التدريس

 الرازي والونتدبين هن خبرجهب.

 هركس الجىدة والتطىير في الجبهعت. هركس الجىدة والتطىر

اللجنت العليب لتقىين  اداء 

 عضى هيئت التدريس

ت تقىين اللجنت العليب الوسئىلت في االشراف والوتببعت لعولي

 اداء اعضبء هيئت التدريس ببلجبهعت

رٕؾُ ٘زٖ اٌالئؾخ ا٤سس اٌقبِخ ٌزم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ عبِقخ  (:2هبدة )

 اٌشاصٞ.

٠مػذ ثزم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س، ا٤ٔطغخ اٌّخغغخ ٚإٌّؾّخ ٌغّـ  (:3هبدة) 

ٌغبِقخ اٌّٛضؾخ فٟ ٘زٖ اٌّقٍِٛبد ِٓ اٌغٍجخ ٚا٤عش ا٤وبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ فٟ ا

اٌالئؾخ ِٓ أعً ئغذاس اٌؾىُ فٍٝ ٔٛف١خ أداؤٖ اٌزذس٠سٟ ٚاٌجؾضٟ ٚخذِخ 

 اٌّغزّـ.
 



 الفصل الثاىي

 األهداف
 

  

٠قذ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ف١ٍّخ أسبس١خ ضّٓ عٙٛد اٌغبِقخ ٌزغ٠ٛش  (:4هبدة )

 :ا٢رٟف ئٌٝ رؾم١ك إٌٛف١خ ا٤وبد١ّ٠خ ٌجشاِغٙب اٌذساس١خ ٚضّبْ عٛدرٙب ٠ٚٙذ

صمبفخ اٌزغ٠ٛش ٚئفالء ل١ُ اٌز١ّض ٌذٜ ِٕزسجٟ اٌغبِقخ وبفخ، ٚأفضبء  رقض٠ض -

١٘ئخ اٌزذس٠س ثػٛسح خبغخ ثّب ٠ضّٓ عٛدح ا٤داء اٌّإسسٟ ٚرؾم١ك سسبٌخ 

 اٌغبِقخ ٚأ٘ذافٙب.

رؾف١ض أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٍٝ رغ٠ٛش أداؤُ٘ اٌزذس٠سٟ ٚرغ٠ٛش فبف١ٍخ  -

 اٌزٟ ٠ذسسٛٔٙب فٟ رؾم١ك ِخشعبد اٌزقٍُ اٌّمػٛدح.اٌّسبلبد اٌذساس١خ 

 ِزبثقخ ِسزٜٛ إٌّٛ إٌّٟٙ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س -

رض٠ٚذ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚاٌغبِقخ ثزغز٠خ ساعقخ فٓ ِسزٜٛ ا٤داء  -

 اٌزذس٠سٟ ِٚزغٍجبد رغ٠ٛشٖ.

رقض٠ض اٌضمخ ِٓ أْ ِذخالد اٌجشاِظ اٌذساس١خ ٌٍغبِقخ ٚاٌق١ٍّبد اٌّػبؽجخ ٌٙب  -

 ِٚقب١٠ش اٌغٛدح ا٤وبد١ّ٠خ ٚرؾمك رٛلقبد اٌّغزّـ ِٓ ِخشعبرٙب. رٕسغُ

 

 
 

 الفصل الثالث

 األسص العامة للتقويم
   ثى١ٍبد عبِقخ اٌشاصٞ اٌٝ اٌمبْٔٛ سل٠ُسزٕذ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س  - (:5هبدة )

  ا١ٍ٘٤خ.َ ثطبْ اٌغبِقبد ٚاٌّقب٘ذ اٌق١ٍب ٚاٌى١ٍبد 5002( ٌسٕٗ 31)

اٌزٕف١ز٠خ ٌٍمبْٔٛ سلُ    َ ثطبْ اٌالئؾخ5004( ٌس31ّٕٗٙٛسٞ سلُ )اٌمشاس اٌغ -

َ ثطبْ اٌغبِقبد ٚاٌّقب٘ذ اٌق١ٍب ٚاٌى١ٍبد اال١ٍ٘خ ٌٚٛائؼ 5002( ٌسٕخ 31)

 ٚأؾّخ اٌغبِقخ راد اٌقاللخ.

٠زُ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚفمب ٌٍزٛغ١ف اٌٛؽ١فٟ ٚاٌٛاعجبد اٌزذس٠س١خ  (:6هبدة ) 

 ذِخ اٌّغزّـ ا٢ر١خ:ٚاٌجؾض١خ ٚخ

اٌزفبٟٔ ٚاإلخالظ فٟ رؾم١ك سسبٌخ اٌغبِقخ ٚأ٘ذافٙب، ٚاالٌزضاَ ثٕؾّٙب   -

 ٌٚٛائؾٙب ٚرّضٍٙب فٟ ٔطبعٗ اٌزق١ٍّٟ ٚاٌجؾضٟ.

رغس١ذ دٚسٖ اٌزق١ٍّٟ ٚاٌزشثٛٞ فٟ فاللزٗ ثبٌغٍجخ، ثبفزجبسٖ لبئذًا، ِقًٍّب،  -

 ِشث١ًب ِٚشضذًا ِٚؾفضًا ٌزقٍُّٙ ُّٚٔٛ٘ اٌّزىبًِ.

طبسوخ فٟ ئفذاد إٌّب٘ظ ٚرغ٠ٛش٘ب، ٚا٤ٔطغخ اٌّخزٍفخ اٌّزقٍمخ ثزغ٠ٛش اٌّ -

 اٌق١ٍّخ اٌزق١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِقخ وٍّب الزضذ اٌؾبعخ ئٌٝ رٌه.

اٌقًّ ثػٛسح دٚس٠خ فٍٝ رؾذ٠ش اٌخغخ اٌزفػ١ٍ١خ ٌٍّسبق اٌذساسٟ اٌزٞ ٠مَٛ  -



ثزذس٠سٗ ٚعقٍٙب فٟ ِزٕبٚي وً عبٌت فٟ ثذا٠خ اٌفػً اٌذساسٟ، ِزضّٕخ 

أ٘ذاف اٌّسبق ِٚخشعبرٗ، ٚث١بْ ثبٌقٕبغش اٌزفػ١ٍ١خ ٌّؾزٜٛ اٌّسبق 

رذس٠سٗ ٚرم٠ّٛٗ ٚاٌّشاعـ، فضال فٓ اٌٛاعجبد اٌزٟ فٍٝ ٠غت  ٚاسزشار١غ١خ

 اٌغبٌت أغبص٘ب ٚفمب ٌّزغٍجبد اٌّسبق.

ئفذاد اٌّٛاد اٌزق١ّ١ٍخ ٌٍّسبق اٌذساسٟ ٚاسزخذاَ عشائك ٚاسزشار١غ١بد رذس٠س  -

رذس٠سٗ ثّب ف١ٙب اٌّؾبضشاد، اٌسّٕبساد، ئعشاء ِٕبسجخ ِٚزٕٛفخ فٟ 

اٌزغبسة، ٚغ١ش٘ب ِٓ ا٤ٔطغخ اٌزق١ّ١ٍخ راد اٌػٍخ ثزؾم١ك ِزغٍجبد اٌّسبق 

 اٌذساسٟ.

ئفذاد سغالد دل١مخ ٌؾضٛس اٌغٍجخ ٚغ١بثُٙ فٓ ا٤ٔطغخ اٌزذس٠س١خ اٌّخزٍفخ  -

 ٌٍّسبق اٌذساسٟ.

