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انهذف 
 االستزاتيجي
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تغىَش انًؼبيم انًشكضَخ ووضغ 
 الئحخ يبنُخ يؼتًذح

 يغتًش شهبدح اإلػتًبد - بد انًؼبيمخغخ إلػتً -

 انكهُــــــخ ػًُذ -
وكُم انكهُخ نشئىٌ  -

 انذساعبد انؼهُب وانجحىث
يذَش انًؼًم انًشكضي  -

 ثبنكهُـــــــخ

خغخ نهصُبَخ انذوسَخ نهًؼبيم  -
 انًشكضَخ

صَبدح كفبءح انًؼبيم انًشكضَخ  -
 وصَبدح اَشاداتهب

 
 يغتًش

ؤحذث األرهضح تضوَذ انًؼبيم ث -
 انالصيخ

صَبدح كفبءح انًؼبيم انًشكضَخ  -
 وصَبدح اَشاداتهب

 يغتًش

 ًبنُخانالئحخ ان اػتًبد-
تغجُق انالئحخ وصَبدح انًىاسد 

 انًبنُخ نهًؼبيم
َُبَش  1

2018 
َىَُى  31

2018 

 تغىَق خذيبد انًؼبيم انًشكضَخ

حصش اإليكبَُبد انًتبحخ  -
 ثبنًؼبيم انًشكضَخ

ًخ ثبإليكبَُبد انًتبحخ قبئ -
 ثبنًؼبيم انًشكضَخ

 يغتًش

ػقذ اتفبقُبد يغ انزهبد  -
انًشتجخ ثبنخذيبد انتً تقذيهب 

 انًؼبيم
 تشوَذ حًالد -

 انجحخُخ انؼُُبد نتحهُم تؼبقذاد -

 ػذد االتفبقُبد انتً تى تىقُؼهب -
أػذاد انؼُُبد انتً تى تحهُههب  -

 داخم انًؼبيم
 يغتًش

أػضبء هُئخ انتذسَظ تحفُض 
ػهً انتقذو ثًششوػبد ثحخُخ 

 نضَبدح انًؼبيم انًشكضَخ

تىػُخ شجبة أػضبء هُئخ  -
 انتذسَظ ثبيُخ انًؼبيم

 تقذَى انذػى انًبنٍ وانفًُ -
 يغتًش صَبدح أػذاد انًؼبيم كًًب وَىػًب
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 صَبدح كفبءح وفؼبنُخ وحذح األنجبٌ

ػًم حًالد تشوَذ نًُتزبد  -
 انًصُغ

 انتقُُى انًغتًش نُشبط انىحذح -
انختبيُخ يشارؼخ انحغبثبد  -

 وتقُُى انشبط
 

صَبدح انكًُبد انًجبػخ يٍ  -
 يُتزبد انىحذح

 تُى انًُتزبد -
 صَبدح اَشاداد انىحذح -

 يغتًش يغتًش

 انكهُــــــخ ػًُذ -
وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ  -

 انًزتًغ وتًُُخ انجُئخ
يذَش يشكض انتزبسة  -

 وانجحىث انضساػُخ
 سإعبء انىحذاد ثبنًشكض -

 وحذح انًخجىصاد تغىَش

نًخجض انصُبَخ انذوسَخ نىحذح ا -
 اِنً

 تشغُم انًخجش اإلفشَزٍ -
 تشغُم انًخجض انشبيٍ -
 حًالد تشوَذ نهًُتزبد -

 صَبدح اَتبد وحذح انًخجىصاد -
وحذح صَبدح اَشاداد  -

انًخجىصاد ويٍ حى صَبدح 
 اَشاداد انًشكض

 يغتًش يغتًش

 تغىَش وحذح انتصُُغ انغزائً

ػًم حًالد تشوَذ نًُتزبد  -
 انًصُغ

 انتقُُى انًغتًش نُشبط انىحذح -
يشارؼخ انحغبثبد انختبيُخ  -

 وتقُُى انشبط
 حًالد تشوَذ نهًُتزبد -

 

صَبدح انكًُبد انًجبػخ يٍ  -
 يُتزبد انىحذح

 تُى انًُتزبد -
 صَبدح اَشاداد انىحذح -

 يغتًش يغتًش
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انهذف 
 االستزاتيجي

 مسئىل انتنفيذ فتزة انتنفيذ مؤشزاث اننجبح األنشطت انبزامج وانخطط

 

