معهد إلادازة العامت
مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املدزبين
على قاعدة بُاهاث املدزبين
ج أحي ه ز املىهجُ ت لخحذً ذ ا شاءاث ومعاًيرحس جُل واعخم اد وجص يُف امل ذسبين عل ى كاع ذة
بُاه اث حس جُل امل ذسبين ل ذد معه ذ الاداسة العام ت ل ظ خعاه

م ف ل جىمُ ز ال رام الخذسٍ ُ ت او ألي

م ً العاً اث راث الع ك ت بدىمُ ز اوؽ طت العملُ ت الخذسٍ ُ ت او جل ذًم

ذماث املعه ذ ،اظ دىادا

للمادة ( )9مً حعلُماث الخذسٍب واملعاس الخذسٍبي لعىت .2019
وعلُ  ،ك شسث لجى ت الخلط ُت والخيع ُم واملخاملع ت املؽ لت بمو ب ه

امل ادة ( )11م ً هد ام معه ذ

الاداسة العام ت سك م ( )102لع ىت  ،2019اعخم اد ه ز املىهجُ ت والعم ل ااعخب اسا م ً ج اسٍخ
.2021/7/1

اظم الوثُلت :مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة
بُاهاث املذسبين
د .جوفُم العجالين
مذًش وحذة جطوٍش الاداء املؤظس ي

سكم الاصذاس2 :

جاسٍخ الاصذاس2021/7/1 :
املذًش العام بالوكالت
املهيعت بذسٍت البلبِس ي

معهد إلادازة العامت
مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املدزبين
على قاعدة بُاهاث املدزبين
الهدف:
ت ذ ه ز املىهجُ ت ال ى مأظع ت الا شاءاث واملع اًير الت ي ٌع دىذ الح ا املعه ذ ف ل حس جُل واعخم اد وجص يُف امل ذسبين
عل ى كاع ذة بُاه اث حس جُل امل ذسبين ل ذد املعه ذ لعاً اث الاظ خعاهت م ف ل جىمُ ز ال رام الخذسٍ ُ ت او أي م ً
الاوؽ طت راث الع ك ت بدىمُ ز العملُ ت الخذسٍ ُ ت او جل ذًم

ذماث املعه ذ وبم ا ً

مً م اءة وفاعلُ ت و ودة

الخىمُز.

املجال:
جطب م ه ز املىهجُ ت عل ى امل ذسبين ال زًً ً خم الاظ خعاهت م م ً كب ل املعه ذ وامل ذسبين املخل ذمين بطلب اث للدس جُل
على كاعذة البُاهاث .

الخعسٍفاث:
لعاًاث جطبُم هز املىهجُت ً ون لل لماث والعباساث الخالُت اًىما وسدث املعاوي املخصصت لها ادها :
املدًسالعام:

مذًش عام معهذ الاداسة العامت

املدزب املسجل:
املدزب املعخمد

هو املذسب الزي اظخكمل ؼشوط الدسجُل وجم كبول حسجُل على كاعذة البُاهاث.
ه و امل ذسب ال زي ج م اعخم اد وجص يُم عل ى كاع ذة البُاه اث ل ظ خعاهت ب لخىمُ ز ب شام املعه ذ املع خلبلُت وف م الالُ ت
املخبعت فل املعهذ.

قاعدة بُاهاث املدزبين:
اللجىت املخخصت:

فسٍق مساجعتوجطىٍساملىهجُت

س جل الكنروو ي ًخ مً بُاه اث امل ذسبين وجص يُمهم وفل ا للمع اًير امل ذدة ف ل ه ز املىهجُ ت والخعزً ت الشا ع ت ح ول
أدائ م وهخائ جلُُمهم
اللجىت التي ٌؽ لها املذًش العام لخلُُم املخلذمين على كاعذة بُاهاث املذسبين ومىحهم صمت الاعخماد وجحذًذ جصيُمهم.
.
هو المشٍم الزي ٌؽ ل املذًش العام ملشا عت وجطوٍش املىهجُت واملعاًير .