غذ دسعبرُٙ اٌفػ١ٍخ رم٠ُٛ أداء اٌغٍجخ فٟ اٌّسبق اٌذساسٟ اٌزٞ ٠ذسسٗ ٚس -

ٚاٌس٠ٕٛخ ٚفمب ٌس١بسخ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِقخ ثٙزا اٌػذد، ٚئفذاد سغالد ثٕزبئظ ٘زا 

 اٌزم١١ُ ٚرس١ٍّٙب ٌغٙخ االخزػبظ فٟ اٌمسُ اٌقٍّٟ ٚاٌى١ٍخ.

اٌّطبسوخ اٌفبفٍخ فٟ رٕف١ز ئعشاءاد ٚفقب١ٌبد االِزؾبٔبد اٌفػ١ٍخ ٚاٌس٠ٕٛخ فٟ  -

 و١ٍزٗ.

سبق اٌذساسٟ، ٚاٌّٛاد اٌزق١ّ١ٍخ اٌّشرجغخ ثٗ ِشاعقخ اٌّؾزٜٛ اٌزق١ٍّٟ ٌٍّ -

ٚرؾذ٠ضٙب ثػٛسح دٚس٠خ ثّب ٠ؾمك أ٘ذاف اٌّسبق ِٚخشعبرٗ ِٚزغٍجبد 

 اٌزغٛس اٌقٍّٟ ٚاٌقًّ اٌّسزمجٍٟ ٌٍخش٠ظ ٚفٟ ضٛء أٔؾّخ اٌغبِقخ ٌٚٛائؾٙب.

اٌّطبسوخ اٌفبفٍخ فٟ اٌزذس٠جبد ٚاٌزغج١مبد اٌؾم١ٍخ ٌٍغٍجخ فٟ ِٛالـ فٍُّٙ  -

ٚغ١ش٘ب ِٓ ا٤ٔطغخ اٌزق١ّ١ٍخ اٌٙبدفخ رغج١ك ِقبسف اٌغٍجخ  اٌّسزمج١ٍخ،

ٚرغ٠ٛش ِٙبسارُٙ ا١ٌّٕٙخ، ٚثّب ٠خذَ رغ٠ٛش عٛدح ثشاِظ اٌغبِقخ ٚرقض٠ض صمخ 

اٌّإسسبد ٚأسثبة اٌقًّ ثّخشعبرٙب، ٚرقض٠ض اٌطشاوخ ث١ٓ اٌغبِقخ ٚ٘زٖ 

 اٌّإسسبد.

إلسضبد ا٤وبد٠ّٟ رؾذ٠ذ اٌسبفبد اٌّىزج١خ ا٤سجٛف١خ اٌخبغخ ثبالسزطبساد ٚا -

 ٚفمب ٌٕؾُ اٌغبِقخ ٚاٌى١ٍخ ٚئفالٔٙب ٌٍغٍجخ ٚاالٌزضاَ ثٙب.

اٌّطبسوخ اٌفبفٍخ فٟ ئسضبد اٌغٍجخ ٚرمذ٠ُ اٌشفب٠خ ا٤وبد١ّ٠خ ٌُٙ ٚل١بدح  -

أٔطغزُٙ اٌالغف١خ فٕذ اٌؾبعخ، وبٌغّق١بد اٌق١ٍّخ، اٌضمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ 

 ٚغ١ش٘ب.

١ّخ ٌٍق١ٍّخ اٌزق١ّ١ٍخ ٚرٛص٠قٙب فٍٝ اٌغٍجخ ئداسح االسزج١بٔبد االسزمػبئ١خ ٚاٌزم١١ -

فٟ لبفبد اٌذساسخ، ِٕٚبلطخ ٔزبئغٙب ِـ سئ١س اٌمسُ اٌقٍّٟ ٚاٌغٙبد راد 

 اٌقاللخ فٟ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِقخ ٚفمب ٌّب رمشسٖ ٌٛائؼ ٚأٔؾّخ اٌغبِقخ.

اٌّطبسوخ اٌفبفٍخ فٟ اٌٍغبْ اٌق١ٍّخ فٍٝ ِسزٜٛ اٌمسُ اٌقٍّٟ، اٌى١ٍخ،  -

ح فٟ ٚضـ اٌس١بسبد اٌزق١ّ١ٍخ ٚغ١ش٘ب ِٓ ا٤ِٛس راد ٚاٌغبِقخ ٌٍّسبفذ

 اٌػٍخ اٌزٟ ٠ىٍف ثٙب.

رقجئخ االسزّبساد ٚاالسزج١بٔبد ٚا٤دٚاد اٌّخزٍفخ ٌغّـ اٌّقٍِٛبد فٓ اٌق١ٍّخ  -



 اٌزق١ّ١ٍخ اٌػبدسح فٓ اٌغبِقخ ِٚإسسبرٙب ٚرس١ٍّٙب فٟ ِٛاف١ذ٘ب.

ِٓ خالي اٌذساسخ اٌزغ٠ٛش اٌّسزّش ٌّقبسفٗ ِٚٙبسارٗ اٌزخػػ١خ ٚا١ٌّٕٙخ  -

اٌّسزّشح ٚاٌجؾش اٌقٍّٟ ٚاٌّطبسوخ اٌفبفٍخ فٟ ا٤ٔطغخ ٚاٌفقب١ٌبد اٌق١ٍّخ 

 اٌّخزٍفخ اٌزٟ رٕؾّٙب اٌغبِقخ ثٙذف اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س.

اٌّطبسوخ اٌفبفٍخ فٟ اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد ٚٚسش اٌقًّ اٌزٟ رٕؾّٙب اٌغبِقخ  -

 ٌجؾضٟ ٚرغ٠ٛش اٌغبِقخ.راد اٌقاللخ ثٕطبعٗ اٌزق١ٍّٟ ٚا

رقض٠ض فاللخ اٌغبِقخ ٚؽضٛس٘ب اٌّقشفٟ فٟ اٌج١ٕخ االعزّبف١خ ٚااللزػبد٠خ  -

ٚاٌضمبف١خ ٌٍّغزّـ اٌّؾٍٟ ٚاٌٛعٕٟ، ٚاٌّطبسوخ فٟ اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد 

ٚئفذاد اٌجؾٛس اٌّٛعٙخ ٌخذِخ اٌّغزّـ، ٚرغ٠ٛش اٌطشاوخ ِـ ِإسسبد 

 بعخ ئٌٝ رٌه.ِٕٚؾّبد اٌّغزّـ اٌّذٟٔ وٍّب الزضذ اٌؾ

 اٌّطبسوخ اٌفشد٠خ ٚاٌغّبف١خ فٟ أطغخ خذِخ اٌّغزّـ ٚثٕبء لذسارٗ. -
 

 

٠طبسن فٟ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ا٤فشاد ٚا٤عش ا٤وبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ  (:7هبدة )

 ا٢ر١خ:

 ف١ّذ اٌى١ٍخ

 سؤسبء ا٤لسبَ اٌق١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ

 أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ اٌى١ٍخ

 عٍجخ اٌى١ٍخ

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 مشؤوليات التقويم
 

ا٤وبد٠ّٟ اٌٛؽذح ا٤وبد١ّ٠خ اٌّسإٌٚخ فٓ اإلفذاد  ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛش٠قذ  (:8هبدة )

ٚاٌزؾض١ش ٚاإلضشاف فٍٝ ف١ٍّخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ و١ٍبد 

 ٖ اٌالئؾخ ٠ٚمَٛ ثبٌّٙبَ ا٢ر١خ:اٌغبِقخ ٚفمب ٌٕػٛظ ِٚٛاد ٘ز

 م٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ اٌغبِقخالزشاػ س١بسخ ر -

رػ١ُّ ا٤دٚاد اٌخبغخ ثزم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚرض٠ٚذ ٘زٖ ا٤دٚاد  -

 ثزق١ٍّبد ِؾذدح ٚٚاضؾخ رزقٍك ثى١ف١خ االسزغبثخ ٌفمشارٙب.