تغىَش انًضسػخ انجحخُخ 
 ثبنكهُخ

اػذاد دساعخ شبيهخ ػٍ انًضسػخ  -
ويكىَبتهب وانىقف ػهً كُفُخ اإلعتفبدح 

 يٍ انًغبحبد انشبغشح ثبنًضسػخ
إلعتفبدح يٍ ايكبَُخ تحًُم يضسػخ ا -

انفبكهخ ثًحبصُم اخشٌ وخبصخ 
 االػالف

 صَبدح انًغبحبد انًضسوػخ -
 صَبدح اَتبد انًضسػخ -
 صَبدح  اَشاداد انًشكض -

فجشاَش  1
2018 

َىَُى  30
2018 
 

 انكهُــــــخ ػًُذ -
وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ  -

 انًزتًغ وتًُُخ انجُئخ
سة يذَش يشكض انتزب -

 وانجحىث انضساػُخ
 سإعبء انىحذاد ثبنًشكض -

تغىَش يُفز ثُغ يُتزبد 
 انكهُخ

 اػبدح ثُبء وتغىَش انًُفز -
ششاء أرهضح ويؼذاد حذَخخ )حالربد  -

 أنخ ( -دَت فشَضس –
 انتؼبقذ يغ  انششكبد ثُظبو انجُغ نهغُش -

 حًالد تشوَذ نهًُتزبد

صَبدح أػذاد انًُتزبد/ انغهغ  -
 انًؼشوضخ

صَبدح اإلقجبل وانتشدد ػهً  -
 انًُفز

 صَبدح اَشاداد انًُفز -
 صَبدح اَشاداد انًشكض -

 يغتًش يغتًش

 انذوارٍ وحذح تغىَش 

انصُبَخ انشبيهخ وانذوسَخ  -
 نهًضسػخ

تزهُض انؼُجش انخبص ثبنتغًٍُ  -
 انًىرىد ثبنًضسػخ

تشغُم انؼُجش انزذَذ ثًضسػخ  -
 انكهُخ

 حًالد تشوَذ نهًُتزبد -

 
 

 صَبدح اَتبد انًضسػخ -
صَبدح اَشاداد انىحذح  -

 وانًشكض

 يغتًش يغتًش
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انهذف 
 اإلستزاتيجى

 مسئىل انتنفيذ فتزة انتنفيذ مؤشزاث اننجبح األنشطت انبزامج وانخطط

 

 تغىَش وحذح انُحم

 نًُحم انكهُخرذَذ  تزهُض يكبٌ -
 تغىَش وحذح انًُحم ثقالثشى -

 صَبدح أػذاد انخالَب -
 صُبَخ انخالَب انخشجُخ انقًُخ -

 صَبدح أػذاد انخالَب -
 صَبدح اَتبد انًُحم -
 صَبدح اَشاداد انًشكض -

 يغتًش يغتًش

 انكهُــــــخ ػًُذ -
وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ  -

 انًزتًغ وتًُُخ انجُئخ
ش يشكض انتزبسة يذَ -

 وانجحىث انضساػُخ
 سإعبء انىحذاد ثبنًشكض -

 تغىَش يضسػخ األساَت
 انصُبَخ انذوسَخ نهًضسػخ -

 صَبدح أػذاد األيهبد -
 ػًم حًالد تشوَذ نهًُتزبد -

صَبدح اَتبد انًضسػخ وصَبدح  -
 اإلَشاداد

 صَبدح أػذاد عالة انجحج -
 يغتًش يغتًش

 ع انغًكُخصَبدح يغبحخ انًضاس

اإلهتًبو ثًضسػخ انكهُخ -
فذاٌ وتقًُُهب  100ويغبحتهب 

 ثصفخ يغتبيشح
 اَشبء يضسػخ نهحضبَبد -
تزهُض يكبٌ إلَتبد أعًبك  -

 انضَُخ

 صَبدح اَشاداد وحذح األعًبك -
 صَبدح اَشاداد انًشكض -

 يغتًش يغتًش

خغخ إلَشبء وحذح نتزهُض وثُغ 
 األعًبك

 األعًبك وحذح نجُغ وتزهُض -
 صَبدح اَشاداد انىحذح -
 صَبدح اَشاداد انًشكض -

أثشَم  1
2018 

أغغغظ  30
2018 
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تشزُغ انتؼبوٌ ثٍُ انىحذاد 
راد انغبثغ انخبص ثبنكهُخ 

