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 لفهزصا                                    

 

 املحخىي 

 
م الصٌدت  ُس

 5 املِذمت

ٌياملهام الخٌصُلُت للملُت إُامت   6 ملشض حلٍش

 7 املهام الخٌصُلُت للملُت إُامت مىاسبت داخلُت

 8 املهام الخٌصُلُت للملُت إسسا٘ خؼاباث الخلاصي والتهاوي

 9 املهام الخٌصُلُت للملُت إُامت بشهامج احخماعي مليسىبي الجملُت

 11 املهام الخٌصُلُت للملُت الخىاصل الاحخماعي مم املىؿٌحن

ىد الضائشة للجملُتاملهام   11 الخٌصُلُت للملُت اسخظاًت الشخصُاث والًى

م مؼبىكاث الجملُت  12 املهام الخٌصُلُت للملُت جصمُم و جىَص

 13 املهام الخٌصُلُت للملُت املشاسالث الذاخلُت والخاسحُت

 14 املهام الخٌصُلُت للملُت الخىثُّ الٌىجىهشافي / الٌُذًى

 15 للملُت الخبر الاكالمياملهام الخٌصُلُت 

 16 املهام الخٌصُلُت للملُت مششوق الٌلم الىثائِي

 17 املهام الخٌصُلُت للملُت اللِاءاث الاكالمُت

 18 املهام الخٌصُلُت للملُت اخشاج الصىس والٌُذًى

 19 املهام الخٌصُلُت للملُت جصمُم بجر إلٕترووي

 21 املىاُم إلالٕتروهُت للجملُتاملهام الخٌصُلُت للملُت جدذًث بُاهاث 

م ووشش أخباس الجملُت  21 املهام  الخٌصُلُت للملُت ًس

 22 املهام الخٌصُلُت للملُت مخابلت صٌدت الجملُت كلى ُىاة الُىجُىب

 23 املهام الخٌصُلُت للملُت الشد كلى الاسخٌساساث الىاسدة مً مىاُم الجملُت

 

 

 

 



 
 

 مقذمت

 الهذف

 تهذف هذه الالئحت إلى:  

 جامحن الخخؼُؽ والخىٌُز الٌلا٘ لترسُخ اسم الجملُت وسسالتها ودوسها لسهىلت الخىاصل مم املجخمم. .1

 

 املجال :

ٌُت  ٔاًت إلاحشاءاث راث اللالُت باإلكالهاث واملؼبىكاث وامللاسض الخلٍش حسشي أخٖام هزه الالئدت كلى 

م الجملُت إلالٕترووي .بأوشؼت الجملُت والجهاث الخاسحُت   راث اللالُت بإكالهاث الصحٍ واملىاسباث ومُى

 الخػزيفاث :

 ججهحز مادة دكائُت بشٖل ملبر كً الهذي املشاد إًصاله سىاء داخل مجلت أو ملصِاث . جصمُم دكائي

 مدخىي الخصمُم الذكائي مً كباساث وصىس (مادة الخصمُم )املادة إلاكالهُت

 وسخت للحٌف مً ٔل املؼبىكاث وخالًهججمُم  أسشٍُ اللالُاث

ٌي ٌُت ًٍِ أمامها  ملشض حلٍش ٌي ٌلشض بلع مؼبىكاث الجملُت كلى ػاولت مم بجراث حلٍش م حلٍش مُى

ٍ الجمهىس كً الجملُت  مىؿٍ ًِىم بخلٍش

 حشام بلذة ألىان ًدخىي كلى مادة إكالهُت 507) في خذود  A5  ،A4بشوشىساث : وسَ بأػىا٘ مخخلٌت ( 

اث ت مادة إكالهُت مؼٍى  وسَ مؼىي بؼُت أو أٓثر ًدخىي بذاخل ٔل ػٍى

ب مً البالسدُٗ ًؼبم كلُه كباساث إكالهُت بخؽ ٓبحر والتي ًخم حللُِها في  بجراث هىق مً أهىاق الىسَ الٍِش

