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شراف لجهعيت جهكين القياداث للحذريب سياست آلياث الرقابت واإل

 والحأهيل لسوق العهل

 اعحهاد نجلس االدارة

( بحاريخ 6العهل في االجحهاع رقو )جو اعحهاد سياست آلياث الرقابت واإلشراف بجهعيت جهكين القياداث للحذريب والحأهيل لسوق 

 م 02/6/0201ه الهوافق  02/11/1440
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 ىلدىح

ئٌ طياطح آمياخ امسكاةح واالشساف دػد ىطنتًا أطاطيًا ىُ ىذطنتاخ طىاةط امسكاةح امداخنيح في امجيػيح خيص أٍها دػيه غنى ددديد 

اإلدازيح وامذي ىُ شأٍها دػصش ىُ طتط ىظازاخ ددفم اميػاىالخ واالجساءاخ مذيَؼ ىخاطس امفظاد اميظئىمياخ وامصالخياخ 

 واالخذيال، ودػيه غنى دطىيس امػينيح االدازيح.

 امَطاق

دددد هرِ امظياطح اميظإومياخ امػاىح غنى كافح امػاىنيُ وىُ مهً غالكاخ دػاكديح ودطىغيح في امجيػيح، ويظذشَى ىُ ذمك 

 .دز مهً طياطاخ خاصح وفلًا مألٍظيحىُ دص

 امتياٌ

 أواًل: امسكاةح:

 ةامذلازيس اإلدازيح:

اٌ امذلازيس اإلدازيح يػذيد غنيها اغذياد كني في دلييً األداء منجيػيح، ودىجه هرِ امذلازيس ةامدزجح األومى ئمى ىجنع اإلدازج ألٍه 

ذ اإلجساءاخ امالشىح، وأٌ دػد هرِ ةصفح دوزيح وةاٍذظاو، ويجث اغداداها امجهح اميظإومح غُ ادخاذ املساز في دصديذ االٍدساف وادخا

 ةطسيلح جيدج وواطدح وىَها:

 :ودكىٌ هرِ ىُ امػاىنيُ ميدزاءهً ةصفح: يىىيح، أطتىغيح، أو شهسيح أو فصنيح أو ةػد اٍذهاء ىسخنح ىػيَح  امذلازيس امدوزيح

 ىُ ىشسوع، أو ةػد اٍذهاء ىشسوع.

 ودكىٌ هرِ امذلازيس ىُ اميدزاء ئمى اإلدازج امػنيا ودذظيُ أٍشطح اإلدازاخ واإلٍجاشاخ اميذػددج. ال اإلدازيح:دلازيس طيس األغي 

  :ودكىٌ مذدنيه ظسوف ىشسوع طاةلح والخلح مذظاغد اإلدازج امػنيا غنى امذصسف امظنيً في دىجيه املسازاخ. دلازيس امفدص 

 :ُودػد ةصفح دوزيح غاديح ىُ كته امسؤطاء اميتاشسوٌ ميسؤوطيهً، ودشيه غنى كياض  دلازيس كياض كفاءج امػاىني

 املدزاخ وامذىصيح مذطىيس دنك املدزاخ، وىدي دػاوٍهً ىؼ فسيم امػيه ...وؾيسِ ىُ ىػاييس واطدح ىَاطتح منجيػيح.

 :نفاخ واميػنىىاخ وامتياٍاخ مظهىمح ودكىٌ ةيُ اإلدازاخ واألكظاو ودظذخدو هرِ مدفظ امي اميركساخ وامسطائه اميذتادمح
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 امسجىع مها منيذاةػح وامذلييً.

 امذلازيس امخاصح:

 .دلازيس اميالخظح امشخصيح 

 .دلازيس االخصائياخ وامسطىو امتياٍيح 

 .ىساجػح اميىاشٍاخ امذلديسيح 

 .ىذاةػح ىنف امشكاوي وامذَظيياخ 

 .ىساكتح امظجالخ واميساكتح امداخنيح 

 يس ٍظاو امجىدج.ىساكتح امظيس وفم ىػاي 

 .دلييً وىساجػح اميشازيؼ 

 ساٍيًا: اميتادئ:

 ىتدأ امذكاىنيح: - أ

 دكاىه امسكاةح وأطاميتها ىُ األٍظيح وامنىائذ امذَظيييح وامخطط االطذساديجيح وامذَفيريح في امجيػيح.

 ىتدأ امىطىح وامتظاطح: - ب

ظهً في امذطتيم امَاجذ وامدصىل غنى امَذائج طهىمح ٍظاو امسكاةح وةظاطذه ميكىٌ طهه امفهً منػاىنيُ واميَفريُ مي

 اميَاطتح.

 ىتدأ طسغح كشف االٍدسافاخ واالةالؽ غُ األخطاء: - خ

أٌ ٍظاو امسكاةح وفاغنيذه في امجيػيح مكشف االٍدسافاخ وامذتنيغ غَها ةظسغح وددديد أطتاةها ميػامجح ودصديذ دنك 

 االٍدسافاخ واألخطاء. 

 ىتدأ امدكح: - ز

وىصدزها هاو ةامَظتح مإلدازج امػنيا ألٍها هي امذي دظاغد غنى صَؼ املساز وامذىجيه امظنيً وادخاذ ئٌ دكح اميػنىىح 

 اإلجساءاخ اميَاطتح، وغدو امدكح في ذمك يػسض امجيػيح ميشاكه وكىازز ال كدز هللا.
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 اميظإومياخ

نىٌ ددر ئدازج واشساف امجيػيح االطالع دطتم هرِ امظياطح طيُ أٍشطح امجيػيح وغنى جييؼ امػاىنيُ واميَذظتيُ امريُ يػي

غنى األٍظيح اميذػنلح ةػينهً وغنى هرِ امظياطح واإلمياو ةها وامذىكيؼ غنيها، واالمذصاو ةيا وزد فيها ىُ أخكاو غَد أداء 

 .واجتادهً وىظإوميادهً امىظيفيح. وغنى اإلدازج امذَفيريح دصويد جييؼ اإلدازاخ واألكظاو ةَظخح ىَها

 