رض٠ٚذ و١ٍبد اٌغبِقخ ثأدٚاد رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ اٌّٛاف١ذ  -

 ُ فٟ وً فػً دساسٟ.اٌّؾذدح إلعشاء ف١ٍّخ اٌزم٠ٛ

 ِقبٌغخ ث١بٔبد رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚرؾ١ٍٍٙب ئؽػبئ١ب. -

 وزبثخ رمش٠ش فٓ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س. -



 وزبثخ رمش٠ش ئؽػبئٟ فٓ ٔزبئظ رم٠ُٛ أداء أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ وً و١ٍخ. -

 ١٘ئخ اٌزذس٠س ئٌٝ سئ١س اٌغبِقخ. سفـ اٌزمبس٠ش فٓ رم٠ُٛ أداء أفضبء -

٠زٌٛٝ فّذاء اٌى١ٍبد ٚسؤسبء ا٤لسبَ اٌق١ٍّخ ِسإ١ٌٚخ اإلضشاف اٌّجبضش ٚر١ٙئخ  (:01هبدة )

اٌؾشٚف اٌّالئّخ ٚارخبر وبفخ اٌزذاث١ش اٌزٕؾ١ّ١خ اٌّسبفذح فٟ رٕف١ز ف١ٍّخ رم٠ُٛ 

 أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٠ٚمِْٛٛ ثبٌٛاعجبد ا٢ر١خ:

٠س فٟ اٌى١ٍخ اٌخبضق١ٓ ئفذاد عذاٚي اٌزم٠ُٛ اٌذٚسٞ ٤فضبء ١٘ئخ اٌزذس -

ٌٍزم٠ُٛ ِٛصفخ ثؾست اٌقبَ ٚاٌفػً اٌذساسٟ، ٠ٚزُ رؾذ٠ذ أفذادُ٘ ٚأسّبئُٙ 

ثغش٠مخ اٌق١ٕخ اٌقطٛائ١خ اٌغجم١خ ٌزىْٛ ِّضٍخ ٤فضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ 

 ِخزٍف ا٤لسبَ اٌق١ٍّخ.

رٕف١ز ف١ٍّخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ وً ثشٔبِظ دساسٟ ٚفك أدٚاد  -

 ُ ٚئعشاءارٗ ِٚٛاف١ذٖ ٚآ١ٌخ رٕف١زٖ اٌّٛضؾخ فٟ ٘زٖ اٌالئؾخ.اٌزم٠ٛ

ئفذاد سغً رشاوّٟ ٌىً فضٛ ١٘ئخ رذس٠س ٠ؾفؼ فٟ اٌمسُ اٌقٍّٟ ٠زضّٓ  -

 غفؾخ ث١ب١ٔخ ٌم١بط ِذٜ اٌزمذَ فٟ أدائٗ اٌزذس٠سٟ ث١ٓ وً دٚسرٟ رم٠ُٛ.

 أفغبء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س رغز٠خ ساعقخ فٓ ٔزبئظ رم٠ُٛ أدائٗ ؽبي االٔزٙبء -

 ِٓ سغذ ٚرؾ١ًٍ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ ٌٍزم٠ُٛ.

٠ػذس سئ١س اٌغبِقخ لشاسا ثطأْ رطى١ً ٌغٕخ ف١ٍب ٌإلضشاف فٍٝ س١ش ف١ٍّخ  (:00هبدة )

 ا٤وبد٠ّٟ ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛش ِذ٠ششػ اٌزم٠ُٛ فٟ اٌغبِقخ ثٕبء فٍٝ ِمز

 .ِٚسبفذ سئ١س اٌغبِقخ

 ضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:رزأٌف اٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٌزم٠ُٛ أداء ف (:01هبدة )

 سئ١سًب   -ٌٍطئْٛ االوبد١ّ٠خ           ٔبئت سئ١س اٌغبِقخ

 ٔبئت اٌشئ١س   -     ِسبفذ سئ١س اٌغبِقخ ٌٍزغ٠ٛش ٚاٌغٛدح    

 فضًٛا   -         ا٤وبد٠ّٟ ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛشِذ٠ش 

 زذس٠س ِٓ ؽٍّخ اٌٍمت اٌقٍّٟأسثقخ ِٓ أفضبء ١٘ئخ اٌ

 ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛش٠مَٛ ثزشض١ؾُٙ ِذ٠ش أٚ أسزبر ِطبسن  أسزبر

 وً فبَ ثقذ ِػبدلخ ِغٍس اٌّشوضا٤وبد٠ّٟ 

 ١ُٕٙ لشاس ِٓ سئ١س اٌغبِقخ٠ٚػذس ثزق١

 رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ اٌى١ٍبد أفضبء فّذاء اٌى١ٍبد 

 مشسًاا٤وبد٠ّٟ فضًٛا ِٚ ّشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛشٚؽذح رم٠ُٛ ا٤داء ث ِسئٛي

 

 رمَٛ اٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٌزم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌّٙبَ ا٢ر١خ: (:02هبدة )

اإلضشاف ٚاٌّزبثقخ ٌس١ش ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚرمذ٠ُ اٌّسبفذح ٌٍغبْ اٌفشف١خ ٌزم٠ُٛ  -

أداء أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ اٌى١ٍبد، ٚاٌزأوذ ِٓ رٕف١ز ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚفمب 

 ٌّٛاد ٘زٖ اٌالئؾخ.

ٚاد رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚاٌٛصبئك ٚاٌزق١ٍّبد اٌّزقٍمخ ثٙب رٛص٠ـ أد -

فٍٝ و١ٍبد اٌغبِقخ ثؾست عذاٚي أسّبء أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚا١ٌٙئخ 



 اٌزذس٠س١خ اٌّسبفذح فٟ وً و١ٍخ اٌخبضق١ٓ ٌٍزم٠ُٛ فٟ اٌفػً اٌذساسٟ.

مخ ثٙب ِزبثقخ اسزشعبؿ أدٚاد رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚاٌٛصبئك اٌّزقٍ -

ا٤وبد٠ّٟ ِشفمخ ثزمش٠ش ِفػً فٓ س١ش  ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛشٚرس١ٍّٙب 

 ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ فٟ و١ٍبد اٌغبِقخ.

 أ٠خ ِٙبَ أخشٜ ثزى١ٍف ِٓ سئ١س اٌغبِقخ ٚراد غٍخ ثغج١قخ فٍّٙب. -

 

رضـ اٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٌزم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س خغخ س٠ٕٛخ ٌزٕف١ز ِٙبِٙب  (: 03هبدة )

 .ٚ ِغٍس اٌغٛدح ١ٍٙب ِغٍس اٌغبِقخ٠ػبدق ف

فٟ اٌفػً اٌذساسٟ  دٚسر١ٓرقمذ اٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٌزم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س  (:04هبدة )

ٚرشفـ ِؾبضش ثزٌه ئٌٝ سئ١س اٌغبِقخ، ٠ٚغٛص ٌٍغٕخ فمذ دٚساد اسزضٕبئ١خ ٌزٕف١ز 

 ِٙبِٙب ثذفٛح ِٓ سئ١س اٌٍغٕخ.