ت  املذاخل والشىاسق وكلى لىخاث املحالث الخجاٍس

م الج 10هبزة مخخصشة خال٘  ًُلم وثائِي ملُت بالصىث والصىسة وجخشج بإخشاج دُائّ كً حمُم مشاَس

 جمثُلي حُذ ٌشذ املشاهذ

 



 
 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت إقامت مػزض حػزيفي

ًقىم ميطق املػارض الخػزيفيت بالخيطيق والخىفيذ إلقامت املػزض الخػزيفي حطب الخطت الطىىيت 

 للقطم وفق ما ًلي:

 البحث ..البحث والخيطيق .. -أ

 ومىاكُذ امللاسض املحلُت والذولُتالبدث كً مىاُم  -

ٌُت الشهشي  -  إكذاد سجل امللاسض الخلٍش

ٌي  – -  ػلب إرن إُامت ملشض حلٍش

ّ الجذ٘و الشهشي  -  اكذاد خؼاباث ػلب إُامت ملشض ًو

 حلمُذ الخؼاب مً سئِست الِسم والاداسة الخىٌُزًت -

 ملىـمت للملشضإسسا٘ الخؼاب إلى الجهت امللىُت و مخابلت مىاًِت الجهت ا -

 الخىفيذ. -ب

م  -ججهحز مخؼلباث امللشض  -  جدمُل وجىصُل اخخُاحاث امللشض الى املُى

م واخشاج امللشض بالصىسة التي جلُّ بسملت الجملُت. -  اسخالم املُى

ً بالجملُت واسدٌُاء سجل الضواس – - ٍ الضائٍش  جىٌُز امللشض وحلٍش

 املخابػت والخقييم ..  -ج

اث امللشض وإسحاكها ملِش الجملُت مشجبت ومىـمتججمُم  -  مدخٍى

 إكذاد خؼاباث الشٕش والخِذًش وحسلُمها للجهت املىـمت -

 في خالت وحىد مخلاون في جىٌُز امللشض ًخم اسدٌُاء ػلب مٖاًاة.. -

ش كً امللشض  - ش -   إكذاد جٍِش  بامللاسض املىٌزة.. ( سبم سىىي  ) إكذاد جٍِش



 
 

 غزقه هذه الػمليت )شهزيً (** الىقذ الذي حطخ

 

 

 ملهام الخفصيليت لػمليت إقامت مىاضبت داخليتا

 جقىم مطؤولت قطم الػالقاث الػامت باإلغذاد والاشزاف غلى جىفيذ املىاضبت الذاخليت وفق ما ًلي:

 الخخطيط  ..–أ 

 إكذاد الخؼت الضمىُت ملىاسباث الجملُت  -

 اكخماد الجذ٘و مً إداسة الجملُت -

 الخؼت لجمُم املىؿٌحن كبر الشبٕت الذاخلُتوشش  -

 الخىفيذ  .. -ب

 جزٓحر املىؿٌحن باملىاسبت ( ُبل املىاسبت بأسبىق ) -

م أكما٘ املىاسبت - ّ اللمل وجىَص  الاحخماق بٌٍش

 مخابلت أكما٘ املىاسبت  -

 إكذاد بشهامج املىاسبت  -

 اكخماد البرهامج مً إلاداسة -

 مىاسبت ( كهذة مالُت )اسدٌُاء الؼلب املالي لل -

 الاهتهاء مً أكما٘ املىاسبت -

 املخابػت والخقييم .. –ث 

 جصٌُت اللهذة املالُت للمىاسبت -     إسسا٘ سسالت شٕش للِائمحن كلى املىاسبت -

ش املىاسبت  - ش -     اكذاد جٍِش  باملىاسباث املىٌزة ( سبم سىىي )   إكذاد جٍِش



 
 

 

 ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت:  )شهز قبل مىغذ املىاضبت ( 

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت إرضال خطاباث الخػاسي والتهاوي

 جقىم ضكزجيرة قطم الػالقاث الػامت بئرضال خطاباث التهاوي والخػاسي طيلت الػام وفق ما ًلي:

