




حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني إبن الحسين المعظم





صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير حسين بن عبداهلل الثاني



ـــْن  ـــُه ِم ـــْعِب َوَبناُت ـــاُء الشَّ ـــِه َأْبن ـــُع ِب ـــَن ِبمـــا َيَتَمتَّ ـــِة َأْن ُتْؤِم ْعِليِميَّ ســـات التَّ ـــى الُمَؤسَّ َعل

ـــِذِه  ـــاِف ه ـــعى ِلْكِتش ـــٍة، َوَتْس عَّ ـــَب ُمَتَنوِّ ـــَرٍة، َوَمواِه ـــُدراٍت َكِبي ـــٍة، َوُق ـــاٍت هاِئَل طاق

الّطاقـــاِت، َوَتْنِمَيـــِة ِتْلـــَك اْلُقـــُدراِت، َوَصْقـــِل ِتْلـــَك اْلَمواِهـــِب، َوّتْحِفيِزهـــا إلـــى َأْقصـــى 

ـــِر،  ْفِكي ـــِم والتَّ ـــى اْلَفْه ُع َعل ـــجِّ ـــي ُتَش ت ـــِة الَّ ْعِليِميَّ ـــَدِث اْلســـاِليِب التَّ ـــَر َأْح ُحدوِدهـــا، َعْب

ْحليـــِل  طِبيـــِق، َوالتَّ ـــِة والتَّ َظِريَّ ـــِم واْلَعَمـــِل، والنَّ ـــَن اْلِعْل ْلقيـــِن، َوَتْجَمـــُع َبْي َواْلَفْهـــِم ل التَّ

ٍة، وَيْنُبغـــوا  ُقـــوا فـــي ُكلِّ مـــادَّ ـــًة َأمـــاَم َأْبناِئهـــا؛ ِلَيَتَفوَّ ـــا َرْحَب ـــُح آفاًق ْخطيـــِط، َوّتْفّت َوالتَّ

ـــٍة. ـــٍة َأْو ِحْرَف ـــنٍّ َأْو ِمْهَن فـــي ُكلِّ َف

عبُداهلل الّثاني ابُن اْلُحَسْيِن

ِة« ْعليِميِة َجْوَهُر َنْهَضِة اْلمَّ ِة التَّ ِة وَتْطويُر اْلَعَمِليَّ ُة الّساِبَعُة: »ِبناُء ُقُدَراِتنا اْلَبَشِريَّ قاِشيَّ اْلَوَرَقُة النِّ

15 نيسان 2017
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الخــذ باالعتبــار نتائــج التقييــم الذاتــي للجامعــة 	 
الجــودة؛  وضمــان  االعتمــاد  مركــز  وتقاريــر 
لمعالجــة مواقــع الضعــف والبنــاء علــى مواقــع 

ــوة. الق

حــول 	  المتمركــز  التدريــس  مبــادئ  اعتمــاد 
ــة،  ــاء المعرف ــي بن ــي ف ــر البنائ ــب، والفك الطال

وتنفيذهــا. وتوليدهــا، 

التأكيــد علــى مهــارات القرن الحادي والعشــرين، 	 
وإدماجهــا  المتســارع  التكنولوجــي  والتطــور 

فــي البرامــج المختلفــة والخطــط الدراســية.

التنميــة 	  محــاور  متطلبــات  باالعتبــار  الخــذ 
.)2030( المســتدامة 

رســمية  جامعــة  ثانــي  اليرمــوك  جامعــة  وُتعــد 
ُأنِشــئت فــي المملكــة الردنيــة الهاشــمية ويبلــغ 
عــدد طلبتهــا فــي الســنة الولــى )640( طالًبــا، 
وخــال هــذه الفتــرة تطــّورت الجامعــة حّتــى وصــل 
مــن  الول  الدراســي  الفصــل  فــي  طلبتهــا  عــدد 

 )38901( إلــى  2021/2020م،  الجامعــي  العــام 
طالــب وطالبــة موزعيــن علــى )15( كليــة، وتشــمل 
البكالوريــوس و)66(  )66( تخصًصــا مــن مســتوى 
برنامًجــا مــن مســتوى الماجســتير، و)16( برنامًجــا 
ــن مــن مســتوى  ــوراة، وبرنامجي مــن مســتوى الدكت

الدبلــوم العالــي.

ــى  أخــذت جامعــة اليرمــوك مكانتهــا المرموقــة عل
المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي، مــن 
مــن  الكاديميــة، وحصــول كثيــر  خــال ســمعتها 
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى شــهادات الدكتــوراة 
خــال  ومــن  مرموقــة،  عالميــة  جامعــات  مــن 
النشــاط البحثــي المتميــز، وحصــول عــدد مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس علــى الجوائــز المحليــة، والعربيــة، 
الجامعــة  العديــد مــن خريجــي  والعالميــة. وتبــّوأ 
شــغل  وقــد  المملكــة،  فــي  القياديــة  المواقــع 
الكثيــر مــن خريجــي الجامعــة؛ المواقــع الكاديميــة 
المتقدمــة فــي الكثيــر مــن الجامعــات والمراكــز 

المختلفــة. البحثيــة 

الستاذ الدكتور نبيل قاسم هيالت
رئيس جامعة اليرموك
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نبذة عن جامعة اليرموك

ــخ  ــامية بتاري ــة س ــإرادة ملكي ــوك ب ــة اليرم ــئت جامع أنش

1976م، حيــث صــدرت اإلرادة الملكيــة الســامية بإنشــاء 

ــد/ شــمال المملكــة  جامعــة اليرمــوك فــي محافظــة إرب

الردنيــة الهاشــمية، وقــد اســتمدت هــذا االســم مــن 

نهــر  علــى  وقعــت  التــي  الخالــدة  اليرمــوك  معركــة 

اليرمــوك فــي شــمال الردن.

وُتعــد جامعــة اليرمــوك ثانــي جامعــة رســمية ُأنِشــئت 

ــا  ــدد طلبته ــغ ع ــمية ويبل ــة الهاش ــة الردني ــي المملك ف

ــرة  ــا، وخــال هــذه الفت ــى )640( طالًب فــي الســنة الول

تطــّورت الجامعــة حّتــى وصــل عــدد طلبتهــا فــي الفصــل 

الدراســي الول مــن العــام الجامعــي 2021/2020م، 

إلــى )38901( طالــب وطالبــة موزعيــن علــى )15( كليــة، 

وتشــمل )66( تخصًصــا مــن مســتوى البكالوريــوس و)66( 

برنامًجــا مــن مســتوى الماجســتير، و)16( برنامًجــا مــن 

ــوم  ــتوى الدبل ــن مس ــن م ــوراة، وبرنامجي ــتوى الدكت مس

العالــي.

ولموقــع جامعــة اليرمــوك داخــل مدينــة إربــد أثــر واضــح 

فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. وقــد تبــّوأ العديــد 

مــن خريجــي الجامعــة المواقــع القياديــة فــي المملكــة، 

المواقــع  الجامعــة  خريجــي  مــن  عــدد  شــغل  وقــد 

الجامعــات  مــن  الكثيــر  فــي  المتقدمــة  الكاديميــة 

والمراكــز البحثيــة فــي الجامعــات العربيــة والعالميــة. 

وعلــى المســتوى اإلداري، فــإن الجامعــة قــد أعطــت 

ــع  ــال وض ــن خ ــم اإلداري م ــي بالطاق ــام الكاف االهتم

التشــريعات والســس واللوائــح الواعــدة ذات الكفــاءة 

العاليــة.

وحرصــت الجامعــة علــى تطبيــق معاييــر الجــودة المحليــة 

والعالميــة فــي جميــع كلياتهــا وبرامجهــا، فقــد حصلــت 

بعــض الكليــات علــى شــهادة الجــودة العالميــة، ودخلــت 

.QS بعــض البرامــج فــي التصنيفــات العالميــة
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كليات الجامعة وبرامجها: 
تضــم الجامعــة )15( كليــة أكاديميــة، إضافــة إلــى عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا وعمــادة شــؤون الطلبــة، 

جــدول )1(.
جدول )1(: عدد الكليات في الجامعة وبرامجها

 

الرقم
الكلية

عدد البرامج
المجموع 

الدكتوراةالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس

1409225كلية اآلداب1

7010017كلية العلوم2

707014كلية القتصاد والعلوم اإلدارية3

404412كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية4

30508كلية اآلثار والنثروبولوجيا5

30104كلية اإلعالم6

32141029كلية التربية7

40408كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب8

10203كلية القانون9

1004014كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية10

30104كلية السياحة والفنادق11

10203كلية التربية الرياضية12

40307كلية الفنون الجميلة13

10001كلية الصيدلة14

10001كلية الطب15

6626616150المجموع
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الرقم
الكلية

أعداد الطلبة في البرامج في الفصل الول 2021/2020
المجموع 

الدكتوراةالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس

64300695847209كلية اآلداب1

3255043203687كلية العلوم2

3204039303597كلية القتصاد والعلوم اإلدارية3

292303841823489كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية4

5170820599كلية اآلثار والنثروبولوجيا5

1344010501449كلية اإلعالم6

22751368648664141كلية التربية7

1503018401687كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب8

1714022901943كلية القانون9

4148014904297كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية10

3220570379كلية السياحة والفنادق11

1821016401985كلية التربية الرياضية12

6640800744كلية الفنون الجميلة13

14590001459كلية الصيدلة14

219504102236كلية الطب15

337741363859113238901المجموع

طلبة الجامعة:
بلــغ عــدد الطلبــة فــي برامــج الجامعــة المختلفــة )38901( طالــب وطالبــة فــي الفصــل الول مــن العــام الجامعــي 

ــدول )2(. 2020 / 2021، ج
جدول )2(: أعداد الطلبة موزعين حسب الكلية والبرنامج
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شكل )1(: مقطع دائري يوضح النسب المئوية لعداد طلبة البكالوريوس موزعين حسب الكلية
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شكل )2(: مقطع دائري يوضح النسب المئوية لعداد الطلبة موزعين حسب الدرجة العلمية
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أعضاء هيئة التدريس:
بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــات الجامعــة المختلفــة )1097( عضــًوا فــي الفصــل الول مــن العــام 

.)3( جــدول   ،2021/2020 الجامعــي 
جدول )3(: أعضاء هيئة التدريس موزعين حسب الكلية والرتبة الكاديمية

الكليةالرقم
أعداد هيئة التدريس حسب الرتبة

 المجموع
مساعد تدريسمدرساستاذ مساعداستاذ مشاركاستاذ

445622181141كلية اآلداب1

6143213020175كلية العلوم2

2616319082كلية القتصاد والعلوم اإلدارية3

31232011186كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية4

121068036كلية اآلثار والنثروبولوجيا5

51136833كلية اإلعالم6

553213100110كلية التربية7

1122176056كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب8

91483034كلية القانون9

223549140120كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية10

21011014كلية السياحة والفنادق11

1781110147كلية التربية الرياضية12

1115415348كلية الفنون الجميلة13

25134630كلية الصيدلة14

544411165كلية الطب15

10712020مركز اللغات16

314294280168411097المجموع 
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شكل )3(: مقطع دائري يوضح النسب المئوية لعداد هيئة التدريس موزعين حسب الكلية
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شكل )4(: مقطع دائري يوضح النسب المئوية لعداد هيئة التدريس موزعين حسب الرتبة الكاديمية

العاملون في الجامعة:

بلغ إجمالي عدد الموظفين اإلداريين والفنيين في الجامعة )1455( موظًفا.

وبلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الكادر اإلداري والفني )1:1.32(.
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كليـــة القانـــون	 
أنشــئت  كليــة  القانــون  عــام  1999 بعــد تحويــل  قســم  
القانــون فــي كليــة  االقتصــاد  والعلــوم  اإلداريــة إلــى 
 كليــة  مســتقلة   انســجاًما مــع المســتجدات فــي  مجــاالت 
عقــود التأميــن، والتحكيــم  التجــاري الدولــي، وحقــوق  
ــود  ــي ، وعق ــي  الدول ــون الجنائ ــة، والقان ــة الفكري الملكي
التجــارة الدوليــة، والحلــول البديلــة  لفــّض النزاعــات وإدارة  
المحاكــم،  وبمــا  يســمح  بتعميــق  معرفــة  الطالــب فــي 
اســتطاعت  المتخصصــة،  القانونيــة  الموضوعــات  هــذه 
 الكلية -بعــد  إنشــائها- بنــاء  شــبكة  واســعة  مــن  العاقــات  
مــع  نظيراتهــا  مــن  كليــات  القانــون  داخــل  الردن والعالــم 
العربــي، والــدول الجنبيــة  علــى  حــد ســواء، كمــا وتنشــط 
فــي  بناء  عاقــات  متميزة  مــع  الهيئات  المهنيــة  والمحاكم 
 داخــل  الردن وخارجــه، وتســعى الكليــة  جــادًة  إلــى  تخريــج  
طلبــة  مؤهليــن  قادريــن علــى  مواجهــة  المســتقبل  باقتدار، 
وتســعى  إلــى نشــر  المعرفــة  القانونيــة  وإثــراء  الحركــة  
الفقهيــة  مــن  خــال  نشــر  البحــاث والمؤلفــات القانونيــة.

مبنى عمادة شؤون الطلبة	 

مكتبة الحسين بن طالل	 
ــم  ــا اسـ ــق عليهـ ــنة 1976م، وأطلـ ــة سـ ــئت المكتبـ أنشـ
ــهر آذار 2013م. ــي شــ ــال فــ ــن ط ــين بـ ــة الحسـ مكتبـ

تضـــم المكتبـــة حوالـــي )600( ألـــف وعـــاء معلومـــات 
فــي مختلــف حقــول المعرفــة، وبعــدة لغــات، وتتنوع 

هــــذه الوعيــة مــــن الورقيــة إلــــى الرقميــة.

 – النجلــــو  الفهرســــة  قواعــــد  المكتبــــة  تعتمــــد 
تصنيــــف  ونظــــام   ،)21 )مــــارك  ومعاييــــر  أمريكيــــة 
مكتبــــة الكونجــــرس المريكيــــة فــــي تنظيــــم أوعيــــة 

وفهرســــتها. المعلومـــــــات 

توفـــر المكتبـــة عـدًدا مـن قواعـــد البيانـات الرقميـة التــي 
ــة  ــائل الجامعيــ ــات والكتــــب والرســ ــم آالف الدوريــ تضــ
العالميــــة بالنــص الكامــل، وهــي متاحــة علــى شــبكة 
الجامعــة اإللكترونيــة، مثــل: قاعــدة  EBSCO   للدوريات، 
و ebrary للكتــب، وProquest Dissertation -، للرســــائل 
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الجامعيــة، وغيرهــا مــن القواعــد التــي يمكــن االطــاع 
ــى  ــي علـــ ــة اإللكترون ــارة موقــع المكتبـــــــ ــا بزيــ عليهــ
الرابـــــــــــــط، http://library.yu.edu.jo، وتتيــح المكتبــة 
خدمــات االشتراك للزائريــن مــن أفــراد للمجتمــع المحلي 

واإلقليمــي.