 

ُ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س دفٛح اٌّخزػ١ٓ ٌؾضٛس ٠غٛص ٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٌزم٠ٛ (:05هبدة )

ٍْ أٚ أفشاٍد ٌزمذ٠ُ اٌّسبفذح ٚاٌّطٛسح ٌٙب ف١ّب  اعزّبفبرٙب وّب ٠غٛص ٌٙب رى١ٍف ٌغب

 ٠زقٍك ثزٕف١ز٘ب ٌّٙبِٙب.

 

٠ؾك ٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٌزم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س عٍت رمبس٠ش ِٓ فّذاء اٌى١ٍبد  (:06هبدة )

 ِٙب إٌّػٛظ ف١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌالئؾخ.ف١ّب ٠زقٍك ثزٕف١ز ِٙب

 

٠ػذس ف١ّذ اٌى١ٍخ لشاسا ثطأْ رطى١ً ٌغٕخ فشف١خ فٟ اٌى١ٍخ ٌإلضشاف فٍٝ اإلفذاد  (:07هبدة )

ٚاٌزؾض١ش ٌزٕف١ز ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ خالي اٌقبَ اٌذساسٟ ٚفمب ٌّٛاف١ذٖ اٌّؾذدح فٟ ٘زٖ 

 اٌالئؾخ.

 

 ذس٠س فٟ اٌى١ٍخ فٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:رزأٌف ٌغٕخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌز (:08هبدة )

 رئيسًب -                          عويد الكليت 

 عضىا وهقررا -      في الكليت  رئيس القسن العلوي

 ِٓ ؽٍّخ اٌٍمت اٌقٍّٟ غ١ش اٌخبضقخ ٌٍزم٠ُٛ ِٓ أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س صالصخ

 أسزبر أٚ أسزبر ِطبسن ٠مَٛ ثزشض١ؾُٙ ِغٍس اٌى١ٍخ وً فبَ

 ٠ٚػذس ثزق١١ُٕٙ لشاس ِٓ ف١ّذ اٌى١ٍخ أفضبءدساسٟ 

 

رضـ ٌغٕخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌى١ٍخ خغخ س٠ٕٛخ ٌزٕف١ز ِٙبِٙب ٠ػبدق  (:11هبدة )

 ف١ٍٙب ِغٍس اٌى١ٍخ.

 

 رقمذ ٌغٕخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌى١ٍخ أسثـ دٚساد فٟ اٌفػً اٌذساسٟ (:10هبدة )
 

بضش ثزٌه ئٌٝ ف١ّذ اٌى١ٍخ ٠ٚغٛص ٌٍغٕخ فمذ دٚساد اسزضٕبئ١خ ٌزٕف١ز رشفـ ِؾ (:11هبدة )



 ِٙبِٙب ثذفٛح ِٓ سئ١س اٌٍغٕخ. 

٠غٛص ٌٍغٕخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌى١ٍخ دفٛح اٌّخزػ١ٓ ٌؾضٛس 

ٍْ أٚ أفشاٍد ٌزمذ٠ُ اٌّسبفذح ٚاٌّطٛسح ٌٙب ف١ّب  اعزّبفبرٙب وّب ٠غٛص ٌٙب رى١ٍف ٌغب

 ّٙبِٙب.٠زقٍك ثزٕف١ز٘ب ٌ
 

٠ؾك ٌٍغٕخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌى١ٍخ عٍت رمبس٠ش ِٓ ا٤لسبَ اٌق١ٍّخ  (:12هبدة )

 ف١ّب ٠زقٍك ثزٕف١ز ِٙبِٙب إٌّػٛظ ف١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌالئؾخ.

 

 :رمَٛ ٌغٕخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌى١ٍخ ثبٌّٙبَ ا٢ر١خ (:13هبدة )

( ِٓ 30خ اٌزذس٠س فٟ اٌى١ٍخ ٚفمب ٌٍّبدح )افذاد عذاٚي ثّٛاف١ذ افضبء ١٘ئ -

 ٘زٖ اٌالئؾخ 

فٍٝ رٕف١ز رم٠ُٛ  ثب٤ضشافافالْ اسّبء افضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌز٠ٓ س١مِْٛٛ  -

 اٌغٍجخ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚفمب ٌّمزشػ رمذِخ االلسبَ اٌق١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ 

فٟ افالْ اسّبء افضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌز٠ٓ س١طبسوْٛ فٟ رم٠ُٛ صِالئُٙ  -

 اٌمسُ اٌقٍّٟ)رم٠ُٛ االلشاْ(.

ِٚٛاف١ذ اعشائٗ ٚؽضُٙ رق١ُّ اسّبء افضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌخبضق١ٓ ٌٍزم٠ُٛ  -

 فٍٝ اٌزقبْٚ ٚاالٌزضاَ ثٙب 

افذاد لٛائُ ل١ذ اٌغٍجخ اٌّزٛلـ اضزشاوُٙ فٟ ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ فٟ وً ثشٔبِظ  -

  .دساسٟ ِشرجخ ٚفمب ٌٍطقت ٚاٌّسزٜٛ اٌذساسٟ

 .فٓ س١ش ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ ٚسفقٗ اٌٝ ف١ّذ اٌى١ٍخ  ٟوزبثخ رمش٠ش ٔٙبئ -

ا٠خ ِٙبَ اخشٜ ثزى١ٍف ِٓ ف١ّذ اٌى١ٍخ اٚ اٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٌزم٠ُٛ اداء فضٛ ١٘ئخ  -

 خ فٍّٙب.قاٌزذس٠س ثبٌغبِقخ ٚراد  غٍٗ ثغج١

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 مواعيد التقويم وضوابطه وآلياته



 

  

ش ثبٌٕسجخ ٌٍفػً اٌذساسٟ ا٤ٚي ٠ٕب٠اء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س خالي ضٙش ٠ٕفز رم٠ُٛ أد (:14هبدة )

فٟ ِخزٍف و١ٍبد  عبِقٟثبٌٕسجخ ٌٍفػً اٌضبٟٔ ِٓ وً فبَ  ١ٔٛ٠ٛٚخالي ضٙش 

 اٌغبِقخ.

 

(:15هبدة ) َّٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ِشر١ٓ فٟ فػ١ٍٓ دساس١١ٓ ِززب١١ٌٓ فٟ وً ِسبق   ٠م

٠ذسسٙب، ٠ٚقبد رم٠ُٛ أدائٗ ثقذ ِشٚس فب١ِٓ دساسٟ ِٓ اٌّسبلبد اٌذساس١خ اٌزٟ 

دساس١١ٓ فٍٝ اٌزم٠ُٛ اٌسبثك ٌٗ، ٠ٚسزضٕٝ ِٓ رٌه فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌؾبغً 

فٍٝ رمذ٠ش أداء ّٔٛرعٟ فٟ اٌزم٠ُٛ اٌسبثك ٠ٚزُ رم٠ّٛٗ فٟ فػً دساسٟ ٚاؽذ فمظ 

 ا ؽبفؼ فٍٝ ٔز١غخ رم٠ّٛٗ اٌسبثك.ئر

 

(:16هبدة ) َّٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّسزغذ فٟ اٌفػ١ٍٓ اٌذساس١١ٓ ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ فٟ   ٠م