 البحث ..  -أ

ُت -  ُشاءة الصحٍ الُىمُت الىُس

 ج ُصاصاث التهاوي والخلاصي اسخخشا -

ت - ً الخاصت بصاخب التهىئت أو الخلٍض  البدث كً اللىاٍو

 ػباكت خؼاباث الخلاصي والتهاوي -

ُم - اَ الِصاصت بالخؼاب وحسلُمها لشئِست ُسم اللالُاث للخُى  اًس

ُم والاكخماد -  جىحُه الخؼاباث الى املذًشة الخىٌُزًت  للخُى

 الارضال .. -ب

 باث للشخصُت امللىُت كبر الٌآس او الشسائل الىصُت اسسا٘ الخؼا -

ُم - ش الاسسا٘ مم الخؼاباث املشسلت لشئِست الِسم للخُى اَ جِاٍس  اًس

 خٌف الخؼاباث في ملٍ الصادس بزلٗ -

 الخقييم .. -ث

ش -  بما جم جىٌُزه في هزا املجا٘ ( سبم سىىي  ) اكذاد جٍِش

 



 
 

 ضاغت ( 2)  :  ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت

 

 

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت إقامت بزهامج احخماعي مليطىبي الجمػيت

 جقىم مطؤولت قطم الػالقاث الػامت الاغذاد والاشزاف غلى جىفيذ املىاضبت الذاخليت وفق ًلي

 الخخطيط.. -أ

 اكخماد الجذ٘و مً سئِست الِسم   -إكذاد الجذ٘و الضمني للبرامج الاحخماكُت -

 اسدٌُاء الؼلب املالي الخاص بالبرهامج -

م لخىٌُز البرهامج -  ( .استراخت )  البدث كً مُى

 الخأُٓذ كلى ميسىبي الجملُت كلى املٖان والضمان -

  ( ُبل املىاسبت بأسبىق )جزٓحر املىؿٌحن باملىاسبت  -

م املهام  - ّ اللمل وجىَص  الاحخماق بٌٍش

 إكذاد البرهامج ومخابلت املهام  –

حن وأكذادهم - ً أسماء املشآس  مخابلت ججهحز الادواث وششاء الحاحُاث ، وجذٍو

 الخىفيذ  .. -ب

م ومخابلت جىٌُز البرهامج ٓما خؼؽ له -  الحظىس للمُى

 الاهتهاء مً جىٌُز البرهامج ومخابلت أكما٘ الاهتهاء مً البرهامج -

 أمآنها املخصصتالىص٘ى ملِش الجملُت وإكادة ألادواث والخجهحزاث إلى  -



 
 

 املخابػت والخقييم .. -ث

 جصٌُت اللهذة املالُت للمىاسبت -    سسالت شٕش للِائمحن كلى املىاسبتإسسا٘  -

ش املىاسبت  - ش  -       اكذاد جٍِش  باملىاسباث املىٌزة (سبم سىىي  )إكذاد جٍِش

 **الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت)شهز قبل املىاضبت (

 

 يليت لػمليت الخىاصل الاحخماعي مؼ املىظفيناملهام الخفص

 جقىم ضكزجيرة قطم الػالقاث الػامت  بالخىاصل مؼ حميؼ املىظفين طيلت الػام وفق ًلي:

 إرضال الاخبار -أ 

 اسخِبا٘ أخباس املىؿٌحن الُىمُت -

ش الخبر واكخماده مً سئِست ُسم اللالُاث اللامت -  جدٍش

 اوث لْى سسالت واحس اب  (  )لُت بالىسُلت املىاسبت سىبي الجمإسسا٘ الخبر لجمُم مي -

 اليشزاث الذا خليت .. -ب

 حمم مادة اليشش -

شها -  إسسالها لِسم الاكالم لصُاهتها وجدٍش

ّ لخصمُمها -  إسسا٘ اليششة لِسم الدسٍى

 إسسالها لشئِست اللالُاث اللامت والاكالم لالكخماد -

 الاوث لْى أو الىاحس ابإسسا٘ اليششة لجمُم املىؿٌحن كبر  -

 /ضاغاث ( ) ًىم ( 8غزقه هذه الػمليت ) ** الىقذ الذي حطخ

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت اضخضافت الشخصياث والىفىد الشائزة للجمػيت