متحف التراث األردني	 
يعـــد المتحــف جـــزًءا مـــن كليـــة اآلثــار واالنثروبولوجيــــا 

فــي جامعــــة اليرمــوك، وتــــم افتتاحــــه عــــام 1988م. 

يقــــدم المتحــــف نشــــاطات كثيــرة للمجتمــــع المحلــي 

وللطلبــــة وللباحثيــــن والــــزوار، مــــن ضمنهــــا المعــارض 

والمحاضــــرات والزيــــارات، ويعــــد المتحــــف مكمــــًا 

لمـــا يقـــوم بـــه علمـــاء اآلثار واالنثروبولوجيـــا والنقـــوش 

مـــن أعمـــال تســـاعد فـــي تفســـير تاريـــخ الردن. ويوضـــح 

المتحـــف مراحـل التطـور الحضـاري التـي شـهدها الردن 

ــى  ــز علــ ــة، والتركيــ ــة المتعاقب ــرات الزمنيــ ــال الفتــ خـ

العاقـــات واالتصـــاالت الثقافيـــة، والتوزيـــع الســـكاني، 

والحيــــاة االقتصاديــة، ومختلــــف المظاهــــر الحضاريــــة. 

ــت  ــكوكات افتتحـ ــة للمسـ ــف قاعـ ــم المتحـ ــا ويضـ كمـ

مؤخـــًرا اســتكماال للـــدور الريـــادي الـــذي يقـــوم بـــه 

ــراث  ــق تــ ــال توثيــ ــي مجــ ــي فــ ــراث الردن ــف التـ متحـ

ــه. ــاري وحفظــ الردن الحضــ

 	FM  إذاعة اليرموك
تأسســـت فــي عــام 2006 كثمرة تعــــاون بيــــن جامعــــة 
اليرمــــوك وجامعــــة غــــرب كنتاكــــي وشـــبكة إنترنيـــوز 
المريكيتين، وافتتحـــت رســـميا فـي 2007/2/18، تحــت 
رعايــــة جالة الملكــــة رانيــــا العبــــد اللـــه بهـــدف خدمـــة 
المجتمـــع المحلــي، وإتاحـــة الفرصـــة للمتميزيـــن مـــن 
طلبـــة تخصـص اإلعام بشـكل خـاص وباقـي التخصصـات 
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بشـــكل عـــام، في اكتســـاب الخبرة العمليــــة مــن خــال 
االعتمــاد بشــــكل كامــــل علــــى الطلبــــة فــــي إعــــداد 

البرامــــج اليوميــــة والســبوعية وتقديمهـــا. 

مســجد جامعــة اليرمــوك )مســجد ســماحة 	 
الشــيخ الدكتــور نــوح القضــاة(

تــم بنــاء مســجد الجامعــة فــــي الحــــرم الجامعــــي، والــذي 
تعقــد فيــه لنــدوات والمحاضــرات الدينيــة، وحلقــات تعليــم 
القــرآن وحفظــه، وتقام حلقــات التجويد، وتقــام به الصلوات 
وصــاة الجمعــة للمجتمــع المحلي. ويشــرف على المســجد 

كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية فــي الجامعــة.

مركــــز صحــي جامعــة اليرمــوك	 

 أنشــــئ المركــز فــــي الحــرم الجامعــي عــام 1995م، 
والصحيـــة  العاجيــة  الخدمــــات  لتقديــــم  وذلــــك 
لموظفـــي الجامعـة والمنتفعيـــن والطلبــة، وتــم إبــرام 
اتفاقيــــة بيــــن وزارة الصحــــة وجامعــــة اليرمــــوك مــــن 

أجــــل هــــذه الغايــــة.

البنك	 

توفــــر الجامعــــة بالتعــــاون مــــع بنــــك القاهرة/ عمــان، 
خدمــــة مصرفيــــة لعضــاء الهيئـــة التدريســـية واإلداريــة 
والطلبـــة، مـــن خـــال فرعيـــن للبنـــك داخـــل الحـــرم 
الجامعــي، ويتوفـــر أجهـــزة صـــراف آليـــة لبنـــك القاهـــرة 

ــك االســــامي.  ــودة، والبنــ ــك عــ عمــان وبنــ

المطاعــم	 

الحــــرم  داخــــل  مقاصــــف  عــــدة  الجامعــــة  توفــــر   
الجامعــــي لتقديــــم وجبــــات الطعــــام والمرطبــــات 

معتدلــــة.  بأســــعار 
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ــزام الجتماعــي والخالقــي: تســعى جامعــة . 1 اللت

إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات االلتــزام  اليرمــوك 

االجتماعــي والخاقــي، وترســيخ قيــم الوســطية 

واالعتــدال والمســاواة بمــا يتماشــى مــع تعاليــم 

والتقاليــد  والعــادات  الحنيــف،  اإلســامي  الديــن 

العربيــة الصيلــة، والمثــل اإلنســانية العليــا.

النتمــاء: تســعى الجامعــة جاهــدة إلــى تحقيــق . 2
أعلــى مســتويات االنتمــاء الوطنــي الصــادق لطلبتهــا 
ــة،  ــروح الوطني ــز ال ــن فيهــا عــن طريــق: تعزي والعاملي
المصالــح  كل  فــوق  العامــة  المصلحــة  ووضــع 

الشــعبية.

الرؤيــة العالميــة: تتبنــى الجامعــة رؤيــة عالميــة . 3
ــة،  ــر اإلنســانية العالمي ــادئ والمعايي ــث المب مــن حي
جميــع  مــع  اإليجابــي  التفاعــل  إلــى  وتســعى 
جميــع  مــع  التعــاون  أبــواب  وفتــح  الثقافــات، 
المتميــزة. العالميــة  البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات 

الشــمولية: تســعى الجامعــة إلــى تحقيــق الشــمولية . 4
فــي تكامــل أشــكال المعرفــة المختلفــة، وتوســيع 
رقعــة التخصصــات واالهتمامــات البحثيــة التــي تركــز 

عليهــا.

رفيعــة . 5 تربيــة  بمعاييــر  الجامعــة  تلتــزم  الجــودة: 
العمليــة  تطويــر  إلــى  دائًمــا  ســاعية  المســتوى، 
المجتمــع،  وخدمــة  العلمــي،  والبحــث  التعليميــة 

والنوعيــة. الجــودة  مســتويات  أرفــع  وفــق 

مكافــأة الداء المتمّيــز والمســاءلة: تؤمــن الجامعة . 6
أســرة  لعضــاء  والتميــز  اإليجابــي  الســلوك  بــأن 
الجامعــة جميعهــا ال بــد أن ُيدعــم مــن خــال خطــط 
الجامعــة لمكافــأة الداء المتميــز للعامليــن فيهــا. 
ــل نظــام  ــإن الجامعــة ســوف ُتَفعِّ ــدر نفســه ف وبالق
مســاءلة للعامليــن، وخصوًصــا القيــادات الكاديميــة 

ــة. واإلداري

ــة . 7 ــجع الجامع ــة: تش ــة الكاديمي ــفافية والحري الش
االنفتــاح والتفاعــل مــع اآلخريــن، وتؤكــد اهتمامهــا 

ــة. ــة الكاديمي ــم العــدل والنزاهــة والحري بقي

الالمركزيــة: تؤمــن الجامعــة بضــرورة أن تشــارك . 8
صنــع  عمليــة  فــي  جميعهــا  الجامعــة  أطــراف 
ــم  ــال تدعي ــن خ ــك م ــق ذل ــاذه. وتحق ــرار واتخ الق
والكليــات  القســام  مســتويات  علــى  القــرارات 
والوحــدات اإلداريــة والطلبــة. وتدعــم الجامعــة 
صنــع  فــي  الامركزيــة  مــن  مزيــد  نحــو  التوجــه 

واتخــاذه. القــرار 

بــأن . 9 الجامعــة  تؤمــن  المتعلمــة:  المؤسســة 
ــل  ــال تعدي ــن خ ــق إال م ــوس ال يتحق ــدم الملم التق
الممارســات الجامعيــة الســتيعاب تطــورات العلــم 
والتكنولوجيــا الحديثــة وتطبيقاتهــا فــي مجــاالت 

العلمــي. والبحــث  التدريــس 
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مركــز التميــز فــي الجامعــة الــذي يوفــر قواعــد 
البيانــات للجامعــات الردنيــة.

وجــود مراكــز متخصصــة فــي الجامعــة مثــل مركــز . 11
الريــادة والبتــكار، ومركــز التعلــم اإللكترونــي.

اشــراك العديــد مــن الجهــات الرســمية والخاصــة . 12
فــي لجــان الجامعــة المختلفــة.

فــي . 13 العامليــن  لبنــاء  خاصــة  مدرســة  وجــود 
. معــة لجا ا

وجود صندوق استثمار مستقل في الجامعة.. 14

علــى . 15 التدريــس  هيئــة  الشــديد لعضــاء  اإلقبــال 
اإللكترونــي. بالتعلــم  الخاصــة  التدريبيــة  البرامــج 

وجــود مجالــس لتحــاد الطلبــة والنديــة الطالبيــة /. 16
عمــادة شــؤون الطلبــة.

ثانيًا: نقاط الضعف

النشــاطات . 1 بإقامــة  الخاصــة  التجهيــزات  ضعــف 
الطلبــة. شــؤون  الطالبيــة/ 

جامعــات . 2 مــع  الكاديمــي  الرتبــاط  ضعــف 
. قــة مو مر

التعلــم . 3 منصــات  اســتخدام  فــي  الضعــف 
بكفــاءة. اإللكترونــي 

ضعف تجهيز البنية التحتية للقاعات الصفية.. 4

عــدم تفعيــل التفاقيــات، ومذكــرات التفاهــم مــع . 5

الجهــات المختلفــة.

المجــالت . 6 المنشــور فــي  العلمــي  اإلنتــاج  قلــة 

المرموقــة. العلميــة 

التصنيفــات . 7 ضمــن  الجامعــة  تصنيــف  ضعــف 

. لميــة لعا ا

 انخفــاض فــرص التعييــن والعمــل لــدى الخريجيــن، . 8

وضعــف متابعــة الخريجيــن.

محدودية أتمتة كافة اإلجراءات في الجامعة.. 9

محدوديــة إفــادة المجتمــع المحلــي مــن نتائــج . 10

العلميــة. البحــوث 

قلــة البرامــج المعتمــدة مــن مؤسســات دوليــة مــن . 11

... )ABET, ACPE(

ــة الســياحة . 12 ــة كلي ــي لطلب ــب الميدان ضعــف التدري

خــارج الجامعــة.

المســاقات . 13 بعــض  فــي  الطلبــة  أعــداد  زيــادة 

. لعلميــة ا

الفجــوة بيــن الجامعــة ومؤسســات القطــاع الخاص . 14

ســوق  فــي  وإدماجهــم  الخريجيــن  تدريــب  فــي 

ــل. العم
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هجــرة بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس المتميزيــن . 15

إلــى بعــض الجامعــات المحليــة والخارجيــة.

ضعــف مســتوى الطلبــة فــي اللغتيــن العربيــة . 16

واإلنجليزيــة.

 ارتفــاع الرســوم الدراســية لبعــض التخصصــات فــي . 17

الجامعة.

انخفاض الستثمار العقاري والسهم.. 18

فــي . 19 العامليــن  لــدى  الجــودة  ثقافــة  تطــور 

. معــة لجا ا

ثالثًا: الُفــــرص

استكمال أتمتة كافة اإلجراءات في الجامعة.. 1

فــي . 2 للمراســالت  الترميــز  عمليــة  اســتكمال 

. معــة لجا ا

ــن . 3 ــس والفنيي ــة التدري ــر أعضــاء هيئ ــب وتطوي تدري

ــم. ــب حاجته ــن حس واإلداريي

ومــّد . 4 التفاهــم  ومذكــرات  التفاقيــات  تفعيــل 

البحثيــة  المراكــز  مــع  البحثــي  التشــارك  أواصــر 

المحلــي. والمجتمــع  والصناعــة  المرموقــة 

تشــجيع المجــالت الخــرى فــي الجامعــة علــى . 5

الحصــول علــى الفهرســة العالميــة.

 تطوير موقع الجامعة اإللكتروني. 6

استثمار المزيد من مرافق الجامعة.. 7

علــى . 8 ومتميــزة  جديــدة  برامــج  فتــح  إمكانيــة 

مســتوى الدراســات العليــا، وزيــادة برامــج التعليــم 

التقنــي.

ابتعــاث عــدد مــن الطلبــة المتميزين للحصــول على . 9

درجــة الدكتــوراة من جامعــات عالميــة مرموقة.

ــات . 10 ــع مؤسس ــارك م ــابك والتش ــرص التش ــز ف تعزي

والمعاهــد  والجامعــات  المحلــي  المجتمــع 

البحثيــة. المشــاريع  وتمويــل  والعالميــة،  اإلقليميــة 

مــع . 11 اإلعــالم   كليــة  عالقــة  مــن  اإلفــادة 

تســويق  فــي  للتوســع  اإلعالميــة  المؤسســات 

المتخصصــة. الــدورات  وعقــد  والتدريــب  الجامعــة 

ــدد . 12 ــول ع ــة بقب ــة النموذجي ــي المدرس ــع ف التوس

ــة. ــر مــن الطلب أكب

والســهم . 13 الراضــي  أســعار  انخفــاض  اســتغالل 

والعقــارات.

تطويــر نمــوذج تدريبــي يســهم فــي دعــم الجامعــة . 14
الكاديمييــن  لــدى  الداء  جــودة  وتحســين 

واإلدارييــن.
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تحســين فــرص الجامعــة للحصول علــى العتمادات . 15
العالمية وشــهادات الجــودة المحلية.

إنشاء إدارة خاصة بالمخاطر.. 16

تشــبيك وتجســيد العالقــة بيــن كليــة الطــب ووزارة . 17
الصحة.

رابعًا: التحديات 

الضعــف فــي التمويــل والنقــص فــي التجهيــزات . 1
والمرافــق فــي ضــوء عــدد الطلبــة.