اظم الوثُلت :مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة
بُاهاث املذسبين
د .جوفُم العجالين
مذًش وحذة جطوٍش الاداء املؤظس ي

سكم الاصذاس2 :

جاسٍخ الاصذاس2021/7/1 :
املذًش العام بالوكالت
املهيعت بذسٍت البلبِس ي

معهد إلادازة العامت
مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املدزبين
على قاعدة بُاهاث املدزبين
ألادواز واملسؤولُاث:
جخ ولى الوح ذاث الخىدُمُ ت املذس ت أده ا الادواس واملع ؤولُاث امل ذدة اصاء ك ل مج ا وجح ذد املع ؤولُاث الخمص ُلُت
فل بىذ الا شاءاث ضمً هز الوثُلت
ث الىحدة الخىظُمُت
املدًسالعام
1

-

2

3

اللجىت املخخصت

 الخا ذ م ً مطابل ت البُاه اث ال واسدة ف ل الىم ارع املع ذة واملعب اة م ً كع م جص مُم وجط وٍش ال رامللمسجلين على كاعذة البُاهاث مع املعاًير.
 البذ بالطلباث امللذمت مً املذسبين على كاعذة البُاهاث مً حُث (إعطاء صمت الاعخماد جحذًذ جصيُف املسجلين على كاعذة بُاهاث املذسبين وفلا للمعاًش املعخمذة.الخعاون مع فشٍم مشا عت وجطوٍش مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة بُاهاثحسجُل املذسبين

وحدة جطىٍسألاداء -

مشا عت املىهجُت واملعاًير وجحذًث ا اظدىادا الى الخعزًت الشا عت وهخ ائ جلُ ُم اداء ،واً ت مع خ ذاث
راث ع كت (حؽشَعُت ،جىدُمُت ،م االث جذسٍب ذًذة ...وغيرها).

-

مشا ع ت واعخم اد الىم ارع املع ذة م ً كب ل كع م جص مُم وجط وٍش ال رام واملع خلذمت ف ل جطبُ م
املىهجُت.
جصمُم وجطوٍش همارع وآلُاث جطبُم املىهجُت
إدام ت و داسة كاع ذة بُاه اث اص ت بامل ذسبين وجص يُمهم وفل ا للمع اًير امل ذدة ف ل ه ز املىهجُ ت
والخعزًت الشا عت حول أدائ م وهخائ جلُُمهم
اظخلبال طلباث الدسجُل فل كاعذة البُاهاث مً املذسبين املخلذمين للدسجُل فح ا.
الخحلم مً جوفش ؼشوط الخلذم واهطباق معاًير كبول الدسجُل.
كبول حسجُل املخلذمين على كاعذة البُاهاث.
إد ال هخائ الاعخم اد وجلُ ُم امل ذسبين عل ى كاع ذة البُاه اث وجطبُ م اح ام املنرجب ت عل ى هخ ائ الخلُ ُم

املؤسس ي

-

4

الادوازواملسؤولُاث
حؽكُل لجىت اعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة البُاهاث.
حؽكُل فشٍم مشا عت وجطوٍش مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة
بُاهاث املذسبين
الخا ذ مً ظ مت الا شاءاث واعخماد اللشاساث املى ثلت عً اللجىت املخخصت.

قسم جصمُم
وجطىٍسالبرامج

-

اظم الوثُلت :مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة
بُاهاث املذسبين
د .جوفُم العجالين
مذًش وحذة جطوٍش الاداء املؤظس ي

سكم الاصذاس2 :

جاسٍخ الاصذاس2021/7/1 :
املذًش العام بالوكالت
املهيعت بذسٍت البلبِس ي

معهد إلادازة العامت
مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املدزبين
على قاعدة بُاهاث املدزبين