وَظُشتهب ثبنزبيؼخ 
 وانًئعغبد وانهُئبد انًحهُخ

 انُذواد انؼهًُخ -
 انحهقبد انُقبشُخ -
 اتفبقُبد انتؼبوٌ -
 االتصبل وانًتبثؼخ -

 أػذاد انُذواد وانحهقبد انُقبشُخ -
 أػذاد اتفبقُبد انتؼبوٌ -

 
 يغتًش

 انكهُــــــخ ػًُذ -
وكُم انكهُخ  -

نشئىٌ خذيخ 
انًزتًغ وتًُُخ 

 انجُئخ
يذَش يشكض  -

انتزبسة وانجحىث 
 انضساػُخ

يذَش وحذح  -
ضًبٌ انزىدح 

 واالػتًبد
قغى انقُبط  -

 وانتقُُى وانتقىَى

وضغ َظبو نًتبثؼخ وتقُُى أداء 
 انىحذاد راد انغبثغ انخبص

 ألداءتحذَذ يؼبَُش نتقُُى ا -
 دساعبد واعتجُبَبد -

 تقبسَش دوسَخ -

صَبدح اَتبد واَشاداد انىحذاد راد انغبثغ 
 انخبص

 يغتًش

وضغ آنُخ نتحفُض انؼبيهٍُ 
 ثبنىحذاد راد انغبثغ انخبص

 دساعبد واعتجُبَبد نقُبط دسرخ انشضب -
 َظبو نهًكبفآد يقبثم أداء انؼًم -

 صَبدح يكبفآد انؼبيهٍُ -
 انىحذادبد واَشاداد صَبدح اَت -

 يغتًش

تغىَق خذيبد ويُتزبد 
 انىحذاد راد انغبثغ انخبص

 حصش اإليكبَُبد انًتبحخ ثبنىحذح -
دساعخ االحتُبربد انًزتًؼُخ نًُتزبد  -

 وخذيبد انىحذاد
دساعخ سضب أعشاف انًزتًغ انًحهً ػٍ  -

 يُتزبد وخذيبد انىحذاد
ػقذ اتفبقُبد يغ انزهبد انًشتجغخ  -

 نخذيبد انتً تقذيهب انىحذادثب
 حًالد تشوَذ -

 تؼبقذاد نتحهُم انؼُُبد انجحخُخ -

 قبئًخ ثبإليكبَُبد انًتبحخ -
 قبئًخ ثبحتُبربد انًزتًغ -

االعتفبدح يٍ َتبئذ انذساعخ ثًب َئدي انً  -
 صَبدح اإلقجبل ػهً يُتزبد انىحذاد

 ػذد االتفبقُبد انتً تى تىقُؼبهب -
نىحذاد ويٍ حى صَبدح صَبدح اَشاداد ا -

 انًىاسد انزاتُخ ثبنكهُخ

 يغتًش
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خ نتشزُغ انغالة وضغ آنُ
انىافذٍَ عىاء فً يشحهخ 

 انجكبنىسَىط أو انذساعبد انؼهُب

تحذَج وتغىَش انخغظ انذساعُخ  -
نجشايذ انجكبنىسَىط وانذساعبد انؼهُب 

 انتً تقذيهب انكهُخ

ػذد انخغظ انذساعُخ  -
انًغىسح : ارًبنً ػذد 

 انجشايذ
 يغتًش

 انكهُــــــخ ػًُذ -
تؼهُى انوكُم انكهُخ نشئىٌ  -

 وانغالة
وكُم انكهُخ نشئىٌ  -

 انذساعبد انؼهُب وانجحىث
يذَش وحذح ضًبٌ انزىدح  -

 واالػتًبد

اعتحذاث ثشايذ دساعُخ ػهً  -
يغتىي انذساعبد انؼهُب فً يزبالد 

رذَذح ويجتكشح وفً تخصصبد َبدسح 
 ويتًُضح

ػذد انجشايذ انتً تى  -
 اعتحذاحهب

يغتىي اقجبل انغالة ػهً  -
ذ انًغتحذحخ يقبسَخ انجشاي

 ثبنجشايذ انقبئًخ

 يغتًش

ػقذ اتفبقُبد نهتجبدل انؼهًً يغ 
 انزبيؼبد األخشي

 
 اػذاد االتفبقُبد -

 يغتًش

 حًالد اػالَُخ -
 يغىَبد -

 َششاد انكتشوَُخ -
اتصبل ثبنزبيؼبد انؼبنًُخ  -

 واإلقهًُُخ

 أػذاد انغالة انىافذٍَ -
فبد صَبدح حصخ انكهُخ يٍ اإلَ -

 انخبسرً
 يغتًش
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ثشايذ ػهً يغتىي 
 انجكبنىسَىط