 جقىم رئيطت قطم الػالقاث الػامت بطلب الاضخضافت والشيارة الاضدباقيت وفق ما ًلي:

 الخيطيق .. -أ

ذ سسمي مً الجهت الؼالبت اسخالم خؼاب - اسة ًو  ٍص

 الشد كلى الخؼاب باملىاًِت أو الاكخزاس -

اسة  -  (خؼىة اسدباُُت مً الجملُت )أو إسسا٘ خؼاب ػلب ٍص

اسة -  اسخِبا٘ املىاًِت كلى الؼلب وجدذًذ مىكذ الٍض

اسة -  إبالن إلاداسة وحمُم املىؿٌحن بمىكذ الٍض

 الخجهيز .. -ب

اسة إكذاد البرهامج املِ -  ترح للٍض

اسة -  مخابلت اكما٘ الٍض

- ً ت للضائٍش ٔاٍس  ججهحز هذاًا جز

 الخىفيذ واملخابػت ..-ث

اسة -                              اسخِبا٘ الشخصُت ومشاًُِه -  جىٌُز بشهامج الٍض



 
 

ذ الضائشججهحز السجل  - ً ٔلمت للًى اسة وجىدٌم  -        الزهبي لخذٍو  الضائشالاهتهاء مً الٍض

اسة في سجل الضواس  - ش مىاسبت  -                             إطاًت الٍض  إكذاد جٍِش

 ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت: )أضبىع(

 

 

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت جصميم و جىسيؼ مطبىغاث الجمػيت

 وفق ما ًلي:جقىم مصممت قطم الػالقاث الػامت بخصميم مطبىغاث الجمػيت خالل الػام 

 إلاغذاد للحملت .. -أ

ت . - ّ ألاهذاي السىٍى  إكذاد الخؼت الضمىُت للحمالث ًو

 جدذًذ الاخخُاج السىىي للىسَ الشسمي الٌاخش والـشوي -

 اسدٌُاء ومخابلت ػلب ػباكت -

 اكخماد الخؼاب مً سئِست ُسم اللالُاث اللامت  -

 جصذًش الخؼاباث -

ّ همىرج  –ي + الهذًت + سجل الاسخالم ججهحز الخؼاباث داخل املـشو  -  ًو

م للمىاُم املستهذًت. -  إكذاد خؼت الخىَص

 الخىفيذ .. -ب -

م  )جىٌُز الحملت البذء في  - ّ خؼت الخىَص  (ًو

 حسلُم الخؼاباث بمىحب سجل الاسخالم  -



 
 

 املخابػت والخقييم.. -ث

لها لشئِس الِسم  - ش كً الحملت املىٌزة وًس ّ ه –إكذاد جٍِش  (12مىرج )ًو

ش في امللٍ الخاص بالحمالث -  الاخخٌاؾ بالخٍِش

 شهز  ( ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت: )

 

 

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت املزاضالث الذاخليت والخارحيت

بدىفيذ املزاضالث الذاخليت والخارحيت غىذ الطلب طيلت الػام وفق  جقىم ضكزجيرة قطم الػالقاث الػامت:

 ًلي:ما 

 املزاضالث ..املزاضالث الذاخليت .. -أ

 اسخالم الخؼاباث املىحهت لِسم الاكالم -

 كشطها كلى سئِست الِسم -

 (خٌف ومخابلت  )جىٌُز جىحُه سئِست الِسم  -

 خٌف امللاملت في امللٍ الخاص بها -

 املزاضالث الخارحيت ..-ب

 زًتإكذاد الصُوت املِترخت واكخمادها مً املذًشة الخىٌُ -

 ػباكت الخؼاباث واكخمادها  -

 اسخِبا٘ جىحُه سئِست الِسم بدىٌُز املشاسلت الخاسحُت -



 
 