التغيير المستمر في تعليمات الدراسات العليا.. 2

ــج، . 3 ــض البرام ــي بع ــتيعابية ف ــة الس ــاوز الطاق تج
ــا. ــدد بإيقافه ــا يه مّم

ــدد . 4 ــا يه ــج مّم ــض البرام ــى بع ــال عل ــف اإلقب ضع
بإيقافهــا.

عــدم نشــر أعضــاء هيئــة التدريــس أبحاثهــم فــي . 5
مجــالت علميــة مصنفــة عالمًيــا.

برامــج . 6 مســتوى  علــى  محليــة  منافســة  وجــود 
العليــا. والدراســات  البكالوريــوس 

مؤسســات . 7 قبــل  مــن  التشــغيل  فــرص  ضعــف 

والخــاص. العــام  القطــاع 

منافسة الدول المجاورة في بعض التخصصات.. 8

عمــل بنــاء خــاص للمدرســة النموذجيــة، أو توســعة . 9

البنــاء الحالــي.

الفهــم الخطــأ لمفهــوم وعمــل وحــدة الرقابــة . 10

الجامعــة. فــي  الداخلــي  والتدقيــق 

إيجــاد شــراكات دوليــة لطــرح برامــج دكتــوراة فــي . 11

بعــض كليــات الجامعــة.

فــي . 12 العلمــي  والنشــر  البحــث  ثقافــة  ضعــف 

وأهميــة  المحكمــة،  العالميــة  المجــالت 

العالميــة. البيانــات  قواعــد  فــي  الستشــهادات 

قلــة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة غيــر . 13

الجامعــة. فــي  الردنييــن 

عدم وجود دائرة إلدارة المخاطر في الجامعة.. 14

وبرامــج . 15 المشــاريع  علــى  الشــديدة  المنافســة 

التبــادل مــن قبــل الجامعــات المحليــة واإلقليميــة.

التقــدم الســريع والتغييــر المســتمر فــي علــوم . 16

التعليــم. وتكنولوجيــا  المعلومــات  تكنولوجيــا 
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 ومؤشزات األداء للخطة االستزاتيجية المحاور الزئيسة

 انحٕكًخيحٕس  انًحٕس انشئٛظ األٔل:  .1
ٔشاابفٛتٓب, , ٔفبعهٛاخ رشاساتٓاب, ٔااًبٌ َضاْتٓاب, أدائٓابتعضٚض دٔس يدبنظ انحبكًٛخ ٔيتبثعخ يغتٕٖ انٓذف االعتشاتٛدٙ: 

 ٔاعتًبد يعبٚٛش يٕإعٛخ فٙ اختٛبس انقٛبداد انعهٛب تعتًذ عهٗ انشابفٛخ ٔانتُبفغٛخ ٔانكابءح.

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

1.1 
جػػراتاتت ػػ تمراجعػػوتحديػػالثتاسال اػػ تتحاسد ػػرلع تتحاإ

تاسج معوتحدحثلقه 

 اسد تدمتتعلىتاسد رلع تعااتاسمراجع تت 
 حاسدعللم تتاسمادياثوتاألنظموعاات 
 سلج معوعااتمراجع تتاسخططتاسانحلوت 
  عااتاسهل كؿتاسدنظلملوتاسد تدمتتمراجعده 
  تقراراتتاسمج سستاسعلل

1.2 
تاألك الملػووتألااتتاسقلػ ااتتاسمد بعوتاسمادمرة,تحاسماػ تس

تاإاارلوحت

 اسن دجوتعفتدقللـتاسعمااتتاإاارلوعااتاسقراراتت 
 اإاارلواسن دجوتعفتدقللـتماراتتاساحائرتتاإاارلوعااتاسقراراتت 
 ج سستاسي كملوت  تاسج معومعااتاسقراراتتاسن دجوتعفتدقللـت 
 اإاارلوعااتاسدق رلرتاسانحلوتحاسنصؼتانحلوتسحيااتتاسج معوت 
 تاألك الملوعااتاسدق رلرتاسانحلوتحاسنصؼتانحلوتسحيااتتاسج معوت

تدعزلزتاسنزاهوتحاس ف  لوتحاسدملزتحاسعااسوت  تاسعمؿ 1.3

 هلئوتاسدارلستعا تمقاارتاسيحا زتحاسمك  آتتأل 
 مقاارتاسيحا زتحاسمك  آتتسلك ارتاإااريتب سج معو 
 عااتاسمادفلالفتمفتاسيحا زتحاسمك  آت 
 هلئوتاسدارلستاسمثبدلفتأعا تعاات 
 بيقهـتعقحب تتصارتتهلئوتاسدارلستاسذلفتتأعا تعاات 
 تبيقهـتعقحب تصارتتاسذلفتاإاارللفتعاات
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 انًحٕس األكبدًٚٙانًحٕس انشئٛظ انثبَٙ:   .2

ٛذ انًعشفخ ٔتطجٛقٓب ٔنذّٚ انًٓبساد انكبفٛخ نًتطهجابد ناعذاد خشٚح يؤْم عهًٛبً ٔتطجٛقٛبً, ربدساً عهٗ تٕ انٓذف االعتشاتٛدٙ:

 .انقشٌ انحبد٘ ٔانعششٍٚ

 يؤشش األداء االْذاف االعتشاتٛدٛخ انٓذف / انشرى

تعااتاسبرامجتاسد تدـتاسمحا قوتمفتاسحزارةتعلىتااديااثه  تااديااثتبرامجتحدخصص تتجالاةتليد جه تاحؽتاسعمؿ 2.1

2.2 
تاألك الملػواسيصحؿتعلىت ه ااتتاسجحاةتسبعضتاسبرامجت

تاسجحاةعااتاسبرامجتاسد تيصلتتعلىت ه اةت ت  تاسج معوت)اسميللوتحاسع سملو(

2.3 
اسيصػػػحؿتعلػػػىت ػػػه اةتاععدمػػػ اتسػػػبعضتاسبػػػرامجت ػػػػ ت

تعااتاسبرامجتاسد تيصلتتعلىت ه اةتاسجحاة تاسج معو

تعااتاسخططتاسد تدـتدعالله  تمدطلب تتاحؽتاسعمؿمعتدحائـتددعالؿتاسخططتاساراالوتس 2.4
 )تمؤ راتتاسمحاتموتمعتمدطلب تتاحؽتاسعمؿت)مصفح وتاسمخرج ت

2.5 
تعػػفدطػػحلرتحدحاػػلعتااػػدخااـتاسػػدعلـتاعسكدرحنػػ تحاسػػدعلـت

تبعا

  تعااتاسما ق تتاسد تدارستعفتبعاتسكؿت صؿتاراا
 عػػااتاسػػحرشتحاسػػاحراتتاسدػػ تعقػػاتتسلعػػ مللفت ػػ تاسج معػػوتسدطػػحلرت

تمه راتتاسدعلـتعفتبعا
  تعااتاسخحااـتاسما  وتسديالفتاسدعلـتاعسكدرحن

 عااتاسخططتاساراالوتاسمياثو تحاسدعلـت  تاسج معوديالفتحدطحلرتعملل تتاسدعللـت 2.6
 تعااتاسمبدعثلفتعلىتج مع تتع سملوتمرمحقو

 

 ٔانذساعبد انعهٛب انجحث انعهًٙ: انثبنث انًحٕس انشئٛظ  .3

 االستقبء ثبنجحث انعهًٙ فٙ اندبيعخ ٔاَعكبط رنك عهٗ انتصُٛف انعبنًٙ نهدبيعخ.انٓذف االعتشاتٛدٙ: 

 يؤشش / يؤششاد األداء االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخانٓذف / االْذاف  انشرى

تسديدّلوتسلبيثتاسعلم ت  تاسج معودطحلرتاسبنلوتا 3.1

 ـّتاسيصػحؿت كملوتحنحعلوتاألجهزةتحاسدجهلزاتتاسبيثّلػوتاسيالثػوتاسدػ تدػ
 اسخ رجّلوتأحتعم اةتاسبيثتاسعلم علله تاحاتتمفتاسم  رلعت

 وتمراكزتبيثّلوتممّحستاعدف قل تتمعتممّحسلفتمفتخ رجتاسج معوتإن  ت
 جزئّل /كللًّ تمفتخ رجتاسج معو

 راتتحمادحىتاساالموتاسع ّموت له ج هزّلوتاسمخدب 
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 يؤشش / يؤششاد األداء االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخانٓذف / االْذاف  انشرى

 دراؾتبقحاعاتاسمعلحم تتاسارحرلواع  
 تاسخام تتاسارحرّلوتسلبيثتاسعلم را تاسب يثلفتعفت

3.2 

تأعاػ تزل اةتاسعالق تتاسبيثّلػوتحاألبيػ ثتاسم ػدركوتبػلفت
هلئػػػػوتاسدػػػػارلست ػػػػ تج معػػػػوتاسلرمػػػػحؾتحزمالئهػػػػـت ػػػػ ت

ت هاتاسعلمّلوتااخؿتاألرافتحخ رجهاسمؤاا تتحاسمع

 هلئػػوتاسدػػارلستمػػفتاسج معػػوتتأعاػػ تدعللمػػ تتداػػّهؿتحدػػاعـتزلػػ رةت
امعوتع سلوتسعقاتتمع هاتبيثّلوتاحسّلوتمرمحقوتحاادا  وتب يثلفتذحي

  ع سل تتمخدلفو
 بػػ يثحفتمػػفتمع هػػاتبيثّلػػوتت عػػااتاألبيػػ ثتاسدػػ تل ػػ رؾت ػػ تد سلفهػػ

 مرمحقو
 علملوتاسمدب اسوتحمااه تاسزمنّلوعااتاسزل راتتاس 
 اتتاسمصّنفوتع سمّل تاسم  رؾت لهعااتاسمؤدمرت  
 مه تاسج معوتأحتد  رؾت  تدنظلمه عااتاسمؤدمراتتاساحسلوتاسد تدنظ 
 خ رجّلوتاسد تيصلتتاسج معوتعلله عااتاسم  رلعتاس 
 ـّتاعػػااتاسبػػ يثلفتمػػفتمع هػػات اداػػ  دهـتحاسفع سلػػ تتمرمحقػػوتاسػػذلفتدػػ

 اسد تعقاحه 
  ـّتعقاه ق ئموتاسن ت ط تتذاتتاسعالقوتاسد تد

3.3 
ميلّلػػ تحع سملًّػػػ ,تتدحجلػػهتاسبيػػثتاسعلمػػ تسػػاعـتاسصػػن عو

تحاسد  رؾتمعتاسمجدمعتاسميل 

 عػػػااتاألبيػػػ ثتاسمن ػػػحرةتحاسم ػػػ رلعتاسبيثلػػػوتذاتتاسعالقػػػوتبقاػػػ ل ت
 اسمجدمعتاسميل ّتحايدل ج تتاسصن عوت

 تب سصػػػن عو,تاسميلّلػػػوتعقػػػاتن ػػػ ط تتدعػػػّرؼتببػػػرامجتربػػػطتاألك الملػػػ 
 حاسع سمّلو

 عقػػاتمعػػ رضتحنػػػاحاتتدعػػّرؼتبندػػػ جتاسبيػػثتاسعلمػػػ تسلمهدّمػػلفتمػػػفت
  ع تتاسمخدلفوقط ع تتاسصن

 جلؿتبراتاتتاخدراعتميللوتحع سملودا 
 تنم ذجتأحسّلوتمفتمندج تتدج رّلو

3.4 

اسم جاػػػدلرتحأطرحيػػػ تتاسػػػاكدحرا تئؿتر ػػػعتماػػػدحىتراػػػ 
وتاسماػػدّلوتمػػفتاسراػػ ئؿتزلػػ اةتأعػػاااتاسمن ػػحراتتاسعلمّلػػحت

تاسج معّلو

 عّلوأعاااتاسمن حراتتاسعلمّلوتاسمادّلوتمفتاسرا ئؿتاسج م 
 ع سملوتاسىتعااتاسرا ئؿتنابوتاألبي ثتاسمادلوتاسمن حرةت  تمجالتت

 اسج معلو
 مػػفتبػػرامجتاسارااػػ تتاسعللػػ تأعػػاااتطلبػػوتاسارااػػ تتاسعللػػ تاسماػػدفلالفت

 دب اؿتاألك الم تحاسد بلؾتاسبيث اسم دركوتحبرامجتاس
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 يؤشش / يؤششاد األداء االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخانٓذف / االْذاف  انشرى

 ا سوتإسىتأعاااهـت  تما رتاس  مؿنابوتأعاااتاسطلبوت  تما رتاسرت 
 حاػػعتاسلػػؿتيػػحؿتاعنديػػ ؿتاسعلمػػ تحاسمعػػ للرتاألخالقلػػوتعنػػاتإعػػااات

 اسبيحثت
  علل تتاسعلملوتسطلبوتاساراا تتاسدفعلؿتنظ ـتاسك ؼتعفتاسارق 

 اإلداسٚخانًٕاسد انجششٚخ ٔ :انشئٛظ انشاثع انًحٕس .4

 .اإلداسٚخاعتقطبة ٔتأْٛم ٔتًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ ٔتحذٚث ٔتطٕٚش اإلخشاءاد  انٓذف االعتشاتٛدٙ:

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تاسج معوهلؿتاسك ارتاألك الم ت  تدطحلرتحد  4.1

 دفلالفتمفتاحراتتدارلبلوتحنابدهـهلئوتاسدارلستاسماتأعا تعاات 
 لحاتعلػػىتدرقلػػ تتأك الملػػوتهلئػػوتاسدػػارلستاسػػذلفتيصػػتأعاػػ تعػػاات

 حنابدهـ
 هلئوتاسدارلستاسمنقحسلفتمفت ئوتإسىتأخرىتحنابدهـ.تأعا تعاات 
 علىتدفرغتعلم ت ػ تج معػ تتهلئوتاسدارلستاسي صللفتتأعا تعاات

 حقومرم
 فتاسدكنحسحجل ت ػ تاسبيػثتهلئوتاسدارلستاسذلفتلادخامحتأعا تعاات

 حاسدارلس
 ارلستاسمدملزلفتبيثًل تحدارلاًل هلئوتاسدتأعا تعاات 
 دارلالوتح ؽتمع للرتع سلوتاسجحاةدطحلرتاسمخدبراتتاسبيثلوتحاس 
 تم  ركلفت  تمؤدمراتتحناحاتتعلملوهلئوتاسدارلستاستأعا تعاات