5

قسم الخدزٍب

6

قسم جكىىلىجُا
املعلىماث

وفم أح ام هز املىهجُت.
 اد ال هخ ائ الخص يُف او اع ادة الخص يُف للم ذسبين املعخم ذًً م ً ل هم ورع ال ب زل واجاح تالبُاهاث للعم الخذسٍب.
جلذًم الذعم المني واللو عتي للجىت املخخصت. جضوٍ ذ م ذًش الخ ذسٍب بلائم ت امل ذسبين املعخم ذًً م ً كاع ذة البُاه اث وف م هم ور ع الخص يُف املعخم ذلذد كعم جصمُم وجطوٍش ال رام ،حعب موضوع ال رهام وطبُعخ وا خصال املذسب وجصيُم .
 م ع جلُ ُم ال رام واسظ الها ال ى كع م الذساظ اث لعاً اث جحلُله ا واظ خلشاع الىخ ائ وجضوٍ ذ كع مجصمُم وجطوٍش ال رام ا.
 -جطوٍش وضمان ادامت البيُت الخكىولو ُت ال صمت لدؽعُل كاعذة البُاهاث

إلاجساءاث وخطىاث العمل:
جمش عملُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة البُاهاث باال شاءاث الخالُت:

الاجساء ألاول :إعداد وجطىٍساملىهجُت واملعاًيروجحدًثها
ث

الخطىاث الخفصُلُت لالجساء

الاعداد:
 1/1حؽكُل فشٍم اعذاد مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف
املذسبين على كاعذة البُاهاث.
وضع معودة للمىهجُت و املعاًير باالظخمادة مً املماسظاث
 2/1املخبعت لذد الجهاث املماثلت للمعهذ

اظم الوثُلت :مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة
بُاهاث املذسبين
د .جوفُم العجالين
مذًش وحذة جطوٍش الاداء املؤظس ي

مدة
الخىفُر
ًوم

 3اًام

سكم الاصذاس2 :

مسؤولُت الخفىُر

زقم
الىمىذج

املذًش العام

فشٍم اعذاد مىهجُت حسجُل
واعخماد وجصيُف املذسبين على
كاعذة البُاهاث.

جاسٍخ الاصذاس2021/7/1 :
املذًش العام بالوكالت
املهيعت بذسٍت البلبِس ي

معهد إلادازة العامت
مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املدزبين
على قاعدة بُاهاث املدزبين
ث

مدة
الخىفُر
اظبوع

الخطىاث الخفصُلُت لالجساء
الدشاوزمع الجهاث الشسٍكت مً خالل:
-

جحذً ذ الجه اث املعىُ ت بالدؽ اوس والُ اث وكى واث الدؽ اوس الت ي م ً
املمكً اظخلذامها

3/1

-

-

جىمُز عملُاث الدؽاوس وفم الالُاث واللىواث امل ذدة

مسؤولُت الخفىُر

زقم
الىمىذج

فشٍم اعذاد مىهجُتحسجُل
واعخماد وجصيُف املذسبين على
كاعذة البُاهاث

مع الخعزًت الشا عت وجحلُلها
اع ذاد املع ودة الج ائُ ت بى اء عل ى الخعزً ت الشا ع ت املخواف م علح ا
مً كبل اللجىت

مىاكؽت املعودة والخوافم علح ا مً كبل لجىت الخلطُت
4/1
والخيعُم واملخاملعت فل املعهذ