ا٤فٛاَ اٌضالصخ ا٤ٌٚٝ ٌزق١١ٕٗ، ٠ٚقبد رم٠ُٛ أدائٗ ثقذ رٌه ٚفمب ٌّب ٔػذ ف١ٍٗ اٌّبدح 

 اَ ا١ٌٙئخ اٌزذس٠س١خ فٟ اٌغبِقخ.( ِٓ ٘زٖ اٌالئؾخ ئرا رُ رضج١زٗ ضّٓ ل53ٛ)

 

(:17هبدة ) ِمزشػ ِٓ سئ١س اٌمسُ أٚ ف١ّذ اٌى١ٍخ ٚثقذ ِػبدلخ ِغٍس اٌى١ٍخ ٠غٛص ثٕبء فٍٝ  

رم٠ُٛ أداء أٞ فضٛ ِٓ أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ثػفخ اسزضٕبئ١خ فٟ أٞ فػً 

 ( ئرا اسزذفذ اٌضشٚسح رٌه.54( ٚ)53(، )52دساسٟ خالفب ٌّب ٚسد فٟ اٌّٛاد )
 

(:18هبدة ) ١ذ اٌّؾذدح فٟ ٘زٖ اٌالئؾخ رغشٜ ف١ٍّخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ اٌّٛاف 

ٚال ٠غٛص رقذ٠ٍٙب ئال ثمشاس اسزضٕبئٟ ِٓ سئ١س اٌغبِقخ ثقذ ِػبدلخ ِغٍس 

 .اٌغبِقخ

 

(:21هبدة ) ُّّ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ ِٛاف١ذ ثذا٠خ ف١ٍّخ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س   رق

ّسبلبد ٚٔٙب٠زٙب فٟ اٌى١ٍخ، ٚأسّبء أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س، ِٚٛاف١ذ رم٠ُّٛٙ ٚاٌ

اٌذساس١خ اٌزٟ س١زُ رم٠ُّٛٙ ِٓ خالٌٙب، ٚاٌطقت أٚ اٌّغّٛفبد اٌغالث١خ اٌزٟ 

 ا٤لً ِٓ اٌجذء ثق١ٍّخ اٌزم٠ُٛ. سزمَٛ ثق١ٍّخ اٌزم٠ُٛ لجً ضٙش فٍٝ

 

(:20هبدة ) رقُّ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ خبسعخ رٛص٠ـ أسّبء أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّطبسو١ٓ فٟ  

 ا٤لً ِٓ اٌجذء ثق١ٍّخ اٌزم٠ُٛ. ٝرم٠ُٛ ا٤لشاْ لجً ضٙش فٍ

 

(:21هبدة ) رقًّ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ فٍٝ رٛص٠ـ أدٚاد اٌزم٠ُٛ ٚاٌٛصبئك اٌّزقٍمخ ثٙب فٍٝ  

عٙبد اٌزم٠ُٛ اٌّخزٍفخ، )أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س، اٌغٍجخ، ا٤لشاْ، سؤسبء ا٤لسبَ 

زٗ زم٠ُٛ ٚسش٠اٌق١ٍّخ ٚف١ّذ اٌى١ٍخ( ثبٌغش٠مخ اٌزٟ رضّٓ ِٓ خالٌٙب ٔضا٘خ اٌ

 ٚرؾم١ك ا٤٘ذاف إٌّطٛدح ِٕٗ.



 

(:22هبدة ) رقذ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ اٌغٙخ اٌّسإٌٚخ فٓ اسزشعبؿ أدٚاد اٌزم٠ُٛ ٚاٌٛصبئك  

اٌّزقٍمخ ثٙب فٛس االٔزٙبء ِٓ ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚرس١ٍّٙب ئٌٝ اٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٌٍزم٠ُٛ فٟ 

ذ٘ب اٌٍغٕخ ٚفمب ٌخػٛغ١خ وً ؽشٚف ِغٍمخ ِٚخزِٛخ ثبٌطّـ ا٤ؽّش ٚفمب ١ٌ٢خ رق

 و١ٍخ.

 

(:23هبدة ) رشفـ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ رمش٠ًشا وزبث١ًب ِفػاًل فٓ س١ش ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ئٌٝ ف١ّذ  

 اٌى١ٍخ اٌزٞ ثذٚسٖ ٠شفقٗ ئٌٝ اٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٌٍزم٠ُٛ ثقذ ِػبدلخ ِغٍس اٌى١ٍخ.

 

(:24هبدة ) فٍٝ رٛص٠ـ اسزج١بْ رم٠ُٛ اٌغٍجخ ٠طزشط فٟ اخز١بس أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّطشف١ٓ  

٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س أْ ٠ىٛٔٛا ِٓ ؽٍّخ ا٤ٌمبة اٌق١ٍّخ أسزبر، أسزبر ِطبسن 

 ٚأسزبر ِسبفذ.

 

(:25هبدة ) ٤داء  ٠ٍزضَ أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّطشفْٛ فٍٝ رٛص٠ـ اسزج١بْ رم٠ُٛ اٌغٍجخ 

 فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثب٢رٟ:

ٌّؾذد٠ٓ ٌق١ٍّخ رم٠ُٛ اٌغٍجخ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌؾضٛس فٟ اٌّٛفذ ٚاٌّىبْ ا -

 اٌزذس٠س.

 ضشػ ضٛاثظ ٚرق١ٍّبد رقجئخ اٌغٍجخ ٌالسزج١بْ -

 اٌّؾبفؾخ فٍٝ اٌٙذٚء ٚإٌؾبَ فٟ اٌمبفخ.  -

اسزقبدح االسزج١بٔبد ِٓ اٌغٍجخ ِٚغبثمخ فذد٘ب ِـ وطف اٌؾضٛس ٚرس١ٍّٙب  -

 ئٌٝ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ فٟ اٌى١ٍخ ِـ االسزج١بٔبد اٌضائذح.

 ٌٍّٕٛرط اٌّشفك ِـ االسزج١بٔبد. خ رمش٠ش فٓ س١ش ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚفمبوزبث -

 

(:26هبدة ) ال ٠غٛص ؽضٛس فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌخبضـ ٌزم٠ُٛ اٌغٍجخ ٤دائٗ اٌزذس٠سٟ فٟ  

 اٌمبفخ اٌّخػػخ ٌزٌه أصٕبء ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ.

 

(:27هبدة )  ٢رٟ:٠ٍزضَ أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّطبسوْٛ فٟ رم٠ُٛ ا٤لشاْ ثب 

 رٕف١ز ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ فٟ ِٛفذ٘ب اٌّؾذد. -

 االٌزضاَ ثبٌزق١ٍّبد اٌّشفمخ فٟ اسزّبسح اٌزم٠ُٛ. -

رقجئخ اسزّبسح رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثقذ ِالؽؾخ أدائٗ اٌزذس٠سٟ فٟ  -

 دسس١ٓ وب١ٍِٓ فٍٝ ا٤لً.

١خ رس١ٍُ اسزّبسح رم٠ُٛ ا٤لشاْ فٟ ؽشف ِغٍك ع١ذا ئٌٝ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ فٟ اٌىٍ -

ٚٚضقٗ فٟ ٍِف أغبص فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚال ٠غٛص فزؾٗ ٚاالعالؿ فٍٝ 

ِؾز٠ٛبرٗ ثبسزضٕبء اٌٍغٕخ اٌّخزػخ ثٛضـ ا٤سلبَ اٌسش٠خ ٚسغذ اٌذسعبد 

 ا٤وبد٠ّٟ. ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛشاٌّزؾػً ف١ٍٙب فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ 



 

(:28هبدة ) سزج١بْ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ ٠ٍزضَ ف١ّذ اٌى١ٍخ ٚسئ١س اٌمسُ اٌقٍّٟ ثزقجئخ ا 

اٌزذس٠س ٚئفبدرٗ ئٌٝ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ فٟ اٌى١ٍخ فٟ اٌّٛفذ اٌّؾذد ِٓ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ 

 ثبٌى١ٍخ.