تاسممّلزةتاألك الملواادقط بتاسكف تاتت 4.2

 وتاسدارلستغلرتاألرانللفتحنابدهـهلئتأعا تعاات 
 غلرتاألرانللفتمفتج مع تتمرمحقوتهلئوتاسدارلستأعا تعاات 
 ك  وتاسكلل تتنابوتإسىتاسمخططتسهعااتاسمبعحثلفت  ت 
 ااػػػدقط بهـتمػػػفتتدػػػـتهلئػػػوتاسدػػػارلستاألرانلػػػلفتاسػػػذلفتأعاػػػ تعػػػاات

 ج مع تتمرمحقو
 ـّتدعللنهػ تمػفتاحؿتاقللملػوتتلملواألك اعااتاسكف تاتت حاسعلملػوتاسدػ تدػ

 ع سملوتمق رنوتب س حاغرتاسمدح رةحت
 مق عاتاسارااوتعااتاسطلبوتاألرانللفتاسُمادقطبلفتكمبعحثلفتحهـتعلىت
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 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

ت  تج مع تتمرمحقو

4.3 
تت ػػ تإجػػراتتارااػػ تتيػػحؿتإعػػ اةتاسنظػػرتبهلكلػػوتاسحيػػاا

تاسج معوتحمرا قه تب كؿتاحري

 األك الملواسلؿتحصؼتسلحظ ئؼت 
 هلكؿتدنظلم تمياثت  تاسج معو 
 ُمياثتاإاارلواسلؿتحصؼتاسحظ ئؼت 
 تا تاسحظلف تسلع مللفت  تاسج معونابوتاسرت

تاسك ارتاإااريتحاسفن دطحلرت 4.4

 فت  تاسج معوتسكؿتعاحتهلئوتدارلسعااتاسمحظفل 
 اتتدارلبلوتحنابدهـتإسىتاسمملزلفعااتاسمحظفلفتاسمادفلالفتمفتاحرت 
 سي صللفتعلىتيحا زتم الوتحمعنحلواسمحظفلفتاعاات 
 اسي صلوتعلىتجحائزتم الوتحمعنحلواسممّلزةتتاإاارلوعااتاسحيااتت 
 اارًل عااتاسمحظفلفتاسذ  لفتدـتد هللهـتعلمًل تحا 
 اسمػػػحظفلفتحر ػػعتقػػػارادهـتتذاتتمعػػ للرتمدطػػػحرةتسدػػارلبتوديالػػاتيسلػػػ

 حد هللهـ
 بيلػثتدػػح رتتاإاارلػػوإعػ اةتاسنظػرتحدطػػحلرتاسدعللمػ تتسديفلػػزتاسهلئػوت

تحمعنحلوتمردبطوتب ألااتتاسمدملزتمك  آتتحيحا زتم سلو
 ػػمحسلوتحاقلقػػوتتإعػػ اةتاسنظػػرت ػػ تنمػػ ذجتاسدقلػػلـتحدطحلرهػػ تحدكػػحف 

 حق بلوتسلقل س
 حاسفنلوتتاإاارلود كلؿتسجنوتمدخصصوتسدطحلرتحدنملوتقاراتتاسكحاارت

تاسدحجله تتاعادرادلجلوتسلج معوتعوتبم تلدالـتمعتدنفلذ  تاسج م

تاإاارلوعمؿتاسمؤاا تحاإجراتاتتدطحلرتاس 4.5

 ـّتإع اةتدصملمه تاإاارلوعااتاإجراتاتت  اسد تد
 ـّتامجه عااتاسحظ   ئؼتاسمد  بهوتاسد تد
 ـّتإجراتتدعالالتتعلله اسمد  بتاإاارلوتاألنظموعاات  هوتاسد تد
 مدااخلوتحاسمدق ربوت  تمك فتحايااسدجملعتاألعم ؿت 
 اارتد رلع تتحال ا تتإاارلوتمرنوإص 
 تخالؿتإجراتتارااوتحمراجعوت  ملوتديالاتاعيدل ج تتاسحظلفلوتمف
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 ٔاالعتثًبس انًبنٙانًحٕس : انخبيظانًحٕس انشئٛظ   .5

 انُاقبد اندبسٚخ ٔانشأعًبنٛخ.صٚبدح انًٕاسد انًبنٛخ انتشغٛهٛخ ٔغٛش انتشغٛهٛخ, ٔتششٛذ انٓذف االعتشاتٛدٙ: 

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تلراااتتاسم سلوتاسد غلللوتسلج معوزل اةتاإ 5.1

 اسداحلؽتاسخ رج تسلبرامجتاساحسلوااديااتتحياةت 
 لبػ تااديااثتحطرحتبرامجتجالاةتدركزتعلػىتاسبػرامجتاسرقملػوتحاسدػ تد

 اساحؽتاسميل تحاعقللم ي جوت
 اعػػػ اةتد هلػػػؿتاسبػػػرامجتاسراكػػػاةتحااػػػدبااسه تببػػػرامجتددن اػػػبتحاإطػػػ رت

 طن تسلمؤهالتتحاسدنملوتاسماداامواسحت
 احـتاسج معلونابوتاسزل اةت  تيجـتالراااتتاسرت 
 اسخ رجلوتاألك الملوجـتاس راك تتنابوتاسزل اةت  تي 
 تزل اةت  تاخؿتاسمراكزت  تاسج معونابوتاس

تاسم سلوتغلرتاسد غلللوتسلج معولراااتتاإزل اةتت 5.2

 تاسج معػػػوناػػػبوتزلػػػ اةتاعلػػػرااتاسمديصػػػؿتمػػػفتدفعلػػػؿتاس ػػػراكوتبػػػلفت
 اسع موتحاسخ صوتاسميللوتحاساحسلوحاسمؤاا تت

 اااتتاسج معوتمفتكحاارتكللوتاسطبنابوتزل اةتالرت 
 ج معوتمفتاسم  رلعتاعادثم رلونابوتزل اةتالراااتتاس 
 ت معوتمفتم  رلعتاسط قوتاسمدجااةالراااتتاسجنابوتزل اةت

 حاسرأام سلوتنابوتدخفلضتاسنفق تتاسج رلو ت لاتاسنفق تتاسج رلوتحاسرأام سلودرت 5.3
 تحاسرأام سلوتدخصلصتاسنفق تتاسج رلو

تدعزلزتاسمحقؼتاسم س تسلج معوتمفتخالؿتاعادثم ر 5.4

 اجم س تاعصحؿتاسمدااحسو 
 سلصناحؽاسقلموتاسي سلوتاسص  لوت 
 نابوتص   تاعرب حتاسانحلو 
 اعنيراؼتاسمعل ري 
 تمعاؿتاسع ئاتعلىتاعادثم ر
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  انجُٛــخ انتحتٛـــخ :انشئٛظ انغبدط انًحٕس .6

تحغٍٛ ٔتطٕٚش انجٛئخ اندبيعٛخ ٔانجُٛخ انتحتٛخ ٔصٛبَخ يشافا  اندبيعاخ ٔفا  أفاام انًعابٚٛش انُٓذعاٛخ  انٓذف االعتشاتٛدٙ:

 عبنًٛخ.نتُبفظ خبيعبد 

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

6.1 
لػػػػوتحك  ػػػػوتمرا ػػػػؽتاسج معػػػػوتإعػػػػ اةتد هلػػػػؿتاسبنلػػػػوتاسديد

تاسخ رجلو

 ـّتصل نده تحدحت  تاعده تمق رنوتب سعااتاسمخططتسهنابوتاسياائؽتاسد تد
 ـّتصل نده تحاادبااؿتاسبنلو اسديدلوتسه تتنابوتاسحيااتتاسصيلوتاسد تد

 مق رنوتب سمخططتسه
 ـّتد  نفلذه تمق رنوتب سعااتاسمخططتسهنابوتاسم رحع تتاسزراعلوتاسد تد
 ـّتد  عبلاه تمق رنوتب سعااتاسمخططتسهنابوتاس حارعتاسد تد
  ـّتزل اده تمق رنوتب سمخططتسهتنابوتاسما ي تتاسخاراتتاسد تد

تاسج معوتاسااخللولوتحك  وتمرا ؽتإع اةتد هلؿتاسبنلوتاسديد 6.2

  تدزحلاه تب سدقنل ـّ تتاسيالثوتحاسحاػ ئؿتعااتاسق ع تتاسدارلالوتاسد تد
 اسدكنحسحجلو

 ـّتااديااثه تمق رنوتب سمخططتسهعااتاسق ع تتاسذكلوتاسد تد 
 ـّتااػػدبااؿتاسبنلػػ وتاسديدلػػوتسهػػ ت ػػ تعػػااتاسحيػػااتتاسصػػيليوتاسدػػ تدػػ

 مب ن تاسج معو
 ـّتديالفتمادحىعااتاسمق صؼتاس تاسخام تتسه تد تد

تاعادغالؿتاعمثؿتسلط قوتاسباللو 6.3
 ـّتانج ز تمفتاألت  سحاحتاس مالوتمق رنوتب سمخططتسهنابوتم تد
 ـّتدمالاتنظ ـتغ زتحنظ ـتمراقب توتسه عااتغرؼتاسدبرلاتاسد تد

تج مع تيمفتحذك  6.4 تدح لرتيـر

 عػااتاسق عػ تتاسصػػفلوتحاسمخدبػراتتاسدػػ تدػـتدقحلػػوتاس ػبكوتاسالاػػلكلوت
(Wi-fi تسه) 

 ـّتد  ح لرتنظ ـتمراقبوتإسكدرحنلوتسه عااتاسكلل تتاسد تد
 سخامػػػوتاسمكدبػػػوتمق رنػػػوتناػػػبوتأجهػػػزةتاسطب عػػػوتحاسدصػػػحلرتاسػػػذاد ت

تب سمخططتسه
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 انًغؤٔنٛخ انًدتًعٛخ ٔانعالربد انخبسخٛخ: غبثعانًحٕس انشئٛظ ان .7

فااٙ انتًُٛااخ انًغااتذايخ, ٔاالعااتثًبس االيثاام نهتعاابٌٔ تعضٚااض انًغااؤٔنٛخ انًدتًعٛااخ يااٍ اخاام االعاآبو : انٓااذف االعااتشاتٛدٙ

 .ٔانششاكبد داخهٛب ٔخبسخٛب

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

7.1 
دعزلزتاسعالق تتاإلج بلوتمعتاسمجدمعتاسميل تحمؤاا دهت

تاسمانلو

 احتد  رؾتتاسج معود تدنظمه تعااتاسن  ط تتحاسفع سل تتاسمجدمعلوتاس
  له 

 خاموتاسمجدمعتحنابدهتمفتاسمحازنهمقاارتاعنف ؽتعلىت 
 اسج معواعاد  راتتاسد تدنفذه تتعااتاسجه تتاسمادفلا تمف 
 اسدػ تتاسدارلبلػوتتعااتابن تتاسمجدمعتاسميلػ تاسماػدفلالفتمػفتاسػاحرا

 اسج معودنفذه ت
 عبنػ تتتاسج معػوته امالفتمفتاسخام تتاسمج نلوتاسدػ تدقػعااتاسمادفل

تاسمجدمعتاسميل 

7.2 

زلػػػ اةتاسفع سلػػػ تتاسميللػػػوتحاسخ رجلػػػوتحاعردقػػػ تتباػػػمعوت
اسج معػػػوتراػػػمل تحاعالملػػػ تحمجدمعلػػػ ت)اسميللػػػو:تجهػػػ تت

تحطنلو,تاسخ رجلو:تمعتجه تتعربلهتحاجنبله(

 عدف قل تتمعتجه تتميللوت)حطنلو(عااتا 
 معتاسجه تتاسميللوتاسمفعلو قل تتعااتاعدف 
 اعدف قل تتمعتجه تتخ رجلوت)عربلهتحاحسلو(عاات 
 معتجه تتخ رجلوتاسمفعلوعااتاعدف قل تت 
 اسمادفلالفتاسدب اؿتاسثق   تحاسدارلب تاسطلبوعاات 
 سمادفلالفتمفتبػرامجتاسدبػ اؿتهلئوتاسدارلستحاعاارللفتاتأعا تعاات

   تحاسدارلب  اسثق
 واسم دركوتاحتاسمادا  تاسدارلبلوحتتاسدارلالوعاتاسبرامجت 
 وجه تتحاس خصل تتاسد تدزحرتاسج مععااتاس 
 تواسد تدغط تن  ط تتاسج مععااتاسمؤاا تتاععالملوت
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 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 انطهجخ يحٕس انًحٕس انشئٛظ انثبيٍ:   .8

نذُّٚ ٔٔطُّ ٔرٛبدتّ, ربدساً عهاٗ انتاكٛاش انُبراذ ٔاإلثاذاعٙ, ٔنذٚاّ انقاذسح عهاٗ  يُتى  إعذاد طبنت خبيعٙ  انٓذف االعتشاتٛدٙ:

 االَخشاط ثغٕق انعًم.ٔانتٕاصم ٔحم انًشكالد, 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

 تطٕٚش انخذيبد انطالثٛخ, ٔانًغبَذح ٔتحغُٛٓب 8.1

 ٘ٔٛذٍٚ يٍ خذيبد عًبدح شؤٌٔ اإلعبرخ انًغتا عذد انطهجخ يٍ ر

 انطهجخ

  انًغتاٛذٍٚ يٍ انذٔساد انتذسٚجٛخعذد انطهجخ 

 جخ انًغتاٛذٍٚ يٍ اإلسشبد انًُٓٙصٚبدح أعذاد انطه 8.2
 ٕٚقٛخعذد انطهجخ انًشبسكٍٛ فٙ انًعبسض ٔاناعبنٛبد انتغ 