5/1
6/1

عك غ م حد اث لجى ت الخلط ُت والخيع ُم واملخاملع ت عل ى املع ودة ًومين

الج ائُت ,اعخمادها مً كبل املذًش العام

وؽ ش املع اًير والىم ارع وا شءاث جل ذًم الطلب اث عل ى املوك ع معخمش

املذًش العام ومذًش وحذة
جطوٍش الاداء املؤظس ي
كعم الاجصال والاع م

الالكنرووي للمعهذ

 7/1الا ابت على الاظخمعاساث وجلذًم الاسؼاداث للجهاث املهخم

8/1

ًوم

لجىت الخلطُت والخيعُم
واملخاملعت

سص ذ وج مُ ع امل حد اث والاكنراح اث والخعزً ت الشا ع ت
عملُت الخىمُز ملؽ ل معخمش

معخمش
ل معخمش

ًخم مشا عت املىهجُت ملؽ ل ظىوي أو فل حال و ود اظبوعمعخ ذاث حعخذعل املشا عت (حؽشَعُت ،جىدُمُت ،م االث
جذسٍب ذًذة ...وغيرها) مع الا ز ملعين الاعخباس امل حداث
9/1
والخعزًت الشا عت املشصودة او فل حال كاهذ هخائ املشا عت
جخ مً الخعذًل على أي مً املعاًير ًخم العير باال شاءاث
ما هو فل ()5/1( )4/1( )3/1( )2/1( )1/1

اظم الوثُلت :مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة
بُاهاث املذسبين
د .جوفُم العجالين
مذًش وحذة جطوٍش الاداء املؤظس ي

كعم جصمُم وجطوٍش ال رام

سكم الاصذاس2 :

وحذة جطوٍش الاداء
املؤظس ي وفشٍم مشا عت
وجطوٍش املىهجُت

جاسٍخ الاصذاس2021/7/1 :
املذًش العام بالوكالت
املهيعت بذسٍت البلبِس ي

معهد إلادازة العامت
مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املدزبين
على قاعدة بُاهاث املدزبين
الاجساء الثاوي :القبىل والدسجُل والاعخماد والخصيُف في قاعدة البُاهاث
وجمش هز املشحلت باإل شاءاث الشئِعُت املوض ت فل الؽ ل الخالل:
()1
جقدًم
الطلب

()2
قبىل
الدسجُل

قاعدة بُاهاث
محىسبت

()6
اعادة
الاعخماد او
الخصيُف

لجىت مخخصت
()3

()5

الاعخماد

جقُُم
()4
الخصيُف

الاجساء الثاوي  :القبىل والدسجُل في قاعدة بُاهاث املدزبين .

1/2
2/2
3/2

الاع ن عل ى املوك ع هلكنروو ي للمعه ذ ودع وة املهخم ين
لخلذًم الطلباث وفم هسؼاداث املوض ت على املوكع.
اظ خلبال الطلب اث م ً امل ذسبين ال شاغبين بالدس جُل ف ل
كاعذة البُاهاث
ً خم اظ دبعاد الطلب اث الت ي ل م جحل م ؼ شوط الخل ذم املبِى ت
ف ل البى ذ (أوال) ض مً املع اًير واع م املخل ذم الكنروهُ ا
باظدبعاد الطلب مع جوضُح اظباب

اظم الوثُلت :مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة
بُاهاث املذسبين
د .جوفُم العجالين
مذًش وحذة جطوٍش الاداء املؤظس ي

إلاطازالصمني مسؤولُت
الخىفُر
مسخمس
كعم الاجصال
والاع م
مسخمس
كعم جصمُم
وجطوٍش ال رام
 3أًام عمل
كعم جصمُم
مً اسخقبال وجطوٍش ال رام

زقم
الىمىذج

الطلب

سكم الاصذاس2 :

جاسٍخ الاصذاس2021/7/1 :
املذًش العام بالوكالت
املهيعت بذسٍت البلبِس ي

معهد إلادازة العامت
مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املدزبين
على قاعدة بُاهاث املدزبين
4/2

