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 هـ0441انخطخ االعتشاتُزُخ نكهُخ انؼهىو حتً  
 انًؼشفخ انؼًم ويزتًغ عىق يتطهجبد وفك نهطهجخ انتُبفغُخ انمذساد ثُبء االعتشاتُزٍ األول نهزبيؼخ:انهذف 

 انزهخ انًغئىنخ انًجبدساد االهذاف انتفصُهُخ

 انؼًم عىق احتُبربد ضىء فٍ انؼهًُخ انتخصصبد هُكهخ-0

 .وانًزتًغ

o  نهمغى االعتشبسٌيتبثؼخ ػًم انًزبنظ 

o  نهطالة  االعتشبسٌيتبثؼخ ػًم انًزهظ 

o فتح ثشايذ نهذساعبد انؼهُب 

 

 يزهظ انكهُخ  –يزهظ انمغى 

 

وحذح انتًُُض  –انكهُخ  –انمغى  تىفُش ثُئخ تؼهًُُخ يحفضح  o األػًبل وسَبدح انىظُفُخ انًهبساد انطهجخ إكغبة -2

 واالثتكبس

  األكبدًٍَوحذح االسشبد  يتبثؼخ اَزبص انطالة  o .انزبيؼخ فٍ انطالثٍ اإلسشبد يُظىيخ تطىَش -3

 تىفُش ثُئخ تؼهًُُخ يحفضح o انتمىَى أعبنُت وتطىَش انتؼهى يصبدس تُىَغ -4

o  تطىَش ػًهُبد وانتؼهى وانىعبئم انذاػًخ نهب 

o تحغٍُ َظبو تمُُى انطالة 

 ػًبدح انكهُخ

 وحذح انخطظ 

 وانتمىَىوحذح انمُبط 

وحذح االَشطخ  –يزهظ انمغى  يتبثؼخ اَزبص انطالة  o .انطالثُخ واألَشطخ انخذيبد ثًغتىي االستمبء -5

 انطالثُخ 

 ػًُذ انكهُخ  –سئُظ انمغى  انكهُخ وانمغى  فٍوانحىافض  انًكبفآدتحغٍُ َظبو  o .انطهجخ نذي وانىطٍُ انًؤعغٍ واالَتًبء انىالء تؼضَض -6

 

 

 مذساد ويهبساد انكىادس األكبدًَُخ واالداسَخث االستمبءنهزبيؼخ: انخبٍَ  االعتشاتُزٍانهذف 

 انزهخ انًغئىنخ انًجبدساد االهذاف انتفصُهُخ

 وانًحبفظخ انتذسَظ هُئخ أػضبء يٍ انًتًُضح انكىادس اعتمطبة-1

 ػهُهب

o  وانًحبضشٍَ انتذسَظ  هُئخصَبدح َغجخ اػضبء

 )انغؼىدٍَُ(ثبنمغى وانًؼُذٍَ 

 يزهظ انكهُخ  –يزهظ انمغى 

  وكبنخ انزىدح ثبنكهُخ ثبنمغى  هُئختًُُخ يهبساد اػضبء  o انتذسَظ هُئخ ألػضبء انًهٍُ انتطىَش يُظىيخ تحغٍُ-2

 

 

 

 

 



2 
 

 اإلداسَخ                                                                       وانًُظىيخ انًؤعغٍ األداء تطىَشنهزبيؼخ:  انخبنج االعتشاتُزٍانهذف 

 انزهخ انًغئىنخ انًجبدساد االهذاف انتفصُهُخ

 وانشعبئم انؼهًُخ  نألثحبثتىفُش لبػذح ثُبَبد  o واإلحصبءاد انجُبَبد ولىاػذ اإلداسَخ انًؼهىيبد َظبو تطىَش-0

o  انخشَزٍُ ويتبثؼخ تىظُفهىتىفُش لبػذح ثُبَبد نهطالة  

 

  انؼهًٍوحذح انجحج 

 ػًبدح انًكتجبد تىفُش ثُئخ تؼهًُُخ يحفضح o انتطجُك انًتكبيم نُظى االداسح اإلنُكتشوَُخ فٍ رًُغ وحذاد انكهُخ-2

 

 

    انتشغُهُخ كفبءتهب وسفغ وانتمُُخ انتحتُخ انجُُخ تطىَشنهزبيؼخ: انشاثغ  االعتشاتُزٍانهذف 

 الجهة المسئولة المبادرات التفصيليةاالهداف 
 انتؼهًُُخ واألَشطخ نهخذيبد االػتًبدَخ ػبنُخ انتمُُخ انجُُخ تىفُش-0

 

o تىفُش ثُئخ تؼهًُُخ يحفضح 

o يتبثؼخ خطخ تشغُم يؼًم انحبعت اِنٍ ثبأللغبو 

 انًكتجبد 

 يزهظ انمغى

 

 

 وانجشايزٍ انًؤعغٍ نالػتًبد وانتهُئخ انزىدح ضًبٌ ثًتطهجبد انىفبءنهزبيؼخ:  االعتشاتُزٍ انخبيظانهذف 