 عذد انًؤعغبد انًُٓٛخ انًشبسكخ ثٓزِ اناعبنٛبد اإلسشبدٚخ 

8.3 
تقااذٚى انخااذيبد اإلسشاابدٚخ نطهجااخ خبيعااخ انٛشياإ  فااٙ 

 دبل األكبدًٚٙ ٔاالختًبعٙ ٔانصحٙانً

 عذد انًُبرج انًعذح 

 ٍٚعذد انطهجخ انًغتاٛذ 

8.4 
تغٓٛم إخشاءاد تقذٚى انخذيبد انطالثٛاخ فاٙ انقاشٔض 

 ٔانًغبعذاد ٔتشغٛم انطهجخ ٔخذيبد انتأيٍٛ انصحٙ

 ٔانًطٕسح عذد انًُبرج انًعذح 

  انطهجخ انًغتاٛذٍٚعذد 

 تضٔٚذ طهجخ اندبيعخ ثبنًٓبساد انحٛبتٛخ انالصيخ 8.5
 ٍٛعذد انطهجخ انًشبسك 

 عذد انذٔساد انتذسٚجٛخ 

8.6 
تًكااٍٛ انعاابيهٍٛ فااٙ عًاابدح شااؤٌٔ انطهجااخ ٔياإ اٙ 

 اندبيعخ )فٙ انخذيبد انطالثٛخ انًشتشكخ(

 عذد انذٔساد انتذسٚجٛخ 

 ٍٛعذد انًٕ اٍٛ انًشبسك 

 انخذيبد انشٚباٛخ ٔاناُٛخ نطهجخ اندبيعختقذٚى  8.7
 عذد اناعبنٛبد انشٚباٛخ ٔاناُٛخ 

 عذد انطهجخ انًشبسكٍٛ ثتهك اناعبنٛبد 

 هجخ انٕافذٍٚ فٙ انحٛبح اندبيعٛخإششا  انط 8.8
 ٍٚعذد انطهجخ انٕافذ 

 نٓى عذد انخذيبد انًقذيخ 

8.9 
يتبثعخ شاكبٔ٘ ٔاعتاغابساد ٔيالحتابد طهجاخ خبيعاخ 

 انٛشيٕ 
 انشكبٖٔ ٔاالعتاغبساد ٔانًالحتبد عذد 

8.10 

إعااااذاد دساعاااابد نغبٚاااابد رٛاااابط يااااذٖ ساااااب انطهجااااخ 

ٔاألطااشف انًعُٛااخ عااٍ انخااذيبد انًقذيااخ يااٍ عًاابدح 

 شؤٌٔ انطهجخ

 عذد اإلعتجبَبد انًعذح 

 عذد اناعبنٛبد انًعذح نهتٕاصم يع انخشٚدٍٛ  سخبد ٔرُٕاد االتصبل يع انخشٚدٍٛصٚبدح د 8.11

8.12 
ندبٌ انتحقٛ  نهقابٚب ٔانُضاعبد ٔانخالفبد فٙ يتبثعخ 

 ثٛئخ اندبيعخ

 عذد انقابٚب ٔانًشكالد 

 ٛانًُعقذحعذد ندبٌ انتحق   
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 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 االثذاع ٔانشٚبدح: انتبععانًحٕس انشئٛظ   .9

ثٛئااخ يحاااضح ٔداعًااخ نوثااذاع ٔاالثتكاابس فااٙ يختهااف انًداابالد ٔتطاإٚش يخشخاابد ربثهااخ نهشٚاابدح  تاإفٛش االعااتشاتٛدٙ:انٓااذف 

 ٔانتغٕٚ  تدبسٚبُ.

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تدهلئوتاسبلئوتاسميفزةتسالبااعتحاعبدك رت  تاسج معو 9.1

 اسج معوت  وتاعبااعتحاسرل اةت  ن رتثق 
 ا تتاعبااعتحاسرل اةت  تاسج معوم ااوتحدنظلـتمم رت 
 حمنيػهتاعاػدقالؿتاسمػ س ت ػ تاسج معػوتحاعبدكػ رتتاسرلػ اةهلكلوتمركزت

 حاعااري
 بااعت  تاسج معونابوتاسديافت  تمادحىتاسحع تحاعاراؾتسثق  وتاع 
 وتاسمدخصصػػػوت ػػػ تاعبػػػااعتعػػػااتاسم ػػػ ركلفت ػػػ تاسػػػاحراتتاسدارلبلػػػ

 حاسرل اة
 ن  ط تتعااتاسمؤاا تتاسميللوتحاعقللملوتحاسع سملوتاسم  ركوت  تاس

تاحتاسفع سل تتذاتتاسعالقو
   رلعتاسج معوتاعبااعلوتحاسرل الوخطوتسداحلؽتم 
 حاسعمللػػػػػوتيػػػػػحؿتتر ػػػػػعتقػػػػػاراتترحااتاععمػػػػػ ؿتب سمهػػػػػ راتتاسمعر لػػػػػو

تاسم رحع تتاسصغلرة

تنقؿتحدحظلؼتاسمعر وتحاع ك رتاعبااعلوتحاسرل الوت 9.2

   رلعترل الوتدطبلقلوتحعمللوتمندجوعااتاعبي ثتاسد تديحستتاسىتم 
 تتاععم ؿتاسمادياثوت  تاسج معوعااتي ان  
 عػػااتاعدف قلػػ تتاسف علػػوتمػػعتجهػػ تتعرلقػػوتحذاتتخبػػرةتحااػػعوت ػػ ت

 ااعتحاسرل اةاعب
 ك تتاسميللػوتحاعقللملػوتؾتحاس ػراعااتاسب يثلفتاسم  ركلفت ػ تاسد ػبل

 حاساحسلو
 عدماةتميللً تحاقللملً تحع سمل ًتعااتبراتاتتاعخدراعتاسماجلوتحاسم 
 سج معوتاسمكحنوتمفتدخصص تتمخدلفوعااتاسفرؽتاسبيثلوت  تا 
 عااتاسمب اراتتاعبااعلوتحاسرل الوتاسعمللوتاسمندجوتحاسد تديحسػتتاسػىت

 ((Start-upم  رلعتصغلرةتن  ئوت
 تهتاسم  رلعتاسرل الوتحاعبدك رلوـتاساعـتاسم س تاسذيتيصلتتعلليج
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 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 االعتًبد ٔاًبٌ اندٕدحانًحٕس انشئٛظ انعبشش:  .10

ٔانغااعٙ نهحصاإل عهااٗ  اإلداسٚااخٔ األكبدًٚٛااخ: تحقٛاا  يتطهجاابد انداإدح ٔاالعتًاابد فااٙ يشافاا  اندبيعااخ انٓااذف االعااتشاتٛدٙ

 شٓبداد اًبٌ اندٕدح ٔتحقٛ  يشاكض يتقذيخ فٙ انتصُٛابد انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ.

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

10.1 
للرتاػبطتحاػم فتاسجػحاةتاعسدزاـتاسمؤاا تبدطبلؽتمعػ 

ت  تاسج معو

  بو اندٕدحاندبيعخ نتطجٛ  َتانًجبنغ انًخصصخ يٍ يٕاصَخ 

  اناعاابل نُتاابو انداإدح فااٙ  االحتٛبخاابد انًبنٛااخ ٔانجشااشٚخ نهتطجٛاا

 اندبيعخ

 عبد اندٕدح انًغتحذثخ فٙ اندبيعخعذد عٛب 

  انااعف َغجخ انتحغٍ فٙ انتقٛٛى انزاتٙ نهدبيعاخ ٔيعبنداخ يٕاراع

 انُبتدخ عٍ انتقٛٛى انغبث 

  انذٔسٚااخ انًتعهقااخ ثًداابالد عااذد االعااتجبَبد ٔاألدٔاد ٔانتقاابسٚش

 غٍٛ نهكهٛبد ٔانجشايح فٙ اندبيعخاًبٌ تُاٛز خطط انتح

تنط ؽتاسجحاةتحثق  ده ت  تاسج معودعزلزت 10.2

 عبيهٍٛ فٙ اندبيعخ ثثقبفخ اندٕدحيغتٕٖ ٔعٙ ان 

  عااذاد ٔتطجٛاا  خطااط إكهٛاابد ٔدٔائااش اندبيعااخ فااٙ اشااشا  خًٛااع

 اندٕدح ٔتُاٛزْب

 ٛبد ٔدٔائش اندبيعخفٙ يختهف كه يتبثعخ َتبو اداسح اندٕدح 

 خ ٔتحغٍٛ َتبو اندٕدح فٙ اندبيعخيشارج 

  ثًؤششاد اداسح اندٕدح فٙ اندبيعخَشش انُتبئح انًتعهقخ 

10.3 
اسمؤ ػػػراتتحاسمعػػػ للرتحاسمق رنػػػ تتاسمرجعلػػػوتسجػػػحاةتأااتت

تتتاسدعلـتاسد تددن ابتحاحؽتاسعمؿاسج معوتحمخرج 

 د عٕق انعًمنًتطهجب تقٛٛى يخشخبد انتعهى ٔيذٖ يُبعجتٓب 

 َتش أسثبة انعًم نًخشخبد انتعهى رٛبط ٔخٓخ 

 انطهجخ انخشٚدٍٛ نًخشخبد انتعهىَتش  رٛبط ٔخٓخ 

  انٓٛئخ انتذسٚغٛخ نًخشخبد انتعهى أعابءَتش رٛبط ٔخٓخ 

 داء اندبيعخيشخعٛخ نقٛبط خٕدح أ ٔاع يعبٚٛش رٛبعٛخ 

 ٖيقبسَخ يخشخبد انتعهى نهدبيعخ يع يشخعٛبد أخش 

10.4 
اساػػػع تسديقلػػػؽتاععدمػػػ ااتتاساحسلػػػوتح ػػػه ااتتاػػػم فت

تللوتحاسدصنلف تتاسميللوتحاساحسلواسجحاةتاسمي

 ٛت اندبيعخ فٙ انتصُٛابد انعبنًٛختشت 

 ٛت اندبيعخ فٙ انتصُٛابد انًحهٛخ تشت 

 نجشايح ٔكهٛبد يحذدح فٙ اندبيعخ عذد شٓبداد اًبٌ اندٕدح 

  انتًُٛخ انًغتذايخاالشتشا  فٙ انتصُٛف انخبص ثًحبٔس 
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 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 2025 - 2021ستزاتيجية للجامعة لألعوام الخطة التنفيذية للخطة اال

(Action Plan) 

 انحٕكًخ: األٔلانًحٕس انشئٛظ  .1

تعضٚض دٔس يدبنظ انحبكًٛخ ٔيتبثعخ يغتٕٖ ادائٓاب, ٔفبعهٛاخ رشاساتٓاب, ٔااًبٌ َضاْتٓاب, ٔشاابفٛتٓب, انٓذف االعتشاتٛدٙ: 

 يٕإعٛخ فٙ اختٛبس انقٛبداد انعهٛب تعتًذ عهٗ انشابفٛخ ٔانتُبفغٛخ ٔانكابءح.ٔاعتًبد يعبٚٛش 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

1.1 
مراجعػػوتحديػػالثتاسال اػػ تتحاسد ػػرلع تتحاعجػػراتاتت ػػ ت

تاسج معوتحدحثلقه 

 عااتاسمراجع تتاسد تدمتتعلىتاسد رلع ت 
 حاسدعللم تتاسمادياثوتاألنظموعاات 
 عااتمراجع تتاسخططتاسانحلوتسلجم عو 
  عااتاسهل كؿتاسدنظلملوتاسد تدمتتمراجعده 
  تقراراتتاسمج سستاسعلل

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص

هزاصعةةةةتياسظ٘ طةةةة ثي 1.1.1

ياألًظوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتّ

ّاسخعل٘وة ثيّاسطةضي

ّاإلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

يّاسوع ٗ٘ز

حطب٘قياصزا اثي

اسوزاصعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

اسدّرٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

يسلخشزٗع ث

حةةةةةةةةةةةةةْ زيهغ  ةةةةةةةةةةةةةزي

ياصخو عةةةةةةةةةة ثيسضةةةةةةةةةة ى

هزاصعةةةةةتياسخشةةةةةزٗع ثي

 ّهضلضياسعودا 

حةةةةةةةةةةةةةْ زي ةةةةةةةةةةةةةزاراثي

اطةةةةةةةخغداديّحغةةةةةةةدٗذي

سلخشةةزٗع ثياسخةةةٖيحوةةةجي

يهزاصعخِ 

ياعصةةةةةة  ٘ت

بعةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي

ياسلق  اث

عةةةةةةد يهغ  ةةةةةةزي -

ياسصخو ع ثي

عةةةةةةةد ي ةةةةةةةزاراثي -

اسطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخغدادي

يّاسخشزٗع ث

سضةةةة ىيهزاصعةةةةةتي -

 اسخشزٗع ث

 هضلضياسعودا  -

 هضلضياسض هعت -

يهضلضياألهٌ   -

يهظخوز

ًشةةةةةةةزياسخشةةةةةةةزٗع ثي 1.1.2

ّحغةةةةةةةةةدٗزِ يعبةةةةةةةةةزي

اسقٌةةةةةةْاثياسو خل ةةةةةةتي

يّر ٘ يّاسكخزًّ٘ 

رصةةةةديه٘شاً٘ةةةةتي

سطب عتياسكخ٘بة ثي

ّاسوٌشةةةةةةةةةةْراثي

اس  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

يب سخشزٗع ث

كخ٘ب ثياسظ٘ طة ثيحْ زي

يّاسخشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزٗع ث

ّاإلصةةةزا اثيسلعةةة هل٘يي

 ّاسطلبت

حةةْ زيصو٘ةةسياسظ٘ طةة ثي

ثيعلةةةةةةةةٔيّاسخشةةةةةةةةزٗع 

اسوْ ةةةةةةةسياإلسكخزًّةةةةةةةٖي

يسلض هعت

ياعصةةةةةة  ٘ت

بعةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي

اسخشزٗع ثي

اسخةةةةةٖيحةةةةةةني

اطةةةةخغدارِ ي

أّي

يحطْٗزُ 

اسوعز ةةةةتياسك هلةةةةتي -

سلعةة هل٘ييبةة سغقْ ي

يّاسْاصب ث

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

 ّ و ىياسضْ ة

أه ًةةةةةةةةةةتيطةةةةةةةةةةزي -

 اسوض سض

هزكةةةشياسغ طةةة ي -

 ّاسوعلْه ث

هكخةةةة ياسشةةةةئّىي -

ياسق ًًْظت

يهظخوز

اعةةةةةةةدا ياسدراطةةةةةةة ثي 1.1.3

ّاسوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْع ثي

اسو٘داً٘ةتيسلخغقةةقيهةةيي

هظةةةةةةةخْٓياسخطب٘ةةةةةةةقي

ّاسسخشامييسلخشزٗع ث

يبوضوًِْ 

ح صةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ي

اسوْاسًةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسالسهت.