5/2

6/2
7/2

كعم جصمُم
وجطوٍش ال رام

الخحل م م ً اظ خكمال الوئ ائم واملع ضصاث للطلب اث مل ً  3أًام عمل
مً اهت اء
جىطبم علح م الؽشوط.
الا شاء
العابم
كعم جصمُم
الخواص ل م ع املخل ذمين غي ر املع خكملين للوث ائم واملع ضصاث ًومي عمل
وجطوٍش ال رام
مً اهت اء
لعاًاث اظخكمالها
الا شاء
العابم
 5أً ام عم ل كعم جصمُم
الخحلم مً البُاهاث املذ لت وملاسهت ا مع الوثائم املعضص
م ً اهت اء وجطوٍش ال رام
الطلب مً املخلذم حعذًل البُاهاث وفم املعضصاث والاثباجاث الا شاءالع ا كعم جصمُم
بم
وجطوٍش ال رام
املشظلت (فل حال ا خ املعضصاث عً البُاهاث املذ لت)
كعم جصمُم
كبول الدسجُل .
وجطوٍش ال رام
 -مع بُاهاث املسجلين وعشضها على اللجىت املخخصت.

8/2
9/2
 - 10/2ا شاء جلُُم للمسجلين فل كاعذة بُاهاث املذسبين

اظبوعُا

للجى ت عم ل ملابل ت او طل ب عم ل  Demoام ام ملخص ين
11/2
أو طلب وثائم معضصة  .ؽهادة ؼكش مً هاث معشوفت .
اللجىت املخخصت
 12/2جخلز اللجىت كشاسا باالعخماد وجحذًذ الخصيُف وفم املعاًير
الا شاء الثالث :اعادة الخصيُف
كعم جصمُم
سص ذ هخ ائ الخلُ ُم النرا مُ ت واظ خلبال الطلب اث املخ مىت معخمش
1/3
وجطوٍش ال رام
معضصاث ذًذة .
ؼهش كاهون اللجىت املخخصت
فل ضوء هخائ الخلُُم النرا مُت واملعضصاث الجذًذة ًخم:ثاوي مً كل
 .1 2/3ج مُذ الاعخماد وفم املعاًير
عام
 .2او اعادة الخصيُف وفم املعاًير

اظم الوثُلت :مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة
بُاهاث املذسبين
د .جوفُم العجالين
مذًش وحذة جطوٍش الاداء املؤظس ي
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جاسٍخ الاصذاس2021/7/1 :
املذًش العام بالوكالت
املهيعت بذسٍت البلبِس ي

معهد إلادازة العامت
مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املدزبين
على قاعدة بُاهاث املدزبين

ملحق ()1
معاًيرقبىل واعخماد وجصيُف املدزبين في قاعدة بُاهاث املدزبين لدي معهد الادازة العامت
أوال :معاًيرقبىل الدسجُل في قاعدة البُاهاث:
ًلبل حسجُل املذسبين فل كاعذة بُاهاث املذسبين فل معهذ الاداسة العامت بأي مً ال الخين ادها :
أ .فل حال جحللذ لذد املخلذم املخطلباث الخالُت:
 ان ً ون حاص على دس ت الب الوسٍوط حذ أدوى. -أن ًمخل

رة عملُت فل م ال الخذسٍب بما ال ًلل عً ظيخين موثلت بمعضصاث.

 -أن ً ون املخلذم كام بدىمُز ( )3بشام جذسٍ ُت حذ أدوى فل م االث الخذسٍب املخلص

فح ا.

 ان ً ون حاص على ؼهادة جذسٍب مذسبين( )TOTأو ما ٌعادلها أو ًىاظشها جحذ أي معمى أو رة جذسٍ ُت موثلتلخمغ ظىواث بذال عج ا.
ب .أن ً ون املخلذم كذا خاص بشهام جأهُلل مذسب عام أو فل م ال محذد مً كبل معهذ هداسة العامت أو أي هت جم
الاجماق معها على جاهُل ومعخمذة لذد املعهذ.