 جىٌُز املشاسلت الخاسحُت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت الخىزيق الفىجىغزافي / الفيذًى

 :بخىزيق مىاشط الجمػيت ( فىجىغزافي / فيذًى ) وفق ما ًلي جقىم مطؤولت املزكش الاغالمي:

 اضخقبال الطلباث .. -أ

 اسخِبا٘ ػلباث الخىثُّ  -

 مشاحلت الؼلب واكخماده مً سئِست ُسم الاكالم -

 الخيسُّ مم الِسم امللني خ٘ى آلُت الخىٌُز -

 الخجهيز .. –ب 

 ججهحز الٖامحراث وألادواث الالصمت للخىثُّ -

م الخىثُّ -  الاهؼالَ ملُى

 الخىفيذ والحفظ والدطليم .. -ث



 
 

 جىٌُز كملُت الخىثُّ في املٖان والضمان امللحن -

ل ملٌاث الٌُذًى والصىس في الهاسدٌسٗ الخاص بِسم الاكالم -  ججًز

 حسلُم الِسم امللحن ملٌاث الٌُذًى والصىس الخاصت به -             ٌُز كملُت ًلترة الصىس جى -

ّ أُسام الجملُت -  أسشٌت ملٌاث الخىثُّ ًو

 الخقييم–ر 

 سأي الِسم امللني بالصىس / الٌُذًى الزي جم جىثُِه اسخؼالق -

 اسدٌُاء سجل الخىثُّ للملُاث الخىثُّ املىٌزة -

ش  -  بلملُاث الخىثُّ املىٌزة (سبم سىىي ) إكذاد جٍِش

 ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت  )أضبىع (

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت الخبر الاغالمي

طيلت ) جقىم رئيطت قطم الاغالم بئغذاد خبر غً أحذار جخص الجمػيت مؼ بذء الػام امليالدي الجذًذ 

 وفق ما ًلي:( الػام

 ..الخخطيط .. -أ

 إكذاد خؼت صمىُت ليشش أخباس الجملُت -

 اكخماد الخؼت مً املذًشة الخىٌُزًت  -

 إلاغذاد والخىفيذ .. -ب

ت الخؼىساث والاخباس الجذًذةالخىاصل مم مذساء الاداساث وسؤسا -  ء الاُسام مللًش

 اخخُاس الصىس املىاسبت للخبر -



 
 

ذ الالٕترووي -  إسسا٘ مللىماث الخبر مم الصىس لشئِست الِسم بالبًر

 اسسا٘ الخبر مً سئِست الِسم للمذًشة الخىٌُزًت  لالكخماد -

ُت  -  ُم إلالٕترووي للجملُتإسسا٘ وسخت مً الخبر للمى   -اسسا٘ الخبر للصحٍ املحلُت الىُس

 املخابػت والخقييم .. -ث

ُت للخأٓذ مً وشش الخبر -  مخابلت الصحٍ الىُس

 ُص الخبر ووطم ُصاصت الخبر كلى الىمىرج الخاص به، خٌف أصل الىمىرج في ملٍ خاص بزلٗ – -

ذًت، إسس - ُت الُىمُت وإسسالها بالِائمت البًر  ا٘ ملٍ إلٕترووي ألخباس الجملُت حمم سوابؽ الاخباس الىُس

ذًت (سبم سىىي )   للِائمت البًر

ّ همىرج –حمم ألاخباس الصحٌُت في سجل الِصاصاث الصحٌُت  -  ًو

 (الصحٌي امللٍ)د إصذاس سىىي باألخباس الصحٌُت إكذا -

 

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت مشزوع الفلم الىزائقي

 جىفيذ و إخزاج الفيلم الىزائقي للجمػيت وفق ما ًلي:جقىم رئيطت قطم الاغالم باألشزاف غلى 

 الخخطيط.. -أ

ت مىاسبت للٌُلم و واكخمادها مً إداسة الجملُت -  إكذاد أهذاي و سٍؤ

 كمل خؼت صمىُت لخىٌُز مششوق الٌُلم الىثائِي -

ٔاث املخخصصت - حر كشوض أسلاس مً الشش  جًى

 ىٌُزًتاكخماد كشض السلش املىاسب مً ُبل الاداسة الخ -



 
 