اعةةةةةةةدا ي زٗةةةةةةةقي

يهخ ص 

حقزٗةةةةةزيطةةةةةٌْٕيعةةةةةْ ي

ياسخق٘٘نياسذاحٖ

اًعكةةةةةةةةة صي

ٍيُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ

اسدراطةةةة ثي

ّحؤر٘زُةةةةةةة ي

علةةةةةةةةةةةةةةةةةٔي

ياسض هعت

 راطةةةةة ثيحز ةةةةةسي -

يهييطْٗتياسض هعت

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -

ياإل ارٗتلشئّىيس

يهظخوز
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 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى
أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص

اسوخ بعةةةةةةةةتياسغز٘زةةةةةةةةتي 1.1.4

سألًظوةةتيّاسخعل٘وةة ثي

ّاسوعةةة ٗ٘زيّاسطةةةضي

ّاسقزاراثياسصة  رةي

عةةةييهضلةةةضياسخعلةةة٘ني

اسعةةةةةةةةةةة سٖيُّ٘ ةةةةةةةةةةةتي

ياسعخو  

حكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

يهخ صص٘ي

 ةةةةبفيك  ةةةةتياسٌةةةةْاعٖي

ياإل ارٗت

هعةةةةةةةةةةةةةةد ي

اسز ةةةةةةةةةةة ي

عٌةةةديحٌ ٘ةةةذي

ياألًظوةةةةةةةةت

ّاسخعل٘و ثي

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٓي

ياسع هل٘ي

اسخِ٘ ةةةةةةتيسح ةةةةةة  ي -

ي زاراثيطل٘وت

يً   ياسز ٘ض -

هكخةةةة ياسشةةةةئّىي -

ياسق ًًْ٘ت

يهظخوز

هزاصعةةةةةةتياسِ٘ كةةةةةةة ي 1.1.5

اسخٌظ٘و٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاألّصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

ياسْظ٘ ٘تيّحغدٗزِ 

سضٌةةتياسِ٘كةة ي

ياسخٌظ٘وٖي

سضٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ْصةةةةةةةةةةةةة ياس

ياسْظ٘ ٖ

يُ٘ك يحٌظ٘وٖيهخو٘ش

 س٘ةةة يّصةةة يّظةةة   ي

يهخو٘ش

 ٘ صيهةدٓي

يهةيي اسز  

خةةةةةةةةةةةةةةةال ي

ياطخب٘ ى

حةةةْ ٘يياسوٌ طةةة ي -

ّاسًظةةةةةةة ي ةةةةةةةٖي

ياسوك ىياسوٌ ط 

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز

 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

1.2 
تاألك الملػواسمد بعوتاسمادمرة,تحاسماػ تسوتألااتتاسقلػ ااتت

تاإاارلوحت

 اسن دجوتعفتدقللـتاسعمااتتاإاارلوعااتاسقراراتت 
 اإاارلواسن دجوتعفتدقللـتماراتتاساحائرتتاإاارلوعااتاسقراراتت 
 ج سستاسي كملوت  تاسج معومعااتاسقراراتتاسن دجوتعفتدقللـت 
 اإاارلوعااتاسدق رلرتاسانحلوتحاسنصؼتانحلوتسحيااتتاسج معوت 
 تاألك الملوعااتاسدق رلرتاسانحلوتحاسنصؼتانحلوتسحيااتتاسج معوت

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اصةةةةةةةةةةةزا ياسخق٘ةةةةةةةةةةة٘ني 1.2.1

اسةةةةةةةةةةدّرٕيسعوةةةةةةةةةة ي

هض سضياسغ كو٘تي ةٖي

هدٓياسض هعتيّ ٘ صي

ي  عل٘تي زاراحِ 

حةةةةةةةةْ زيه٘شاً٘ةةةةةةةةتي

سخغةةةدٗذياسلْعةةة ثي

اسضدارٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسوٌشةةةةةةةةةةةةةةةْراثي

اسوخعلقةةةتيب سِ٘ كةةة ي

ياسخٌظ٘و٘ت.

حةةةةةةةْ زيُ٘ كةةةةةةة ي

حٌظ٘و٘ةةةتيعدٗزةةةتي

 هعخودة

حةةةةةةةةْ زيّر٘قةةةةةةةةتي

ّصةةة يّظ٘ ةةةٖي

يهغدرتيهعخودة

ًظةةةةةةةةةةةةةبتيك ةةةةةةةةةةةةة  ةي -ياطخب٘ ى

ياسقزاراث

سضٌةةةةةةةةتياعةةةةةةةةدا ي -

ّهزاصعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

اسِ٘ كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

اسخٌظ٘و٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسْصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ياسْظ٘ ٖي

يهضلضياسض هعت -

يهظخوز

اصةةةةةةةةةةةزا ياسخق٘ةةةةةةةةةةة٘ني 1.2.2

اسةةةةةةةةةةدّرٕيسعوةةةةةةةةةة ي

هض سضياسغ كو٘تي ةٖي

اسض هعةةةةةةةةتيّهةةةةةةةةدٓي

ي  عل٘تي زاراحِ 

حطب٘ةةةقياصةةةزا اثي

حق٘ةةةةةةةة٘نيهضةةةةةةةة سضي

ياسغ كو٘ت

ّصةةةةةةْ يحقزٗةةةةةةزي

طةةةةةةٌْٕيعةةةةةةْ ي

حق٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘نيأ ا ي

هضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سضي

 اسغ كو٘تي

حةةةةْ زي ةةةةزاراثي

سخٌ ٘ةةةذيحْصةةة٘ ثي

يُذاياسخقزٗزي

 زاراثيطل٘وتيح ةدمي -ياطخب٘ ى

ياسص سظياسع م

اسعخوةةة  يهزكةةةشي -

يّ و ىياسضْ ة

أهٌةة  ياسظةةزيسكةة ي -

يهضلض

يهظخوز
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 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

حٌ ٘ةةذياسخق٘ةة٘نياسةةدّرٕي 1.2.3

ياألك  ٗو٘ةةةتسلق٘ةةة  اثي

 ةةةةةةةةةةٖيياإل ارٗةةةةةةةةةةتّ

ياسض هعتيّهكًْ حِ 

حطب٘ةةةقياصةةةزا اثي

حق٘ةةةةةةة٘نياسق٘ةةةةةةة  اثي

ياألك  ٗو٘ت

يزّصةةةةْ يحقزٗةةةة

عةةةةةةْ يًخةةةةةة  شي

اسخق٘ةةة٘نيًّخةةة  شي

 راطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخَي

 ّاعخو  ٍ

حةةةةْ زياس طةةةةفي

اسخغظةةةةةةةةةةةةةةةٌ٘٘تي

أل ا ياسق٘ةةةة  اثي

ياألك  ٗو٘ةةةةةةةةةةةةةةت

ياإل ارٗتّ

هدٓيحطب٘قي

اسو زص ثي

يّاًعك طِ 

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -يًظبتيحغظيياس ا  -

ّ و ىياسضةْ ة ي

ّصو٘ةةسياسعةة هل٘يي

ي ٖياسض هعت

يهظخوز

حطب٘ةةةةةةقياصةةةةةةزا اثي 1.2.4

يعضة  حق٘٘نياأل ا يأل

ُ٘ ةةةةةةةةةةتياسخةةةةةةةةةةدرٗضي

ّاسوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْظ ٘ي ي

ّاسطةةةةةةةةةخ   ةيهةةةةةةةةةيي

ًخ  ضِةةة ي ةةةٖيحغظةةة٘يي

األ ا يّحطةةةةةةةةةةةةةةةةةْٗزي

ياسٌخ ص ث

اصةةةزا اثيحطب٘ةةةقي

يحق٘٘نياأل ا 

حةةْ زياسخقةة رٗزي

عةةةةةةْ يًخةةةةةة  شي

اسخق٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ن ي

ّهغ  ةةةةةةةةةةةةةةزي

هٌ  شةةةةةةةةةةةةةةةةةخِ ي

ّاعخو  ُةة ي ةةٖي

 اسوض سض

ّصةةةةْ يخطةةةةفي

حغظةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ٘٘تي

سخطةةةةْٗزياأل ا ي

ّسٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةي

ي  عل٘خِ 

ًظبتير  ي

ياسع هل٘ي

 هض سضياسغ كو٘تي -يًظبتيحغظيياس ا  -

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

ي -

يهظخوز

حطب٘ةةةةةةقياصةةةةةةزا اثي 1.2.5

اسوظةةة  ستي ةةةٖيصو٘ةةةسي

عةةةةةةة سثياسخقصةةةةةةة٘زي

سلعةةةةةة هل٘ييصوةةةةةة٘عِني

يّ ٖيك ياسوظخْٗ ث

حطب٘ةةةقياصةةةزا اثي

ياسوظ  ست

ّصةةةةةةةةةْ يهلةةةةةةةةة ي

سغةة سثياسوظةة  ستي

ّاسخقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘زي

ّاس طةةةةةةةةةةةةةةةةةْاثي

اسوخ ةةةذةي ةةةٖيكةةة ي

يع ست

ًظبتير  ي

ياسع هل٘ي

ياسلض ىياسو خصت -يًظبتيحغظيياس ا  -

اسوةةةةةْار ي ا ةةةةةزةي -

ياسبشزٗت

يهض سضياسغ كو٘ت -

يهظخوز

ت

ت  
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 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخانٓذف / األْذاف  انشرى

تدعزلزتاسنزاهوتحاس ف  لوتحاسدملزتحاسعااسوت  تاسعمؿ 1.3

 هلئوتاسدارلستعا تمقاارتاسيحا زتحاسمك  آتتأل 
 مقاارتاسيحا زتحاسمك  آتتسلك ارتاإااريتب سج معو 
 عااتاسمادفلالفتمفتاسيحا زتحاسمك  آت 
 هلئوتاسدارلستاسمثبدلفتأعا تعاات 
 بيقهـتعقحب تصارتتاسذلفتأعا تتهلئوتاسدارلستعاات 
 تبيقهـتعقحب تصارتتاسذلفتتاإاارلوأعا تتاسهلئوتعاات

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

ٌشاُةةتيحغق٘ةةقيهبةةدأياس 1.3.1

ّاسشةةةة   ٘تيّاسعداسةةةةتي

اس ةةزفي ةةٖييّحكةة  ئ

اطةةةخقط لياس بةةةزاثي

ياإل ارٗةةتّياألك  ٗو٘ةت

يّاسخع  ديهعِن

حطب٘ةةةقياصةةةزا اثي

اسخع٘ةةة٘ييّه٘شاً٘ةةةتي

سإلعالًةةةةةة ثي ةةةةةةٖي

ياسصغ ياسزطو٘ت

حةةةْ زيهلةةة يسكةةة ي

عول٘تيحع٘٘ييحبة٘يي

صو٘ةةسياس طةةْاث ي

بوةة ي ِ٘ةة ياإلعةةالىي

عةةةةةةةيياسشةةةةةةة  ز ي

ّصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداّ ي

اسو   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلتي

ّهغ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي

اسوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بالثي

ّاسقةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاراثي

ياسوخ ذة

هدٓياس  عل٘تي

ّاسطةةةةةةةةخ   ةي

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيي

ياسطخقط ل

 اسعودا  -يًظبتياس   دةياسوخغققت -

هةةةةدٗزّياسةةةةدّا زي -

يّاسوزاكش

يهظخوز

أياسٌشاُةةتيدحغق٘ةةقيهبةة 1.3.2

ّاسشةةةة   ٘تيّاسعداسةةةةتي

 ةةةٖياصةةةزا اثياسٌقةةة ي

ّاسخز ٘ةةةةةةةتيّاًِةةةةةةة  ي

يعضةةةة  اس ةةةةده ثيأل

يُ٘ تياسخدرٗض

حطب٘ةةةقياصةةةزا اثي

يّاسخز ٘تياسٌق 

حةةةْ زيهلةةة يسكةةة ي

ل٘ةةةةةةتيًقةةةةةة يأّيوع

حز ٘تيحبة٘ييصو٘ةسي

خطةةةْاثياسعول٘ةةةتي

بو ي ِ٘ ياسقزاراثي

ياسوخ ذة

ه زصةةةةةةةةة ثي

اسخعلةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ني

ّاسًعك ط ثي

ياسوخغققتيهٌَ

ياأل ظ مهض سضي -يحعل٘نيهخو٘ش -

يهض سضياسكل٘ ث -

سضٌةةةةةةةتياسخع٘ةةةةةةة٘يي -

يّاسخز ٘ت

 هظخوز

حغق٘ةةقيهبةةدأياسٌشاُةةتي 1.3.3

ّاسشةةةة   ٘تيّاسعداسةةةةتي

اسغةةةةْا شي ةةةةٖيهةةةةٌظي

يّاسوك  آثيسلع هل٘ي

حةْ زيأطةةضيهْرقةةتي

سوةةةةةةةٌظياسغةةةةةةةْا شي

ّاسوك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةآثي

ّه٘شاً٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

يه صصتيسذسك

حةةْ زياعصةة  ٘ ثي

ه صةةةةةلتيبوقةةةةةداري

اسغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْا شي

ّاسوك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةآثي

سلعةة هل٘ييًّظةةبخِ ي

هةةةةةةيياسوْاسًةةةةةةت ي

ّحْسٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسي

اسوظةةةخ ٘دٗييهٌِةةة ي

عظةةةة ياسكل٘ةةةةتيأّي

ياسدا زة

ارح٘ةةةةةةةةةةةةةةةةة طي

اسعةةةةةةةةةةةةة هل٘يي

ّاًعكةةةةةةةةةةة صي

 سةةةةةكيعلةةةةةةٔي

ياس ا 

صةةةةْ ياسوٌ  ظةةةةتيسلغ -

يعلٔياسض  شة

اسق٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اثي -

ياألك  ٗو٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

ياإل ارٗتّ

 هظخوز
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 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

ٌشاُةةتيأياسدحغق٘ةةقيهبةة 1.3.4

ّاسشةةةة   ٘تيّاسعداسةةةةتي

اس ةةزفي ةةٖييّحكةة  ئ

اصةةةةةةدارياسعقْبةةةةةة ثي

بغةةةةقياسعةةةة هل٘يي ةةةةٖي

اسض هعةةةةةت يّهخ بعةةةةةتي

يع سثياسخظلن

حةةةةةةةةةةْ زيأطةةةةةةةةةةضي

ّحعل٘وةةةة ثيهْرقةةةةتي

سلعقْبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ث ي

ّحطب٘ةةقياصةةزا اثي

اسةةخظلنيّاسشةةةك ّٓي

يّاسو  س  ث

هلةةة يسكةةة يحةةةْ زي

جيع سةةةةةةةةةةتيحوةةةةةةةةةة

هخ بعخِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

هخضوٌتيهغ  زي

اسصخو عةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّاسقةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاراثي

 اسوخ ذة

حةةةةةةةْ زي راطةةةةةةةتي

طٌْٗتيحعة سشيُةذٍي

اسغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سث ي

ّاس طةةةةةةةةةةةةةةةةةْاثي

اسْ   ٘ةةةةةتيسلخقل٘ةةةةة ي

يهٌِ 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبفي

اسعول٘ةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ياإل ارٗت

ح  ٘ضيعد يعة سثي -

ياسو  س ت

اسلض ىياسو خصةتي -

بوخ بعةةةةتيعةةةة سثي

اسخقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘زي

يّاإلط  ةيّاسخظلن

اسوةةةةةْار ي ا ةةةةةزةي -

ياسبشزٗت

يهظخوز
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 انًحٕس األكبدًٚٙانًحٕس  انشئٛظ انثبَٙ:  .2

اعااذاد خااشٚح يؤْاام عهًٛاابً ٔتطجٛقٛاابً, راابدساً عهااٗ تٕسٚااذ انًعشفااخ ٔتطجٛقٓااب ٔنذٚااّ انًٓاابساد انكبفٛااخ  انٓااذف االعااتشاتٛدٙ:

 .نًتطهجبد انقشٌ انحبد٘ ٔانعششٍٚ

 يؤشش األداء انٓذف / االْذاف االعتشاتٛدٛخ انشرى

تعااتاسبرامجتاسد تدـتاسمحا قوتمفتاسحزارةتعلىتااديااثه  تااديااثتبرامجتحدخصص تتجالاةتليد جه تاحؽتاسعمؿ 2.1
تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اصةةةةةةةةةزا يه خلةةةةةةةةة ي 2.1.1

 راطةةةةةة ثياسكل٘ةةةةةة ثي

هظغ٘تيسلخعز يعلٔي

يع ص ثيطْ ياسعو 

 ةةةةةةةةةةةز يعوةةةةةةةةةةة ي

هخ صصتي ٖيك ي

يكل٘ت

راطةةةةةتيهظةةةةةغ٘تي 

عةةةةةةةةييع صةةةةةةةة ثي

يطةةْ ياسعوةة ي ةةٖ

ياسخ ص 

يياعصةةةةةةةةةةة  ٘ت

بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي

اسدراطةةةةةةةةة ثي

ّحق رٗزيعةيي

يك يهٌِ 

حقةةةةة رٗزياسدراطةةةةة ثي -

ّا زارُ يهييهضلةضي

ياسكل٘ت

ياأل ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م -

ياألك  ٗو٘ت

1/1/2021-

ي1/5/2021

اطةةةةةةخغداديبةةةةةةزاهشي 2.1.2

عةةييبعةةدي ةةٖيحعل٘و٘ةةتي

بعةةضياسخ صصةة ثي

ٌ ةةةةةةز يبِةةةةةة ياسخةةةةةةٖيح

ص هعةةةةةةةتياس٘زهةةةةةةةْ ي

 ياألرةةةة ر ي)اسشةةةةزٗعت

اسلغةةةتياسعزب٘ةةةتيسغ٘ةةةزي

ي(اسٌ  ق٘ييبِ 

ُ٘ تييأعض  حْ زي

اسخةةدرٗضيّهعةة ٗ٘زي

ّشةةةةةةةزّ يُ٘ ةةةةةةةتي

اسعخوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .ي

ّحعل٘وةةة ثيسلخعلةةة٘ني

يعييبعد

بةةةةةزاهشيحعل٘و٘ةةةةةتي

ّخطةةةفي راطةةةة٘تي

يسِ 

حقةةةةةةةةةةةةةةةة رٗزي

اًض سياسعوة يي

 ٖياطخغدادي

ياسبزاهش

اسبةةةزاهشياسخةةةٖيعةةةد ي -

أ زحِةةةةةةة ياسوضةةةةةةة سضي

اسو خل تي ٖياسض هعةتي

ّاسةةةةةةةْسارةيُّ٘ ةةةةةةةتي

ياسعخو  

 األ ظ مهض سضي -

  ثاسكل٘يهض سض -

 اسعودا يهض سض -

ياسهٌ  هضلضي -

يهظخوز

اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخغداديي 2.1.3

ح صصةةة ثي زع٘ةةةتيي

يب٘يياسكل٘ ثياسو خل ت

حعةةةةةةةةدٗ يخطةةةةةةةةفي

 راطةةةةةةةةةة٘تي ةةةةةةةةةةٖي

اسكل٘ةة ث ي راطةة ثي

هظةةةةةغ٘تيسلغ صةةةةةتي

سلخ صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ياس زعٖ

ح صصةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

 زع٘ةةةةةتيهال وةةةةةتي

سلخ صةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ياسز ٘ض

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي

اسخ صص ثي

يرتداسوظخغ

 ةةةةةةةزاراثيهضلةةةةةةةضي -

اسعوةةةةةةدا يب سوْا قةةةةةةتي

علةةةةةةةةةٔياطةةةةةةةةةخغدادي

اسخ صصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياس زع٘ت

 األ ظ مهض سضي -

 ييهض سضياسكل٘ ث -

يهضلضياسعودا  -

يهظخوز

 

 يؤشش األداء انٓذف / االْذاف االعتشاتٛدٛخ انشرى

2.2 
األك الملوتاسبرامجتاسيصحؿتعلىت ه ااتتاسجحاةتتسبعضت

تاسميللوتحاسع سملو(  تاسج معوت)
 تعااتاسبرامجتاسد تتيصلتتعلىت ه اةتاسجحاة

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اصةةةزا يعول٘ةةةتيحق٘ةةة٘ني 2.2.1

 احةةةةةةةةةةٖيسلبةةةةةةةةةةزاهشيي

حشةةةك٘ يسضةةة ىيصةةةْ ةي

يّاسكل٘ ثياأل ظ م ٖي

ًوةةةةةْ سيحق٘ةةةةة٘ني

 احةةةةةٖيهكخوةةةةة ي

عةةةةةةد يًوةةةةةة  سي

اسخق٘ةةةة٘نياسةةةةذاحٖي

رٗزيهزكةةةةةةةشيحقةةةةةةة  -

اسضةةةةةةةةةةْ ةيعةةةةةةةةةةيي

ص ُشٗةةةةتياسبةةةةزاهشي

ياأل ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م -

ياألك  ٗو٘ت

هظةةة عدّياسعو٘ةةةدي -

يهظخوز
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اسوٌةةةةةْٕيياألك  ٗو٘ةةةةت

اسخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةةةِ  ةياسضةةةةةةةةةةْ ةي

ياسوغل٘تي ِ٘ 

 يعلةةةةةةةةةٔياسغصةةةةةةةةةْ

هعةةةةةةةةة ٗ٘زياسضةةةةةةةةةْ ةي

ياسبزاهض٘ت

اسغصةةةةةةةةةْ يعلةةةةةةةةةٔي

هعلْهةةةةةةةةةة ثيهةةةةةةةةةةيي

ه خلةةةةةةةةة ي ّا ةةةةةةةةةزي

ياسض هعت

اسوكخولةةةةةتي ةةةةةٖيياسوعلْه ث

ياسض هعت

سلخقةةةةةدميسلغصةةةةةْ ي

يعلٔيشِ  ةياسضْ ة

 سلضْ ة

اسعخوةةة  يهزكةةةشي -

ياسضْ ةّ و ىي

اسق٘ةةةةةةة ميبةةةةةةةبصزا اثي 2.2.2

اسخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةةةِ  ةياسضةةةةةةةةةةْ ةي

اسوغل٘ةةةةةةةةةتيسةةةةةةةةةبعضي

ياألك  ٗو٘ةةةتاسبةةةزاهشيي

ي ٖياسض هعت

رصدياسوبة س ياسو س٘ةتي

ي ٖياسوْاسًت 

اطخكو  يإيًةْا  ي

ٗكشةة يعٌِةة ياسخق٘ةة٘ني

ياسذاحٖ

حقةةةةةةةدٗني لةةةةةةة ي

اسغصةةْ يعلةةٔي

يشِ  ةياسضْ ة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاراثي

هضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سضي

اسعوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

بةةة سبزاهشياسخةةةٖي

حةةةةةةنياسوْا قةةةةةةتي

علةةةةٔيحقةةةةدٗوِ ي

سلغصةةْ يعلةةٔي

يشِ  ةياسضْ ة

عةد ياسبةزاهشياسخةٖي -

عصةةةةةةةةلجيعلةةةةةةةةٔي

يشِ  ةياسضْ ة

 األ ظ مهض سضي -

 هض سضياسكل٘ ثي -

 اسعودا هضلضي -

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

2.2.3 

 

اصةةةزا يعول٘ةةةتيحق٘ةةة٘ني

 احةةةةةةةةةةٖيسلبةةةةةةةةةةزاهشي

اسوٌةةةْٕييياألك  ٗو٘ةةةت

اسخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةةةِ  ةياسضةةةةةةةةةةْ ةي

ياسع سو٘تي ِ٘ 

حشةةةك٘ يسضةةة ىيصةةةْ ةي

يّاسكل٘ ثياأل ظ م ٖي

صةةةةةةةةةْ يعلةةةةةةةةةٔياسغ

هعةةةةةةةةة ٗ٘زياسضةةةةةةةةةْ ةي

اسغصةةْ يياسبزاهض٘ةةت

علةةةٔيهعلْهةةة ثيهةةةيي

ه خلةةةةةةةةة ي ّا ةةةةةةةةةزي

ياسض هعت

حق٘ةةةةة٘نيًوةةةةةْ سي

 احةةةةةٖيهكخوةةةةة ي

ياسوعلْه ث

عةةةةةةد يًوةةةةةة  سي

اسخق٘ةةةة٘نياسةةةةذاحٖي

اسوكخولةةةةةتي ةةةةةٖي

ياسض هعت

حقةةةةةةة رٗزيهزكةةةةةةةشي -

اسضةةةةةةةةةةْ ةيعةةةةةةةةةةيي

ص ُشٗةةةةتياسبةةةةزاهشي

سلخقةةةةةدميسلغصةةةةةْ ي

علٔيشِ  ةياسضْ ةي

ياسع سو٘ت

ياأل ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م -

ياألك  ٗو٘ت

هظةةة عدّياسعو٘ةةةدي -

 سلضْ ة

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

اسق٘ةةةةةةة ميبةةةةةةةبصزا اثي 2.2.4

اسخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةةةِ  ةياسضةةةةةةةةةةْ ةي

اسع سو٘ةةةةةةةةتيسةةةةةةةةبعضي

يياألك  ٗو٘ةةةةتاسبةةةةزاهشي

ي ٖياسض هعت

صدياسوبة س ياسو س٘ةتير

ي ٖياسوْاسًت

اطخكو  يإيًةْا  ي

ٗكشةة يعٌِةة ياسخق٘ةة٘ني

ياسذاحٖ

حقةةةةةةةدٗني لةةةةةةة ي

اسغصةةْ يعلةةٔي

يشِ  ةياسضْ ة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاراثي

هضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سضي

اسعوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

بةةة سبزاهشياسخةةةٖي

حةةةةةةنياسوْا قةةةةةةتي

ِ يعلةةةةٔيحقةةةةدٗو

سلغصةةْ يعلةةٔي

يشِ  ةياسضْ ة

عةد ياسبةزاهشياسخةٖي -

عصةةةةةةةةلجيعلةةةةةةةةٔي

يشِ  ةياسضْ ة

 األ ظ مهض سضي -

 هض سضياسكل٘ ثي -

 هضلضياسعودا  -

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز
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 يؤشش األداء انٓذف / االْذاف االعتشاتٛدٛخ انشرى

2.3 
اسيصػػػحؿتعلػػػىت ػػػه اةتاععدمػػػ اتسػػػبعضتاسبػػػرامجت ػػػػ ت

تاسج معو
 تاسبرامجتاسد تتيصلتتعلىت ه اةتاسجحاةعاات

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

2.3.1 

 