وَعخ ر املخلذم بأي مً ال الخين مسج فل كاعذة البُاهاث وال ٌعني رل اعخماد مذسب لذد املعهذ وال ًشجب
رل على املعهذ أي النزام باالظخعاهت ب .
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على قاعدة بُاهاث املدزبين
ثاهُا :معاًيراعخماد املدزب والخصيُف في قاعدة البُاهاث:
 في حال جم حسجُل املخقدم في قاعدة البُاهاث وفق معاًير القبىل املىضحت في البىد ألاول فُخم إضفاء صُغت
"معخمد" على املسجل بعد اجساء الخقُُم مً قبل اللجىت املخخصت ووفق الالُت املحددة في الاجساءاث ،وَعطى
ً
املسجل املعخمد جصيُف وفقا لىخائج مجمىع العالماث للمعاًيرالخالُت:
أ .املؤهالث العلمُت :وجكىن العالمت القصىي لها ()%20
العالمت
10
12
16
20

املعُاز
ب الوسٍوط
دبلوم عالل
ما عخير
د خوساة
ب .الخبراث في مجال الخدزٍب :ولها ( )30عالمت

العالمت
10
20
30

املعُاز
أكل مً ظيخين
ظيخين – مغ ظىواث
أ ثر مً  5ظىواث
ج .الخبراث العملُت في املجال الري ًدزب فُه :ولها  30عالمت.
املعُاز
أكل مً ظيخين
ظيخين – مغ ظىواث
أ ثر مً  5ظىواث
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العالمت
10
20
30
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معهد إلادازة العامت
مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املدزبين
على قاعدة بُاهاث املدزبين
د .شهاداث مخخصصت في الخدزٍب ،ولها ( )20عالمت
العالمت

املعُاز
حاص ل عل ى ؼ هادة /ؼ هاداث ج ذسٍب م ذسبين مخلصص ت ف ل املوض وع ال زي ً ذسب علُ م ً املعه ذ او م ً ه اث
ًوافم علح ا املعهذ
حاصل على ؼهادة /ؼهاداث مهىُت مخلصصت فل املجال الزي ًذسب علُ أو أ ثر مً ؼهادة جذسٍب مذسبين

ً
ٌ عطى املسجل املعخمد جصيُف وفقا لىخائج مجمىع العالماث للمعاًيرالىازدة أعاله كما ًلي:
املسخىي
املعخود الاول (أ)
املعخود الثاوي (ب)
املعخود الثالث (ع)

10
10

مجمىع العالماث
100 - 80
79 - 70
69 - 50

ً
ثالثا :معاًيرحعدًل اعخماد وجصيُف املدزب في قاعدة البُاهاث:
أً .تتخم الغتتاء صتتفت املعخمتتد عتتً املتتدزب التتري حصتتل علتتى عالمتتت أقتتل متتً ( )85فتتي بسهتتامجين ،وفتتق معتتاًيرالخقُتتُم
الخالُت:
املعُاز
الخمكً مً املادة العلمُت والخح ير
املدهش الشخص ي وال وس
مهاساث الافخخاح والا خخام
اداسة الىلاػ وال واس والاكىاع
لعت الجعذ وه رة الصوث
طشق الخذسٍب املعخلذمت
مهاساث العشض والخلذًم
الخىدُم واظدثماس الوكذ
اظم الوثُلت :مىهجُت حسجُل واعخماد وجصيُف املذسبين على كاعذة
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الىشن
%15
%5
%10
%5
%5
%10
%15
%10
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الخعامل مع ال وس
الاملام بالخطبُم العملل ملوضوع الخذسٍب

%10
%15
 100ع مت

ب .بالسغم مما وزد في الفقسة (أ) مً هرا البىد للجىت املخخصت املشازاليها فتي البىتد الثتاوي وبعتد متدة ال جقتل عتً ستىت
إعادة جقُُم املدزب إلعطائه صفت املعخمد والخصيُف ألاولي مسة أخسي.
ج .للمعهد اجساء حعدًل جصيُف املدزبين املسجلين املعخمدًً ملسخىٍاث اعلى فتي شتهسنتاهىن ثتاوي متً نتل عتام فتي أي
مً الحاالث الخالُت:
 .1جقدًم معصشاث جؤثسعلى مجمىع العالماث املحددة في البىد الثاوي.
 .2حصىل املدزب على جقُُماث أعلى مً ( )%95لجمُع البرامج التي هفرها مع املعهد.
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