 

(:31هبدة ) ٠ٍزضَ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثزقجئخ اسزج١بْ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٚئفبدرٗ ئٌٝ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ  

اٌّٛفذ اٌّؾذد ِٓ ٌغٕخ فٟ اٌى١ٍخ ثقذ افزّبدٖ ِٓ سئ١س اٌمسُ اٌقٍّٟ اٌّقٕٟ فٟ 

 اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ.

 

(:30هبدة ) صالصخ ا٤وبد٠ّٟ رزىْٛ ِٓ  ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛشرزطىً ٌغٕخ سغذ س٠ٕٛخ فٟ  

٠ٚػذس ثٙب لشاس ِٓ غ١ش اٌخبضقخ ٌٍزم٠ُٛ ِٓ أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س  خّسخئٌٝ 

 سئ١س اٌغبِقخ.

 

(:31هبدة )  رمَٛ ٌغٕخ اٌشغذ ثبٌّٙبَ ا٢ر١خ: 

اسزّبساد رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚسغذ٘ب فٟ اٌىطٛف  اسزالَ -

اٌخبغخ ٚوزبثخ ا٤سلبَ اٌسش٠خ ف١ٍٙب ٚرس١ٍّٙب ٌٍغٕخ اٌخبغخ ثبٌّقبٌغخ 

 اإلؽػبئ١خ ٌٍج١بٔبد.

ئفذاد اٌىطٛف اٌخبغخ ثٕزبئظ اٌزم٠ُٛ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثقذ االٔزٙبء  -

 ِٓ اٌّقبٌغخ اإلؽػبئ١خ ٌٍج١بٔبد.

ٔٙبئٟ فٓ ٔزبئظ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚفمب ٌالسزّبساد  ئفذاد رمش٠ش -

 اٌّخػػخ ٌزٌه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 أدوات التقويم والتقديرات



٠ُقذ ٍِف أغبص فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّػذس اٌشئ١س ٌغّـ اٌّقٍِٛبد ِٓ ا٤فشاد  (:32هبدة )

ٌزم٠ُٛ فٟ و١ٍبد اٌغبِقخ، اٌزٞ ٚا٤عش ا٤وبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ اٌّطبسوخ فٟ ف١ٍّخ ا

٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ ِٕؾًّب ٚضبِال ٌّخزٍف اٌغٛأت اٌّشاد رم٠ّٛٙب، ٠ٚضٚد اٌغٙبد 

راد اٌقاللخ ثّقٍِٛبد وبف١خ رسبفذ فٟ اٌزم٠ُٛ ٚاٌزطخ١ع ٚاٌزض٠ٚذ ثبٌزغز٠خ 

 اٌشاعقخ ٌغٛأت ا٤داء اٌّشاد رم٠ّٛٙب ٌذٜ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س.

 

(:33هبدة ) ٔغبص فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٍٝ اٌج١بٔبد اٌٛغف١خ ٚاٌى١ّخ ا٢ر١خ اٌزٟ ٠ؾزٛٞ ٍِف ا 

٠زُ رغ١ّقٙب ِٓ اٌّطبسو١ٓ فٟ ف١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ثبسزخذاَ أدٚاد رم٠ُٛ ِزٕٛفخ، ثؾ١ش 

٠ّىٓ ِمبسٔخ ٔزبئظ وً ِٕٙب ثب٤خشٜ ٚثّب ٠سبفذ فٟ رؾم١ك ِٛضٛف١خ اٌزم٠ُٛ 

 ٚرأو١ذ إٌزبئظ أٚ ٔف١ٙب:

 ٌزذس٠س.ثغبلخ رقش٠ف فضٛ ١٘ئخ ا -

 اسزج١بْ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س -

 اسزج١بْ رم٠ُٛ اٌغٍجخ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س -

 ثغبلخ ِالؽؾخ رم٠ُٛ ا٤لشاْ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س -

 اسزج١بْ رم٠ُٛ سئ١س اٌمسُ اٌقٍّٟ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س -

 اسزج١بْ رم٠ُٛ ف١ّذ اٌى١ٍخ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س -

فػ١ٍ١خ ٌٍّسبق اٌذساسٟ اٌزٟ ٚصفٙب فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٍٝ اٌغٍجخ اٌخغخ اٌز -

 فٟ ثذا٠خ اٌفػً اٌذساسٟ.

ّٔبرط ِٓ أسئٍخ االخزجبساد ٚاالِزؾبٔبد ٚاٌٛاعجبد اٌفػ١ٍخ ا٤خشٜ اٌزٟ  -

 أٔغض٘ب اٌغٍجخ فٟ اٌّسبق اٌذساسٟ اٌزٞ ٠ذسسٗ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س

اس١خ ِٛضٛؿ اٌزم٠ُٛ ٤داء ث١بْ ثزؾػ١ً اٌغٍجخ فٟ اٌّسبق /اٌّسبلبد اٌذس -

 فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثقذ عٍٛسُٙ الِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفػً اٌذساسٟ.

 

(:34هبدة ) َّٛ اٌغٍجخ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبسزخذاَ اسزج١بْ ٠زضّٓ فمشاد ِقجشح فٓ   ٠م

 رم٠ُٛ اٌقٕبغش ا٢ر١خ:

 أ٘ذاف اٌزق١ٍُ ٚاٌزقٍُ ٌٍّسبق -

 ٠ذسسٗ ِقبسف فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ اٌّسبق اٌزٞ -

 اٌّٙبساد اٌزشث٠ٛخ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س -

 اٌخػبئع اٌطخػ١خ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س -

 فاللخ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌغٍجخ -

 رم٠ُٛ رقٍُ اٌغٍجخ اٌزى٠ٕٟٛ ٚاٌخزبِٟ -

 

(:35هبدة ) ٠سزخذَ فٟ رم٠ُٛ ا٤لشاْ ثغبلخ ِالؽؾخ رزضّٓ فمشاد ِقجشح فٓ رم٠ُٛ اٌقٕبغش  

 ا٢ر١خ:

 س٠س فٟ اٌّسبق اٌزٞ ٠ذسسِٗقبسف فضٛ ١٘ئخ اٌزذ -



 ِقبٌغخ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٌٍّؾزٜٛ اٌزق١ٍّٟ -

 اإلداسح اٌػف١خ ٚفاللخ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌغٍجخ -

 

(:36هبدة ) َّٛ ف١ّذ اٌى١ٍخ ٚسئ١س اٌمسُ اٌقٍّٟ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبسزخذاَ اسزج١بْ   ٠م

 ٠زضّٓ فمشاد ِقجشح فٓ رم٠ُٛ اٌقٕبغش ا٢ر١خ:

 س٠سٟ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س.إٌطبط اٌزذ -

 إٌطبط اٌجؾضٟ ٚخذِخ اٌّغزّـ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س. -

 اٌسٍٛن اٌقبَ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚفاللزٗ ثبٌغٍجخ ٚاٌضِالء. -
 

(:37هبدة ) َّٛ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س أداءٖ ثػٛسح رار١خ ثبسزخذاَ اسزج١بْ ٠زضّٓ فمشاد   ٠م

