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خطخ انزعضيض وانزطىيش انًقزشحخ نهجشَبيظ خالل انعبو انغبيعى 0202/0202
االهذاف

رحقيق يعبييش انهيئخ
انقىييخ فى اعزكًبل
يعبييش انجشَبيظ ثهذف
انزقذو نالعزًبد

انخطخ انزُفيزيخ

اَشطخ انزُفيز
Action plan

 اعتتتتتزكًبل انىحتتتتتذاد انًغتتتتتزحذصخ
ثبنهيكم انزُظيًى نهجشَبيظ

 عقتذ اعزًبعتتبد يت اسغتتبو انجشَتبيظ العتتزكًبل انُقتبل انزتتى رحزتبط انتتى رحغتيٍ فيًتتب يزعهتتق
ثبنًًبسعبد انزطجيقيخ نًعبييش االعزًبد

 وضتتتتتت َظتتتتتتبو نغتتتتتتزة انطتتتتتتالة
انىافذيٍ

 رفعيم عًم انىحذاد انًغزحذصخ (نغُزى انزعهيى عٍ ثعذ واداسح االصيبد وانكىاسس)

 رشتتتغي االَشتتتطخ انزفبعهيتتتخ ثتتتيٍ
انطالة واعضبء هيئخ انزذسيظ

 ثبنهيكم انزُظيًى نهجشَبيظ
 وض خطخ نغزة انىافذيٍ

انًغؤول عٍ انزُفيز

يذيش انجشَبيظ ونغُخ انغىدح
واالعزًبد

صيٍ انزُفيز
يٍ

عجزًجش
0202

انى

يُبيش
0202

 عًم يطجىعبد نهذعبيخ
 يكبفأح هيئخ انزذسيظ عهى انًشبسكخ فى االَشطخ انطالثيخ
 رشغي االَشطخ انزفبعهيخ ثيٍ انطالة وهيئخ انزذسيظ

رًُيخ انًىاسد انزاريخ
نهجشَبيظ

 رفعيم َظبو نالسشبد اآلكبديًى

 رذسيت اعضبء هيئخ انزذسيظ عهى االسشبد االكبديًى

 رفعيم دوس االعتش انطالثيتخ وارحتبد
انطالة

 اعذاد وَشش خطط االعش انطالثيخ فى ثذايخ كم عبو دساعى

 وض انيخ نضًبٌ كفتبءح رىيتي
انًقتتتشساد نضتتتًبٌ رىافتتتق لتتتش
انزعهتتتتتيى وانزقتتتتتىيى يتتتتت انُزتتتتتبئظ
انزعهيًيخ انًغزهذفخ
 وضتتت انيتتتخ نالعتتتزفبدح يتتتٍ َزتتتبئظ
انجحش انعهًى فى رطىيش انًُبهظ

 اعذاد يغالد عهًيخ ويغالد حبئط ويُزذيبد لالثيخ
 يشاععتتخ رىيتتتي انًقتتتشساد وانًُتتبهظ انذساعتتتيخ ثوتتتفخ دوسيتتخ رطجيتتتق يشاععتتتخ انىسستتتخ
االيزحبَيخ ثبعزخذاو انًُبرط انًعذح يغجقب يٍ سجم انغبيعخ
- ركشيى انجبحضيٍ انزيٍ عبهًذ َزبئظ اثحبصهى فى رطىيش انًقشساد انذساعيخ

يذيش انجشَبيظ ي نغبٌ:
 انزذسيت انًيذاَى ويشبسي انزخشط+االسشبد االكبديًى+انقيبط
وانزقىيى+انغىدح واالعزًبد

عجزًجش
0202

يُبيش
0202
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االهذاف

عًهيخ رعهيًيخ يزطىسح

انخطخ انزُفيزيخ

اَشطخ انزُفيز
Action plan

 يشاععتتتخ َظتتتى انزتتتذسيت انًيتتتذاَى
نهطالة

 وض انيخ نقيبط يشدود انزذسيت انًيذاَى يٍ وعهخ َظش انطتالة واعضتبء هيئتخ انزتذسيظ
ي انًشاععخ انذوسيخ

 انزىعتتتتت فتتتتتى اعتتتتتزخذاو انزعهتتتتتيى
االنكزشوَى

 اعذاد خطخ نزحىيم انًقشساد انذساعيخ انى انكزشوَيخ

 رطىيش َظى رقييى انطالة
 رفعيم دوس وحذح انزعهيى ثبنكهيخ

 رذسيت اعضبء هيئخ انزذسيظ عهى اعذاد انًقشس االنكزشوَى
 رذسيت هيئخ انزذسيظ عهى رطىيش انذساعخ وااليزحبَبد ثًب يحقق انًخشعتبد انزعهيًيتخ يت
انًشاععخ انذوسيخ

انًغؤول عٍ انزُفيز

يذيش انجشَبيظ  +نغُخ يزبثعخ
ورطىيش انجشَبيظ  +نغُخ انًعبييش
االكبديًيخ

صيٍ انزُفيز
يٍ

عجزًجش
0202

انى

يُبيش
0202

 وض خطخ عُىيخ نهُشبل وحذح انزطىيش انزعهيى
 رشغي االسغبو انعهًيخ عهى انًشبسكخ واسبيخ انذوساد
رحغيٍ كفبءح اعضبء
هيئخ انزذسيظ
رعظيى دوس انجشَبيظ فى
انخذيخ انًغزًعيخ ورًُيخ
انجيئخ

 رطجيق خطخ نزًُيخ سذساد اعضبء
هيئخ انزذسيظ
 االشزشاك فى انقىافم االسشبديخ

 رشغي اعضبء هيئخ انزذسيظ عهى حضىس انذوساد ووسػ انعًم
 وض َظبو نهًكبفأد وانحىافض

نغُخ يزبثعخ اعضبء هيئخ انزذسيظ
ويعبوَيهى

ديغًجش
0202

فجشايش
0202

نغُخ يزبثعخ ورطىيش انجشَبيظ

ديغًجش
0202

فجشايش
0202

 اشزشاك يًضهى انجشَبيظ فى انقىافم االسشبديخ نًضاسعى انًحبييم انًزُىعخ