 الجهة المسئولة المبادرات االهداف التفصيلية
  .انكهُخ فٍتؼضَض حمبفخ انزىدح واالػتًبد  o .يُهزٍ ًَىرد وفك انزىدح ضًبٌ َظبو تطىَش-0

o  األكبدًٍَانحصىل ػهً االػتًبد  فٍيتبثؼخ يذي انتمذو 

  .انذونٍ

وحذح االػتًبد  –وحذح انزىدح 

 يزهظ انمغى – األكبدًٍَ

 انمغى. فٍيتبثؼخ تُفُز خطظ انتحغٍُ  o .األكبدًٍَ نالػتًبد انتؼهًُُخ انجشايذ تؤهُم-2

o  األكبدًٍَانحصىل ػهً االػتًبد  فٍيتبثؼخ يذي انتمذو 

  .انىطٍُ

وحذح االػتًبد  –وحذح انزىدح 

 يزهظ انمغى – األكبدًٍَ

 األكبدًٍَانحصىل ػهً االػتًبد  فٍيتبثؼخ يذي انتمذو  o انًؤعغٍ االػتًبد ػهً انحصىل-3

 .انىطٍُ

وحذح االػتًبد  –وحذح انزىدح 

 يزهظ انمغى – األكبدًٍَ

يتبثؼخ يؤششاد االداء نًذخالد ويخشربد انؼًهُخ  o انزبيؼخ يُغىثٍ نذي نهزىدح انًؤعغُخ انخمبفخ َشش-4

انًىظفٍُ  –انطالة  –انتذسَظ  هُئخانتؼهًُُخ )اػضبء 

 انخشَزٍُ، .................( –

وحذح االػتًبد  –وحذح انزىدح 

 يزهظ انمغى – األكبدًٍَ
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 انتًُُخ ألونىَبد وفمًب واالثتكبس انؼهًٍ نهجحج انُىػُخ ثبنمًُخ االستمبءنهزبيؼخ: انغبدط  االعتشاتُزٍانهذف 

 انًغئىنخانزهخ  انًجبدساد االهذاف انتفصُهُخ

ب انؼهًٍ انجحج تطىَش-0 ً ً  وتفؼُم انخطظ انجحخُخ ثبأللغبو تشزُغ األَشطخ انجحخُخ o وَىًػب ك

o  تىفُش لبػذح ثُبَبد نألثحبث انؼهًُخ فٍ انتخصصبد

 انًختهفخ

o  انًؤتًشاد  فٍانتذسَظ  هُئخصَبدح يشبسكخ اػضبء

 انًحهُخ وانؼبنًُخ 

o  انفُضَبء  فٍانؼًم ػهً ثذء ثشايذ انًبرغتُش 

وكبنخ انكهُخ نهذساعبد انؼهُب 

  وانجحج انؼهًٍ

  ػًبدح انكهُخ –انمغى  انتذسَظ  هُئخ ألػضبء األكبدًٍَتحذَذ انًغتىي  o االختشاع وثشاءاد االثتكبس ودػى انًىهىثٍُ وسػبَخ اعتكشبف-2

  ػًبدح انكهُخ –انمغى  تشزُغ االَشطخ انجحخُخ وتفؼُم انخطظ انجحخُخ ثبنمغى  o انجُُُخ وانجحىث انتًُىَخ األونىَبد وفك انؼهًٍ انجحج تىرُه-3

  ػًبدح انكهُخ –انمغى  د وانحىافض ثبنجشَبيذ آتحغٍُ َظبو انًكبف o أخاللُبته وتؼضَض انؼهًٍ وانُشش انجحج يُظىيخ حكىيخ-4

  ػًبدح انكهُخ –انمغى  انجحخُخ ثبأللغبو فؼُم ػًم انًزًىػبدت o ثبنزبيؼخ انجحخُخ وانكشاعٍ انًشاكض كفبءح تحغٍُ-5

  ػًبدح انكهُخ –انمغى  د وانحىافض ثبنجشَبيذ آتحغٍُ َظبو انًكبف o انؼهًٍ انجحج تًىَم يصبدس تُىَغ-6

 

 انًزتًؼُخ وانششاكخ انًغؤونُخ تؼضَضنهزبيؼخ:  انغبثغ االعتشاتُزٍانهذف 

 انزهخ انًغئىنخ انًجبدساد االهذاف انتفصُهُخ

 انشثحُخ غُش انًؤعغبد يغ انًزتًؼُخ انششاكخ تفؼُم-0

 وانخبص انحكىيٍ وانمطبػٍُ

o  انًؤتًشاد  فٍانتذسَظ  هُئخصَبدح يشبسكخ اػضبء

 انًحهُخ وانؼبنًُخ 

o تشزُغ االَشطخ انجحخُخ وتفؼُم انخطظ انجحخُخ ثبنمغى 

 ػًبدح انكهُخ –انمغى 

 تطىَش ػًهُبد انتؼهُى وانتؼهى وانىعبئم انذاػًخ نهب o انًزتًغتطىَش ثشايذ انتؼهُى انًغتًش فٍ ضىء احتُبربد -2

o يتبثؼخ ػًم انًزبنظ االعتشبسَخ ثبأللغبو 

 نزُخ انتؼهُى وانتؼهى ثبنجشَبيذ

 يزهظ انمغى

 

 

 

 

 


