
  ٔحذِ اندٕدِ
 ٔصف انٕحذة

  

  

تًثم يعبييش االعتًبد انصبدسة عٍ انٓيئت انمٕييت 
نضًبٌ خٕدة انتعهيى ٔاالعتًبد ببنًًهكت انعشبيت 

انسعٕديت انًشخعيت األٔنٗ نًحبٔس عًم انٕحذة ، 
ٔيتخز يدهس ئداسة انٕحذة انتذابيش االصيت نضًبٌ 

عًم انٕحذة ٔيًبسست كبفت أَشطت ضًبٌ اندٕدة 
يٍ خالل ْزِ انًشخعيت ، ٔتعتًذ انٕحذة يُٓديت 

– انًشاخعت –انتُفيز  –في طشيمت عًهٓب " انتخطيظ 
يُٓديت انعًم  انتحسيٍ " ٔتًثم انخطٕاث األسبعت 

في كبفت األَشطت انتي تمٕو بٓب انٕحذة في ضٕء 
أْذافٓب ٔ يشخعيتٓب ٔليًٓب ٔسسبنتٓب ٔسؤيتٓب ٔتتًثم 

 : أَشطت انٕحذة فيًب يهي
  

          انًشبسكت في ٔضع انخطت االستشاتيديت

نهعًبدة ٔتمييى ٔيشالبت يعذالث اإلَدبص ٔخٕدتّ 
 في ٔكبالث ٔئداساث انعًبدة .

          ٔضع انخطظ انتُفيزيت ألَشطت انعًبدة

 ٔيتببعتٓب .

          تصًيى ٔئعذاد انًُبرج اإلسشبديت نًتطهببث

 ضًبٌ اندٕدة .

          َشش األدنت ٔانًُبرج ٔانًعهٕيبث انًشتبطت

بًُظٕيت اندٕدة ببنعًبدة انًشتبطت بكبفت 
األَشطت ٔانًًبساسبث انتي تمٕو بٓب انعًبدة 

 . ٔٔحذاتٓب



          ِيشاخعت أْذاف انٕحذة ٔيذٖ تحمك ْز

 األْذاف عهٗ أسض انٕالع ٔبصٕسة دٔسيت .

          تصًيى ٔئعذاد ًَبرج انتمييى بكبفت صٕسْب

 ٔتحهيهٓب ٔاستخشاج انُتبئح ٔانًإششاث .

          ٌانتأكذ يٍ تطبيك انًعبييش انمٕييت نضًب

 خٕدة انتعهيى ٔاالعتًبد .

          ئخشاء عًهيت انتمٕيى انزاتي انشبيم

نهعًبدة ، ٔتحذيذ يدبالث انمٕة ٔانضعف في 
 األداء انكهي .

          يُبلشت َتبئح انتمٕيى يع كبفت ٔحذاث

انعًبدة انذاخهيت ٔآنيبث تزنيم انصعٕببث فيًب 
 يتعهك بًدبل اندٕدة .

          يتببعت االستفبدة يٍ َتبئح انتمٕيى انزاتي

 نهعًبدة . انشبيم

          يشالبت تطبيك خطت انتمٕيى انشبيم

 نخذيبث انعًبدة .

         . تٕثيك انًًبسسبث انًختهفت نهعًبدة 

          ئَشبء لٕاعذ انبيبَبث األسبسيت نكبفت

 أَشطت انُظبو انذاخهي نهدٕدة بصفت عبيت .

          عمذ َذٔاث انتٕعيت ٔئعذاد انُششاث انذٔسيت

طبٕعبث انًختهفت نُشش ثمبفت اندٕدة عهٗ ٔانً
 يستٕٖ كبفت األطشاف ببنعًبدة .

          ٍتُظيى نمبءاث ٔصيبساث نهًستفيذيٍ ي

 انعًبدة .

          ئعذاد يمتشحبث انتحسيٍ ٔانتطٕيش نكبفت

 األَشطت ٔ انًًبسسبث ببنعًبدة .

          انتٕاصم يع ْيئبث االعتًبد انًحهيت

هحصٕل عهٗ انًُبرج انًطهٕبت في ٔانعبنًيت ن



عًهيت االعتًبد انًإسسي ٔببنتُسيك يع 
 ٔكبنت ضًبٌ اندٕدة ببنعًبدة .