 ِقجشح فٓ رم٠ُٛ اٌقٕبغش ا٢ر١خ:

 ٟ.إٌطبط اٌزذس٠س -

 اإلسضبد ا٤وبد٠ّٟ ٌٍغٍجخ. -

 إٌطبط اٌجؾضٟ ٚخذِخ اٌّغزّـ. -

 اإلضشاف فٍٝ عٍجخ اٌذساسبد اٌق١ٍب. -

 ا٤فّبي اإلداس٠خ. -
 

(:38هبدة ) ( دسعخ ٚرؾزست ٚفمب 300رىْٛ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌزم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ) 

 ٣ٌرٟ:

 دسعخ 10اسزج١بْ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س  -

 دسعخ 52ْ رم٠ُٛ اٌغٍجخ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اسزج١ب -

 دسعخ 32ثغبلخ ِالؽؾخ رم٠ُٛ ا٤لشاْ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س  -

 دسعخ 32اسزج١بْ رم٠ُٛ سئ١س اٌمسُ اٌقٍّٟ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س  -

 دسعخ 32اسزج١بْ رم٠ُٛ ف١ّذ اٌى١ٍخ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س  -

 

(:41هبدة ) ٠س ثزقجئخ اسزج١بْ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٠ٚشاعـ ِٓ سئ١س اٌمسُ ٠مَٛ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس 

اٌقٍّٟ اٌّقٕٟ ٌٍزؾمك ِٓ غؾخ ِٚٛضٛف١خ اٌّقٍِٛبد، ٚرؾزست دسعبد فمشاد 

ا٤وبد٠ّٟ ٚفمب ٌّقب١٠ش ِٛؽذح فٍٝ  ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛشاالسزج١بْ ِٓ لجً 

 ِسزٜٛ اٌغبِقخ ِشافبح ٌٍطفبف١خ ٚاٌّٛضٛف١خ.

 

 

(:40هبدة )  ىُ فٍٝ ٔٛف١خ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚفمب ٣ٌرٟ:٠ػذس اٌؾ 

 دسعخ. 300ئٌٝ  50ا٤داء إٌّٛرعٟ: ئرا ؽػً فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٍٝ  -

 دسعخ. 46ئٌٝ  32ا٤داء اٌّزٛسظ: ئرا ؽػً فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٍٝ  -

 دسعخ 32ا٤داء اٌضق١ف: ئرا ؽػً فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٍٝ >  -

 



(:41هبدة ) س٠س اٌزؾٍُ ِٓ ٔزبئظ رم٠ُٛ ف١ّذ اٌى١ٍخ، سئ١س اٌمسُ اٌقٍّٟ ٠ؾك ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذ 

 ٚا٤لشاْ ٠ٚشفقٗ ئٌٝ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ.

 

(:42هبدة ) رٕبلص ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ رؾٍّبد أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ دٚسح اسزضٕبئ١خ ٠ٚقزجش  

 لشاس٘ب ٔبفزًا ئرا ؽػً فٍٝ ِٛافمخ ِغٍس اٌى١ٍخ.

 

(:43هبدة ) ٕقذ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ ثؾ١ض١بد رؾٍُ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٠قبد رم٠ّٛٗ ٚفمب ئرا الز 

 ٣ٌرٟ:

٠ُقبد رم٠ُٛ ا٤لشاْ ٤داء فضٛ ١٘ئخ رذس٠س ِٓ خالي ٌغٕخ ِٓ صالصخ ِٓ  -

أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س، اصٕبْ ِٓ اٌمسُ اٌقٍّٟ اٌّقٕٟ ٚاٌضبٌش ِٓ اٌّخزػ١ٓ 

لشاس ِٓ ف١ّذ اٌى١ٍخ ثٕبء فٍٝ فٟ إٌّب٘ظ ٚعشائك اٌزذس٠س، ٠ٚػذس ثزق١١ٕٙب 

 ِمزشػ اٌمسُ اٌقٍّٟ اٌّقٕٟ.

٠ٕبلص رم٠ُٛ سئ١س اٌمسُ / أٚ ف١ّذ اٌى١ٍخ فٟ اٌمسُ اٌقٍّٟ اٌّقٕٟ، ٠ٚؾضش  -

 ف١ّذ اٌى١ٍخ االعزّبؿ ئرا وبْ رؾٍُ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٠خع رم٠ُٛ اٌق١ّذ.

 اٌٝ اٌٍغٕخ اٌق١ٍب ٚب ٌٝ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ ُِٕٚٙرسٍُ أدٚاد اٌزم٠ُٛ ثقذ رقجئزٙب ئ -

 اٌزذس٠س ٠قبد رم٠ّٛٗ ٚفمب ٣ٌرٟ:

٠ُقبد رم٠ُٛ ا٤لشاْ ٤داء فضٛ ١٘ئخ رذس٠س ِٓ خالي ٌغٕخ ِٓ صالصخ ِٓ  -

أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س، اصٕبْ ِٓ اٌمسُ اٌقٍّٟ اٌّقٕٟ ٚاٌضبٌش ِٓ اٌّخزػ١ٓ 

فٍٝ فٟ إٌّب٘ظ ٚعشائك اٌزذس٠س، ٠ٚػذس ثزق١١ٕٙب لشاس ِٓ ف١ّذ اٌى١ٍخ ثٕبء 

 ِمزشػ اٌمسُ اٌقٍّٟ اٌّقٕٟ.

٠ٕبلص رم٠ُٛ سئ١س اٌمسُ ٚ/ أٚ ف١ّذ اٌى١ٍخ فٟ اٌمسُ اٌقٍّٟ اٌّقٕٟ، ٠ٚؾضش  -

 ف١ّذ اٌى١ٍخ االعزّبؿ ئرا وبْ رؾٍُ فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ٠خع رم٠ُٛ اٌق١ّذ.

ُرسٍُ أدٚاد اٌزم٠ُٛ ثقذ رقجئزٙب ئٌٝ ٌغٕخ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ ِٕٚٙب ئٌٝ اٌٍغٕخ اٌق١ٍب  -

٠ُٛ ثبٌغبِقخ، ٠ٚزُ ئغذاس رمش٠ش آخش فٓ ٔزبئظ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ ٌٍزم

 اٌزذس٠س ٚفمب ٌّٛاد ٘زٖ اٌالئؾخ.

 

  

 

 

 

 
 

 الفصل السابع

 املكافآت واحلوافز
٠ّٕؼ سئ١س اٌغبِقخ أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌؾبغ١ٍٓ فٍٝ أداء ّٔٛرعٟ ضٙبداد  (:44هبدة )

ُٙ ٚرقٍٓ أسّبءُ٘ فٟ ٌٛؽخ اٌطشف رمذ٠ش٠خ فٟ ؽفً سسّٟ رم١ّٗ اٌغبِقخ ٌزىش٠ّ



 ثبٌى١ٍخ.

 

(:45هبدة ) ٠ٛعٗ ف١ّذ اٌى١ٍخ رٕج١ٙب ضف٠ٛب )ٌَٛ( ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌؾبغً فٍٝ رمذ٠ش  

 ضق١ف فٟ ِزٛسظ رم٠ُٛ اٌغٍجخ أٚ فٟ اٌّزٛسظ اٌقبَ ٌٍزم٠ُٛ اٌىٍٟ.

 

(:46هبدة ) ِزٛسظ رم٠ُٛ  ئفبدح رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌؾبغً فٍٝ أداء ضق١ف فٟ 

اٌغٍجخ أٚ فٟ ِزٛسظ إٌز١غخ اٌقبِخ ٌٍزم٠ُٛ وىً فٟ اٌفػً اٌذساسٟ اٌزبٌٟ إلفالْ 

 ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ.