ت امللخمذة ، واسدٌُاء ػلب مالي بخٖلٌت الٌُلم خسب اللِذ -  مخابلت الخلاُذ مم الشٓش

 الاغذاد ومخابػت الخىفيذ .. -ب

ى الخاص بالٌُلم - ت بالبُاهاث الالصمت والصىس ومِاػم الٌُذًى إلكذاد السِىاٍس  دكم الشٓش

ّ اللِذ والخؼت  - ى ًو ت في إكذاد السِىاٍس  امللخمذةمخابلت الشٓش

ى الٌُلم مً إداسة الجملُت  -  اكخماد سِىاٍس

ى امللخمذ - ّ السِىاٍس ش ما ًلضم ًو ت في جصٍى  مساكذة الشٓش

ى - ّ السِىاٍس ت للمِاػم املمىخجت و امللخمذة ًو  مخابلت حسلُم الشٓش

ى بصىث مِذم مخمحز مً إداسة الجملُت - ت في حسجُل السِىاٍس  مساكذة الشٓش

 يزالاضخالم والخقز  -ث

 اسخالم اليسخت ألاولُت للٌُلم واكخمادها مً إداسة الجملُت  -

ت ومخابلتهم في رلٗ -  اسخالم اليسخت النهائُت مً الٌُلم  -إسسا٘ الخلذًالث إلى الشٓش

 ، وحسلُم إداساث وأُسام الجملُت وسخت مً الٌُلم DVDو  CDوسخ الٌُلم كلى  -

ش كام كً مششوق الٌُلم  – -  الىثائِيإكذاد جٍِش

 ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت)شهز (

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت اللقاءاث الاغالميت

  جقىم امليطقت إلاغالميت بخيطيق لقاءاث إغالميت مؼ الجهاث إلاغالميت وفق ما ًلي:

 الخخطيط .. -أ

 إكذاد حذ٘و صمني للِاءاث إلاكالمُت مم الجهاث إلاكالمُت املستهذًت -

 اكخماد الجذ٘و الضمني مً إداسة الجملُت -



 
 

 حمم ُاكذة بُاهاث لإلكالمُحن والِىىاث وإلاراكاث املستهذًت -

 الخيطيق واملخابػت .. -ب

 الخيسُّ بحن الجهاث إلاكالمُت املستهذًت وبحن أكظاء مجلس إداسة الجملُت املخىلحن -

 بالـهىس في الىسائل إلاكالمُت لخدذًذ املىكذ املىاسب

 خا٘ املىاًِت كلى الـهىس إلاكالمي مً ُبل إداسة الجملُت ، ًخم إسسا٘ سسائل إلٕتروهُت في -

ذًت.  للِائمت البًر

ىهُا -  حسجُل اللِاء إراكُا أو جلٌٍض

 خٌف اللِاء املسجل في الهاسدسٗ الخاص بِسم إلاكالم -

م إلالٕترووي للجملُت -  إسسا٘ وسخت مً اللِاء للمُى

ّ همىرجاسدٌُاء سجل اللِ – -  اءاث إلاكالمُت ًو

 (سبم سىىي ) ش باللِاءاث إلاكالمُت املىٌزة إكذاد جٍِش -

 ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت: )أضبىع (

 

 

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت اخزاج الصىر والفيذًى

 جقىم رئيطت قطم الاغالم بئخزاج وجيطيق الصىر والفيذًى وفق ما ًلي:

 الخخطيط .. -أ

 ..( سىاء لألخباس أو املىاُم) لىىق جدذًذ الاخخُاج وا -



 
 