 َظى انتغزَخ ثشَبيذ -
 ثشَبيذ تُغُق انحذائق -

أػذاد انغالة انًقجىنٍُ  -
 ثبنجشايذ

 صَبدح انًىاسد انزاتُخ نهكهُخ -

َجذأ انتزهُض واتخبر  -
انالصو نتشغُم 

وَتى  2012انجشَبيذ 
 2018قجىل انغالة 

 ػًُذ انكهُــــــخ -
 وكالء انكهُخ -

 سإعبء األقغبو انؼهًُخ -
 يذَشٌ انجشايذ -

ذَش وحذح ضًبٌ انزىدح ي -
 واإلػتًبد

 يذَش انتؼهُى انًفتىس -
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خغخ نهًئتًشاد انؼهًُخ انذونُخ 
 وانًحهُخ

تشزُغ أػضبء هُئخ انتذسَظ  -
ثبألقغبو انؼهًُخ ػهً تُفُز انًئتًشاد 

 انًحهُخ وانذونُخ
اتفبقُبد تؼبوٌ يغ انهُئبد  -

 َم انًئتًشادوانششكبد نتًى

أػذاد انًئتًشاد انتً تى  -
 تُفُزهب

 صَبدح انًىاسد انزاتُخ نهكهُخ -
 يغتًش

 ػًُذ انكهُــــــخ
 وكالء انكهُخ -

 سإعبء األقغبو انؼهًُخ -
يذَش وحذح ضًبٌ انزىدح  -

 واإلػتًبد
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وضغ آنُخ نتشزُغ  -
 انًششوػبد انجحخُخ

ثشايذ تذسَجُخ ألػضبء هُئخ  -
انتذسَظ وانهُئخ انًؼبوَخ نكُفُخ كتبثخ 

 واػذاد انًششوػبد انجحخُخ

د انًششوػبد انًًىنخ أػذا -
يٍ هُئبد أو رهبد يحهُخ 

 ودونُخ
 صَبدح انًىاسد انزاتُخ نهكهُخ -
صَبدح األرهضح انًتخصصخ  -

 فً انًؼبيم انًشكضَخ

 
 يغتًش

 ػًُذ انكهُــــــخ -
وكُم انكهُخ نشئىٌ  -

 انذساعبد انؼهُب وانجحىث

تقذَى انذػى انفًُ وانًؼًهً  -
 خٍُواإلعتشبسي نشجبة انجبح

 ػًُذ انكهُــــــخ -
وكُم انكهُخ نشئىٌ  -

 انذساعبد انؼهُب وانجحىث
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خغخ نتغىَق األثحبث انؼهًُخ 
 انتغجُقُخ

 
حصش نألثحبث انتغجُقُخ واألثحبث  -

 انًتًُضح ثبنكهُخ
ػًم يئتًشاد وَذواد نًُبقشخ  -

 انجحىث انتغجُقُخ
يغ انًغئىنٍُ وانًئعغبد نقبءاد  -

 راد انصهخ ثبنقغبع انضساػً
َظبو حىافض ويكبفآد نهجبحخٍُ  -

 انًتًُضٍَ

 أػذاد األثحبث انتغجُقُخ -
 أػذاد انًئتًشاد وانُذواد -

ػذد انضَبساد انًُذاَُخ  -
انًتجبدنخ ثٍُ انكهُخ وانًغئنٍُ 

 يٍ انششكبد وانًئعغبد
قًُخ انًكبفآد انتً حصم  -

 ٍُػهُهب انجبحخ
صَبدح يىاسد انكهُخ يٍ  -

 األرهضح انًؼًهُخ

 كم ػبو

 أ.د محمذ عهى محمذ شطب
 وتنميت انبيئت كيم انكهيت نشئىن خذمت انمجتمعو