 

(:47هبدة ) ٠ٛعٗ ف١ّذ اٌى١ٍخ رٕج١ٙب وزبث١ب ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ئرا رىشس ؽػٌٛٗ فٍٝ رمذ٠ش  

ئفبدح  ضق١ف فٟ ِزٛسظ رم٠ُٛ اٌغٍجخ أٚ فٟ اٌّزٛسظ اٌقبَ ٌٍزم٠ُٛ اٌىٍٟ ثقذ

 رم٠ّٛٗ.

 

(:48هبدة ) ٠ٛعٗ ف١ّذ اٌى١ٍخ ئٔزاسا وزبث١ب ٌقضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ئرا رىشس ؽػٌٛٗ فٍٝ رمذ٠ش  

ضق١ف فٟ ِزٛسظ رم٠ُٛ اٌغٍجخ أٚ فٟ اٌّزٛسظ اٌقبَ ٌٍزم٠ُٛ اٌىٍٟ فٟ اٌذٚسح 

 اٌزم١ّ٠ٛخ اٌالؽمخ.

 

(:51هبدة ) ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌؾبغً ٠إعً ِغٍس اٌى١ٍخ ِٛفذ اسزؾمبق اٌزشل١خ اٌق١ٍّخ ٌقضٛ  

 فٍٝ أداء ضق١ف فٟ ِزٛسظ إٌز١غخ اٌقبِخ ٌٍزم٠ُٛ وىً ٌّذح سٕخ ٚاؽذح.

 

(:50هبدة ) ئرا ٌُ ٠ؾذس رغٛس ا٠غبثٟ فٟ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثقذ رٕف١ز اٌقمٛثبد إٌّػٛظ  

( ٠زُ ِقبلجزٗ اٌقمٛثبد اٌزأد٠ج١خ ا٢ر١خ ثقذ فشؼ 25(،)24(،)23ف١ٍٙب فٟ اٌّٛاد )

ضٛؿ فٍٝ ِغٍس رأد٠ت أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ِٚسبفذ٠ُٙ ٠ٚػذس ثزٌه لشاس ِٓ اٌّٛ

 سئ١س اٌغبِقخ:

 د. اٌؾشِبْ ِٓ اٌقالٚح اٌس٠ٕٛخ ٌسٕخ ٚاؽذح.

 ٘ـ. رأع١ً اٌزشل١خ فٕذ اسزؾمبلٙب ٌّذح سٕز١ٓ وؾذ ألػٝ.

 % ٌٍّشح اٌٛاؽذح.50ٚ. اٌخػُ ِٓ اٌشارت ثّب ال ٠زغبٚص 

بػ ثؾمٛلٗ اٌزأ١ٕ١ِخ أٚ اٌؾشِبْ ِٕٙب ٚفمًب ٌٍزطش٠قبد ص. اٌفػً ِٓ اٌخذِخ ِـ االؽزف

 إٌّؾّخ ٌزٌه.

 

 

(:51هبدة ) ا٤وبد٠ّٟ دٚساد اٌزذس٠ت اٌزشثٛٞ ٚٚسش اٌقًّ ٤فضبء  ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛش٠مزشػ  

١٘ئخ اٌزذس٠س اٌؾبغ١ٍٓ فٍٝ أداء ِزٛسظ ٚضق١ف ٌزغ٠ٛش ِٙبسارُٙ فٍٝ اسزخذاَ 

رىٌٕٛٛع١ب اٌزق١ٍُ ٚرم٠ُٛ اٌزقٍُ، ثبالسزٕبد ئٌٝ ٔزبئظ رم٠ُٛ اسزشار١غ١بد ٚعشائك اٌزذس٠س، 

اٌغٍجخ ٚا٤لشاْ ٤داء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س، ٚوزا ٔزبئظ رؾ١ًٍ ٚصبئك اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٟٛ 

سئ١س ٚاٌخزبِٟ ٌزقٍُ اٌغٍجخ فٟ اٌّسبق اٌذساسٟ اٌزٞ ٠ذسسٗ، ٠ٚػذس ثٙب لشاس ِٓ 

 اٌغبِقخ.



 

 
 

 الفصل الثامً

 أحـكـام عـامــة
 
  

ا٤وبد٠ّٟ ئفذاد أدٚاد رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س  ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛش٠زٌٛٝ  (:52هبدة )

ثقذ  ِغٍس االِٕبءاٌّطبس ئ١ٌٙب فٟ اٌفػً اٌسبدط ِٓ ٘زٖ اٌالئؾخ ٠ٚػذس ثٙب لشاس ِٓ 

 أسبس١ًب ِٓ ِىٛٔبد ٘زٖ اٌالئؾخ. رػذ٠ك ِغٍس اٌغبِقخ ٚرقذ ِىًٛٔب

 

(:53هبدة ) ١ش أدٚاد رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س أٚ ئدخبي اٌزقذ٠الد ف١ٍٙب ئال ثمشاس ال ٠غٛص رغ١ 

 ثقذ رػذ٠ك ِغٍس اٌغبِقخ. ِغٍس االِٕبءِٓ 

 

(:54هبدة ) ا٤وبد٠ّٟ اإلسضبداد ٚاٌزٛع١ٙبد اٌف١ٕخ اٌخبغخ ثزٕف١ز  ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛش٠ػذس  

 .ِغٍس االِٕبءخ ثقذ افزّبد٘ب ِٓ ِٛاد ٘زٖ اٌالئؾ
 

(:55) هبدة ا٤وبد٠ّٟ ٔزبئظ رم٠ُٛ أداء أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ  ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛش٠شفـ  

اٌغبِقخ ئٌٝ سئ١س اٌغبِقخ فٟ ؽشف ِغٍك ِٚخزَٛ ثبٌطّـ ا٤ؽّش الرخبر ِب ٠ٍضَ ثطأٔٙب 

 ٚفمب ٌٕػٛظ ِٚٛاد ٘زٖ اٌالئؾخ
 

(:56هبدة )   ُّّ اٌغبِقخ اٌزمبس٠ش اٌخبغخ  ا٤وبد٠ّٟ ثقذ ِػبدلخ سئ١س ِشوض اٌغٛدح ٚاٌزغ٠ٛش٠ق

ٌى١ٍخ ثٕزبئظ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ اٌغبِقخ ٚاٌمشاساد اٌّزخزح ثطأٔٙب ٌق١ّذ ا

 ٚفضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّقٕٟ.
 

(:57هبدة ) ئظ رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ ٠ُزبثـ فّذاء اٌى١ٍبد ِسزٜٛ رٕف١ز اٌمشاساد اٌّزخزح ثطأْ ٔزب 

 اٌزذس٠س.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(:58هبدة ) رزُ ع١ّـ ئعشاءاد رم٠ُٛ أداء فضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّٛضؾخ فٟ ٘زٖ اٌالئؾخ ثسش٠خ ربِخ  

( ِٓ 34ٓ فٟ اٌّبدح )ٚال ٠غٛص ٔطش ٔزبئغٗ أٚ رق١ّّٙب ٤ٞ عٙخ وبٔذ ثبسزضٕبء اٌّزوٛس٠

 ٘زٖ اٌالئؾخ
 

(:61هبدة )  َ.5035/ ٠5034جذأ اٌقًّ ثٙزٖ اٌالئؾخ اثزذاء ِٓ اٌقبَ اٌذساسٟ  
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