 حمم الصىس ومِاػم الٌُذًى واخخُاس املىاسب منها -

 اخخُاس البرهامج املىاسب للخلامل مم الصىس أو الٌُذًى -

 جدذًذ شٖل املخشج النهائي -

 الخىفيذ .. -ب

 الجملُت إن لضم إدخالها كلى البرهامج املىاسب إلخشاج الجضء املؼلىب ووطم شلاس -

 خزي واخٌاء ألاحضاء الوحر مىاسبت وجدسحن الاطاءة .. الخ -

ل صُى الصىس والٌُذًى -  جدٍى

 جصوحر حجم الصىس والٌُذًى -

 املخزج النهائي  -ث

 خٌف اليسخت النهائُت بالصُوت املؼلىبت -

م اليسخت النهائُت للمىاُم املخخلٌت او الُىجُىب -  ًس

 لمخشج النهائي بخلٌُت صىسةكمل سوابؽ حشوُلُت ل -

 إسسالها باالًمُالث ليششها إن لضم ألامش -

 ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت) شهز (

 

 

 

 املهام الخفصيليت لػمليت جصميم بنر إلكترووي

اقؼ الجمػيت وفق ًلي:  جقىم رئيطت قطم الاغالم الجذًذ بدىفيذ جصميم بنر إلكترووي ملى

 الخخطيط  .. -أ



 
 

 الاخخُاج خسب خؼت الِسم او ػلب الاُسام الاخشي  جدذًذ -

ُت -                       حمم مادة كمل البجر - ظت والحٓش  إكذاد ًٕشة اللمل ووطم الخؼىغ اللٍش

 جخؼُؽ الٌٕشة كلى وسَ مسىدة أو بالٕمبُىجش -       مىاُشت الٌٕشة مم الجهت الؼالبت -

 في اللملجدذًذ الصىس املشاد الاسخٌادة منها  -

 الخىفيذ .. -ب

 جىٌُز اللمل بالبرهامج الخاص بالجراث -

 خٌف مششوق اللمل واسخخشاج وسخت بالصُوت الدشوُلُت املىاسبت -

 إسسا٘ اللمل الكخماده مً املذًش املباشش أو لجىت اللالُاث أو الجهت الؼالبت -

 إحشاء الخلذًالث املؼلىبت -

 واخشاج وسخت بالصُوت الدشوُلُت املىاسبتخٌف اليسخت امللذلت بمششوق اللمل  -

 اكخماد اليسخت امللذلت مً املذًش املباشش أو الجهت الؼالبت -

 خٌف اليسخت النهائُت ملششوق اللمل واليسخت الدشوُلُت بالصُوت املؼلىبت -

م أو اسسالها للجهت الؼالبت - م اليسخت الدشوُلُت للمُى  ًس

ش الاكالم الجذًذو  - ت)  طلها طمً جِاٍس ت والسىٍى  .( الشبم سىٍى

 ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت )ًىمين (

 

 

 

اقؼ إلالكتروهيت للجمػيتا  ملهام الخفصيليت لػمليت جحذًث بياهاث املى

اقؼ إلالكتروهيت وجيطيقها وفق ما ًلي:  جقىم رئيطت  قطم الاغالم الجذًذ بخحذًث بياهاث املى



 
 

 حمؼ املػلىماث ..-أ

 (ًىمي/  شهشي / سىىي )خدذًث مسخمش هاث واملىاد التي جدخاج لجدذًذ البُا -

 البدث كً املللىمت بحن اُسام الجملُت -

 ججمُم وصُاهت املللىمت وجذكُمها بالصىس  -

 رفؼ البياهاث .. –ب 

م البُاهاث واملللىماث وألاخباس الُىمُت -   ًس

م الصىس والٌُذًى  -   ( هٌس كملُت إخشاج الصىس ) ًس

م  -   البجراث وإلاكالهاثًس

ٔاث ُب٘ى الاطاًا -  (املىاُم الاحخماكُت ) ث والخللُّ والاعجاب باملشاس

 جحذًث البياهاث .. -ث

ت جدذًث البُاهاث و  - ت والشبم سىٍى م) الاخصاءاث الشهٍش  ( ججمُم/ًشص/صُاهت/ًس

ش الاكالم الجذًذ. - م طمً جٍِش م إخصاءاث املُى  ًس

 ضاغاث ( 8ػمليت ) ** الىقذ الذي حطخغزقه هذه ال

 