  

  

  

 أْذاف انٕحذة

  

يتًثم انٓذف انشئيس نهٕحذة في انسعي 
نتحميك أعهٗ دسخبث اندٕدة انًًكُت في كبفت 
أَشطت انعًبدة يٍ خالل األْذاف انفشعيت 

 انتبنيت :

  

  انتٕعيت انًستًشة َٔشش ثمبفت اندٕدة ببنعًبدة
نذٖ كبفت يُسٕبي انعًبدة يٍ يٕظفيٍ 
ٔئداسييٍ ٔأعضبء ْيئت تذسيس بكبفت ئداساث 

 انعًبدة ٔكزا انًستفيذيٍ .
  انسعي َحٕ انحصٕل عهٗ االعتًبد انًإسسي

نهعًبدة ٔانحفبظ عهٗ استًشاسيت االعتًبد يٍ 
 انٓيئبث انمٕييت ٔانعبنًيت .

  يستٕٖ ثمت انًدتًع انًحهي في خذيبث سفع
انعًبدة ٔانسعي نضيبدة ٔاستًشاس انثمت في 

 أَشطت انعًبدة بًستٕيبتٓب انًختهفت .
  تحميك سضب انًستفيذيٍ عٍ خذيبث ٔأَشطت

انعًبدة ٔانًسبعذة عهٗ سبظ انعًبدة ببنًدتًع 
 انًحهي .

  انتطٕيش انًستًش نًًبسسبث ضًبٌ اندٕدة في
 ييت ٔانذٔنيت .ضٕء انًعبييش انمٕ

 . ئعذاد كٕادس نًُظٕيت اندٕدة ٔانتطٕيش ببنعًبدة 



 . تٕفيش يصبدس نتًٕيم أَشطت انٕحذة 
  تمذيى انذعى انفُي إلداساث انعًبدة نًسبعذتٓب

 عهٗ انميبو بٕاخببتٓب بأعهٗ دسخبث اندٕدة .
  تطٕيش انُظى انذاخهيت نهتمييى ٔانًتببعت ٔانفحص

يسبْى في ألَشطت انعًبدة ٔألسبيٓب بًب 
 تحميك انًتطهببث ٔانًعبييش انذٔنيت .

  

  

 يٓبو انٕحذة

    تُفيز آنيبث َشش ثمبفت انتعهيى اإلنكتشَٔي في

 . يدتًع اندبيعت ٔانعًبدة

   تطبيك بشايح اندٕدة ببنعًبدة . 

   تمٕيى األداء انٕظيفي نًُسٕبي انعًبدة . 

    ئعذاد ٔتُفيز انخطظ انتطٕيشيت نهعًبدة . 

    تحذيذ يٕاطٍ انتحسيٍ انًًكُت ٔالتشاذ

 . انًششٔعبث انالصيت نتحميمٓب

    تشكيم فشيك عًم نتُفيز انًششٔعبث انتي

 . تطشحٓب انعًبدة ٔخطتٓب االستشاتيديت

    يسبعذة يُسٕبي انعًبدة في تفعيم يببدساتٓى

ٔيششٔعبتٓى انًمتشحت نتطٕيش انعًبدة ٔتحسيٍ أداء 
 . يُسٕبيٓب



    تمذيى انذعى ٔانتسٓيالث انالصيت ندًيع فشق

انعًم انمبئًت عهٗ تطبيك اندٕدة في يدبل انتعهيى 
 . اإلنكتشَٔي ٔانتعهى عٍ بعذ

    ٍتٕثيك األعًبل ٔاندٕٓد انًبزٔنت في أكثش ي

صٕسة )يطبٕعت ٔانكتشَٔيت( ٔانشفع بٓب نعًبدة انتطٕيش 
 . ٔاندٕدة ببندبيعت

   ٕيبث بشكم يستًش عٍ خًع انبيبَبث ٔانًعه

 . أَشطت اندٕدة ببنعًبدة ٔٔحذاتٓب ٔئداستٓب

    ئعذاد تمبسيش دٔسيت عٍ يستٕيبث األداء ٔسضب

 انًستفيذيٍ في كم يدبل َٔشبط داخم انعًبدة

   يتببعت سيش ئخشاءاث خٕائض انتًيض في انكهيبث . 

    انميبو ببنًٓبو األخشٖ انتي تكهف بٓب انٕحذة

  ندٕدة ٔتُفيزْبفيًب يتعهك بب
 

 

 