 

 

 

 

 

 املهام  الخفصيليت لػمليت رفؼ ووشز أخبار الجمػيت



 
 

اقؼ إلالكتروهيت للجمػيت وفق ما ًلي:  جقىم رئيطت قطم الاغالم الجذًذ بزفؼ ووشز أخبار الجمػيت غلى املى

 ..اضخالم الخبر ..-أ

 اسخالم الخبر مً ُسم الاكالم -

 جدذًذ اخخُاحاث الخبر مً الصىس  -

 (هٌس كملُت إخشاج الصىس ) احشاء الخلذًالث كلى الصىس  -

اقؼ إلالكتروهيت .. -ب  رفؼ الخبر غلى املى

لىا الالٕترووي -  ًخذ لىخت جدٕم مُى

م الخبر مم مشاكاة  -  ..  (جىخُذ الخؼىغ  طبؽ الٕخابت ) ًس

م وجىخُذ حجم الصىس  - م الصىس للمُى  ًس

 والصٌداث إلالٕتروهُت والاحخماكُت للجملُتجٕشاس ما سبّ لباقي املىاُم  -

 (إن وحذث  )كلى إلاًمُالث وإصالت املالخـاث الشد  -

 الخقاريز .. -ر

ت بلذد ألاخباس التي جم وششها كبر الىسائل إلالٕتروهُت - ش سبم سىٍى  إكذاد جٍِش

 ضاغاث ( 8 )الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت **

 

 

 

 

 

 



 
 

 مخابػت صفحت الجمػيت غلى قىاة اليىجيىباملهام الخفصيليت لػمليت 

 جقىم رئيطت قطم الاغالم بمخابػت صفحت الجمػيت غلى قىاة اليىجيىب طيلت الػام وفق ما ًلي:

 جحذًذ الاحخياحاث .. -أ

 (خسب خؼت الاكالم الجذًذ  )جدذًذ اخخُاحاث ُىاة الُىجُىب  -

 مىاُشت الاخخُاحاث مم  سئِست الِسم  -

 واملخابػت ..الخىفيذ  -ب

 اسخالم الٌُذًىهاث مً مصىس الجملُت ومً لجىت الخىكُت الصحُت -

م الٌُذًى بلذ إحشاء ( هٌس كملُت إخشاج الصىس والٌُذًى وحوُحر صُوها ) -  ًس

ىق - ٌُت كً الٌُذًى املًش  إدخا٘ البُاهاث وهبزة حلٍش

 سصذ ومخابلت جٌاكل الجمهىس مم ُىاة الُىجُىب -

 ل والشد كلى الخللُِاثاسخِبا٘ الشسائ -

ت -  جدذًث البُاهاث بصٌت دوٍس

ش الاكالم الجذًذ - م اخصاءاث الِىاة طمً جٍِش  ًس

 ضاغاث (  8** الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

اقؼ الجمػيت  املهام الخفصيليت لػمليت الزد غلى الاضخفطاراث الىاردة مً مى

 الاضخفطاراث ومخابػخه الزضالت  بػذ جلقي الزضالت مباشزة وفق ما ًلي:جقىم رئيطت قطم الاغالم بالزد غلى 

 املخابػت اليىميت .. -أ

م واسخلشاض الاًمُل -  ًخذ املُى

شاءة مدخىاها بصىسة حُذة -  ًخذ الشسالت ُو

 جدذًذ اخخُاحاث املشسل وجصيٌُها -

 الزد املباشز .. -ب

 ىاصلهإسسا٘ الشد املىاسب للمشسل مباششة مم شٕشه لخ -

 جىحيه الزضالت داخلي  -ث

 إسسا٘ الشسالت للمذًش املباشش لؼلب الخىحُه -

 اسخِبا٘ الشد مً املذًش املباشش به الخىحُه املىاسب -

 اكادة صُاهت الشد -

 إسسا٘ الشد -

 ضاغاث ( 8  )الىقذ الذي حطخغزقه هذه الػمليت ** 

 

 