اصةةةزا يعول٘ةةةتيحق٘ةةة٘ني

 احةةةةةةةةةةٖيسلبةةةةةةةةةةزاهشيي

اسوٌةةةةةْٕيياألك  ٗو٘ةةةةت

اسخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةِ  ةياسعخوةةةةةةةة  ي

ياسوغلٖي ِ٘ 

حشةةك٘ يسضةة ىيسالعخوةة  ي

يّاسكل٘ ث.ياأل ظ م ٖي

اسغصةةْ يعلةةٔيهعةة ٗ٘زي

ياسعخو  ياسبزاهض٘ت 

اسغصةةةةةةةةةةةةْ يعلةةةةةةةةةةةةٔي

هعلْهةة ثيهةةييه خلةة ي

ي ّا زياسض هعت

ًوةةْ سيحق٘ةة٘ني

 احةةٖيهكخوةة ي

ياسوعلْه ث

عةةةد يًوةةة  سي

ياسذاحٖي اسخق٘٘ن

اسوكخولةةتي ةةٖي

ياسض هعت

حق رٗزيهزكشياسضْ ةي -

عييص ُشٗتياسبةزاهشي

سلخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةِ  ةياسعخوةةةةةةةة  ي

ياسوغلٖ

ياأل ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م -

ياألك  ٗو٘ت

هظةةة عدّياسعو٘ةةةدي -

 سلضْ ة

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

اسق٘ةةةةةةة ميبةةةةةةةبصزا اثي 2.3.2

اسخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةِ  ةياسعخوةةةةةةةة  ي

اسوغلةةةةةةةةةٖيسةةةةةةةةةبعضي

ياألك  ٗو٘ةةةتاسبةةةزاهشيي

ي ٖياسض هعت

اسوبةةة س ياسو س٘ةةةتيرصةةةدي

 ةةةةةةةةةةةةٖياسوْاسًةةةةةةةةةةةةتي ي

اطةةةةخكو  يإيًةةةةْا  ي

ٗكشةةةة يعٌِةةةة ياسخق٘ةةةة٘ني

ياسذاحٖ

 لةةةة يحقةةةةدٗني

اسغصةةةةةةةةةةْ ي

علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٔي

اسعخوةةةةةةةةةةةة  ي

ياسع سوٖ

 ةةةةةةةةةةةةةزاراثي

هضةةةةةةةةةةةةةةة سضي

اسعوةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

بةةةةةةةةةةةة سبزاهشي

اسخةةةةةةةةٖيحةةةةةةةةني

اسوْا قةةةةةةةةةةةةةتي

علٔيحقةدٗوِ ي

سلغصةةةةةةةةةةْ ي

علةةةٔيشةةةِ  ةي

ياسعخو  

عةةةد ياسبةةةزاهشياسخةةةٖي -

عصةةلجيعلةةٔيشةةِ  ةيي

ياسعخو  ياسوغلٖ

 ماأل ظ هض سضي -

 هض سضياسكل٘ ثي -

 هضلضياسعودا  -

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

اصةةةزا يعول٘ةةةتيحق٘ةةة٘ني 2.3.3

 احةةةةةةةةةةٖيسلبةةةةةةةةةةزاهشي

اسوٌةةةْٕييياألك  ٗو٘ةةةت

اسخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةِ  ةياسعخوةةةةةةةة  ي

ياسع سوٖي ِ٘ 

حشةةةةك٘ يسضةةةة ىياعخوةةةة  يي

يّاسكل٘ ث.ياأل ظ م ٖي

اسغصةةْ يعلةةٔيهعةة ٗ٘زي

اسعخوةةةةةةةةة  ياسعةةةةةةةةة سوٖي

سةةةةةةَ ياسوٌةةةةةةْٕياسخقةةةةةةدمي

اسغصةةةةةةةةةةةةْ يعلةةةةةةةةةةةةٔي

هعلْهةة ثيهةةييه خلةة ي

ي ّا زياسض هعت

ًوةةْ سيحق٘ةة٘ني

 احةةٖيهكخوةة ي

ياسوعلْه ث

عةةةد يًوةةة  سي

ياسذاحٖي اسخق٘٘ن

اسوكخولةةتي ةةٖي

ياسض هعت

حق رٗزيهزكشياسضْ ةي -

عييص ُشٗتياسبةزاهشي

سلخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةِ  ةياسعخوةةةةةةةة  ي

ياسع سوٖ

ياأل ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م -

ياألك  ٗو٘ت

هظةةة عدّياسعو٘ةةةدي -

 سلضْ ة

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

اسق٘ةةةةةةة ميبةةةةةةةبصزا اثي 2.3.4

اسخقدميسلغصْ يعلةٔي

شةةةةةةةةِ  ةياسعخوةةةةةةةة  ي

اسعةةةةةةةة سوٖيسةةةةةةةةبعضي

رصةةةدياسوبةةة س ياسو س٘ةةةتي

ي ٖياسوْاسًتي 

اطةةةةخكو  يإيًةةةةْا  ي

ٗكشةةةة يعٌِةةةة ياسخق٘ةةةة٘ني

حقةةةةدٗني لةةةة ي

اسغصةةةةةةةةةةْ ي

علةةةٔيشةةةِ  ةي

ياسضْ ة

 ةةةةةةةةةةةةةزاراثي

هضةةةةةةةةةةةةةةة سضي

اسعوةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

بةةةةةةةةةةةة سبزاهشي

عةةةد ياسبةةةزاهشياسخةةةٖي -

عصةةلجيعلةةٔيشةةِ  ةي

ياسعخو  ياسع سوٖ

 األ ظ مهض سضي -

 هض سضياسكل٘ ثي -

 هضلضياسعودا  -

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

يياألك  ٗو٘ةةةةتاسبةةةةزاهشي

ي ٖياسض هعت

اسخةةةةةةةةٖيحةةةةةةةةنيياسذاحٖ

اسوْا قةةةةةةةةةةةةةتي

علٔيحقةدٗوِ ي

سلغصةةةةةةةةةةْ ي

علةةةٔيشةةةِ  ةي

ياسضْ ة

 

 يؤشش األداء انٓذف / االْذاف االعتشاتٛدٛخ انشرى

تعااتاسخططتاسد تدـتدعالله  تمدطلب تتاحؽتاسعمؿمعتدحائـتداساراالوتتسدعالؿتاسخططت 2.4
 )مؤ راتتاسمحاتموتمعتمدطلب تتاحؽتاسعمؿت)تمصفح وتاسمخرج ت 

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اصةةةةةةةزا ي راطةةةةةةةة ثي 2.4.1

هظغ٘تيحةزحبفيبوةدٓي

هْا هةةةةةةةتيهغخةةةةةةةْٓي

اس طةةةةةةفياسدراطةةةةةة٘تي

سلك  ٗةةةة ثياسوطلْبةةةةتي

يي ةةةةةٖيطةةةةةْ ياسعوةةةةة 

)اسك ةةةة  ةياس  رص٘ةةةةتي

يسل طف(

حشةةةةةةةةك٘ يسضةةةةةةةةة ىي

اس طةةةفياسدراطةةة٘تي

ياأل ظةةةةةةةةةة م ةةةةةةةةةةٖي

يّاسكل٘ ث

اسغصةةةةةةْ يعلةةةةةةٔي

   وةةةةةةتياسك  ٗةةةةةة ثي

اسوطلْبتي ٖيطْ ي

ياسعو 

 راطةة ثيهظةةغ٘تي

سلك  ٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

اسوطلْبةةتيّحغل٘ةة ي

يطفهضوْىياس 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي

اسدراطةةةةةةةةة ثي

ياسوظغ٘ت

اسخقزٗةةةةةةةةزياسٌِةةةةةةةة  ٖي -

سلك ةةةةةة  ةياس  رص٘ةةةةةةتي

يس طتيك يح ص 

ياأل ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م -

ياألك  ٗو٘ت

ٖيسضة ىياس طةةتي ةة -

 ّاسكل٘ ثياأل ظ م

يهضلضياسعودا  -

1/1/2021-

ي1/9/2021

حعةةةةةةةةةةدٗ ياس طةةةةةةةةةةفي 2.4.2

اسدراطةة٘تي ةةٖي ةةْ ي

اسدراطةةة ثياسوظةةةغ٘تي

ّحغل٘ةةةةةة يهضةةةةةة ه٘يي

ياس طفياسدراط٘ت

حشةةةةةةةةك٘ يسضةةةةةةةةة ىي

ياس طف 

علةةةةةةٔيياسغصةةةةةةْ 

اسوْا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسوطلْبتيسلخعدٗ 

خطةةةةةةتي راطةةةةةة٘تي

يهعدست.

عةةد ياس طةةفي

اسخةةةةةةةةٖيحةةةةةةةةني

يحعدٗلِ 

 زاريهضلضياسعوةدا ي -

ب سوْا قةةةةةةةةةتيعلةةةةةةةةةٔي

ياسخعدٗ 

 األ ظ مهض سضي -

 هض سضياسكل٘ ثي -

يهضلضياسعودا 

يهظخوز

اسعوة يعلةٔيهزاصعةتي 2.4.3

هل ةةةةةةة ثياسوظةةةةةةة   ثي

اسو خل ةةةتيبوةةة يٗغقةةةقي

اسخزك٘ةةةةةةةةةةةشيعلةةةةةةةةةةةٔي

اسضْاًةةةةةةة ياسعول٘ةةةةةةةتي

 ةةةةةةةةةٖييتّاسخطب٘ق٘ةةةةةةةةة

ياسوظ   ث

ياأل ظةة مسضةة ىي ةةٖي

 ياألك  ٗو٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

حعل٘وةة ثيسلخةةةدرٗ ي

ياسو٘داًٖ

هلةةةةةةةة يهظةةةةةةةةة  ي

يهغدد

عةةةد يهل ةةة ثي

اسوظةة  يي ةةٖي

ك يح ص ي

ياسوغدرت

 ةةةزاريهضلةةةضياسقظةةةني -

بةةةةةةةةةةب زاريهل ةةةةةةةةةة ثي

ياسوظ   ث

ياأل ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م -

ياألك  ٗو٘ت

1/1/2021-

ي1/12/2021
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 يؤشش األداء انٓذف / االْذاف االعتشاتٛدٛخ انشرى

2.5 
دطحلرتحدحالعتتااػدخااـتاسػدعلـتاعسكدرحنػ تحاسػدعلـتعػفت

تبعا

  تعااتاسما ق تتاسد تدارستعفتبعاتسكؿت صؿتاراا
 عااتاسحرشتحاساحراتتاسدػ تعقػاتتسلعػ مللفت ػ تاسج معػوتسدطػحلرتمهػ راتت

 تاسدعلـتعفتبعا
تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

ّ سيحعل٘و ثيحغكةني 2.5.1

عول٘تياسخعلنيعييبعةدي

يّحٌظوِ 

اس ةةةةةةةال يعلةةةةةةةٔي

اسخشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزٗع ثي

اسوغل٘ةةةةتيّاسدّس٘ةةةةتي

ي ٖياسوض  

 ةةةةةةةةةزاريهضلةةةةةةةةةضي -يعد ياسخعل٘و ثيحعل٘و ثيهقخزعت

اسعوةةةةةةةدا يّاسهٌةةةةةةة  ي

يسلخعل٘و ث

هزكةةةةةشياسةةةةةخعلني -

 اسسكخزًّٖ

يهكخةة ياسشةةئّى -

ياسق ًًْ٘ت

1/1/2021-

ي1/9/2021

عقةةدي ّراثيسخطةةْٗزي 2.5.2

حصةةةةةةةةو٘نيهغخةةةةةةةةْٓي

اسةةخعلنيعةةييبعةةديسةةدٓي

يُ٘ ةةةةةةةةةةةتيأعضةةةةةةةةةةة  

ياسخدرٗض

ه خصةةةةةةةْىي ةةةةةةةٖي

حصةةةو٘نياسوغخةةةْٓي

ياسسكخزًّٖ

ك  ٗ ثي ٖيهضة  ي

حصةةو٘نياسوغخةةْٓي

ياسسكخزًّٖ

حقةةةةة رٗزيعةةةةةيي

اسوغخةةةةةةةةةةةةةةةْٓي

اسسكخزًّةةةةةةةةةٖي

هةةةةةةةييهْ ةةةةةةةسي

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخعلني

اسسكخزًّةةةةةةةةةٖي

ي ٖياسض هعت

اسوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ثيي -

ّهغخْٗ حِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

اسسكخزًّ٘ةةةةةةةتيعلةةةةةةةٔي

هْ ةةةةةةةةةةةةةسياسةةةةةةةةةةةةةخعلني

ياسسكخزًّٖيسلض هعت

هزكةةةةةشياسةةةةةخعلني -

 اسسكخزًّٖ

هزكشياسعخوة  ي -

يييّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي ّراثيي 2.5.3

سخغظةةةةةةةة٘يي ةةةةةةةةدراثي

ُ٘ ةةةةةةةةةةةتييأعضةةةةةةةةةةة  

اسخدرٗضيي ةٖياسخعلة٘ني

يعييبعد

ه خصةةةةةةةْىي ةةةةةةةٖي

اسخعلةةةة٘نيعةةةةييبعةةةةدي

يّحقٌ٘ حَ

ك  ٗةةةةة ثيا ضةةةةة ي

سلوشةةةةة رك٘يي ةةةةةٖي

يّراثاسد

اعصةةةةةةةةةة  ٘ ثي

ياسدّراثي بعد

عد ياسةدّراثياسخةٖي -

حوةةةةةةةةةةجيّحقةةةةةةةةةةة رٗزي

يًّو  سياسخق٘٘نيسِ 

هزكةةةةةشياسةةةةةخعلني -

 اسسكخزًّٖ

هزكشياسعخوة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

حصةةةةةو٘ني ٘ةةةةةدُْٗ ثي 2.5.4

ًّشةةةةةزاثيارشةةةةة  ٗتي

سلطلبةةةةةتي ةةةةةٖيهضةةةةة  ي

اطةةةةةةةةخ دامياسخعلةةةةةةةة٘ني

ياسسكخزًّٖ

سضة ىيه خصةتي ةٖي

حصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو٘ني

اس ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةدُْٗ ث ي

ّرصةةةدياسوْاسًةةةتي

اسو س٘ةةةةةةتيسخغط٘ةةةةةةةتي

ياسٌ ق ث

 ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدُْٗ ثي

يًّشزاثيارش  ٗت

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي

اس ٘ةةةةةةةةةدُْٗ ثي

يّاسٌشزاث

اس ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدُْٗ ثي -

ّاسٌشةةةزاثياسصةةة  رةي

ّاسوضةة سةيهةةييهزكةةشي

ياسخعلنياسسكخزًّٖ

هزكةةةةةشياسةةةةةخعلني -

اسسكخزًّةةةةةةةةةةةةةةةةةٖي

ّ ب  ياسرحبة  ي

يب سكل٘ ث

يهظخوز

حطْٗزيًظة مياهخغة ىي 2.5.5

ياسطلبتيعييبعد

ًظةةةةنيّبزهض٘ةةةة ثي

حظةةةة عدي ةةةةٖيا ارةي

اهخغ ًةةةة ثيًشِٗةةةةتي

يّع  ست

ًظةةةة مياهخغ ًةةةة ثي

يعييبعد

حقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗزي

ّاعصةةةةةةة  اثي

اسهخغ ًةةةةةةةةة ثي

ّاسخغذٗةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ياسزاصعت

ا ةةةةةةةةةةةةزاريًظةةةةةةةةةةةةني -

اسهخغ ًةة ثيّا ارحِةة ي

يعييبعد

هزكةةةةةشياسةةةةةخعلني -

 اسسكخزًّٖ

يهضلضياسعودا  -

1/1/2021-

ي1/9/2021
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 يؤشش األداء انٓذف / االْذاف االعتشاتٛدٛخ انشرى

 عااتاسخططتاساراالوتاسمياثو تاسدعللـتحاسدعلـت  تاسج معوديالفتحدطحلرتعملل تت 2.6
 عااتاسمبدعثلفتعلىتج مع تتع سملوتمرمحقو 

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

2.6.1 

 

عقةةةةةةدي ّراثيحدرٗب٘ةةةةةةتي

ُ٘ ةتياسخةدرٗضييعض  أل

 ةةةةةةةةةةٖياطةةةةةةةةةةخزاح٘ض٘ ثي

ياسخدرٗضياسغدٗزتيي

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدربْىي

يه خصْى

يهْاسً ثيه س٘ت

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد يي ّرةيحدرٗب٘ت

ياسدّراثي

عةةد ياس ةةزٗض٘يي ةةٖي -

ياسدّراث

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

عقةةةةةةدي ّراثيحدرٗب٘ةةةةةةتي 2.6.2

ُ٘ ةتياسخةدرٗضييعض  أل

 ةةٖياسض هعةةتي ةةٖيهضةة  ي

يا ارةياسص ياسض هعٖ

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدربْىي

يه خصْى

يهْاسً ثيه س٘ت

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد يي ّرةيحدرٗب٘ت

ياسدّراثي

عةةد ياس ةةزٗض٘يي ةةٖي -

ياسدّراث

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

عقةةةةةةدي ّراثيحدرٗب٘ةةةةةةتي 2.6.3

ُ٘ ةتياسخةدرٗضييعض  أل

 ةةةةةةةةٖيهضةةةةةةةة  ياعةةةةةةةةدا ي

ياسهخغ ً ثي

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدربْىي

يه خصْى

يهْاسً ثيه س٘ت

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد يي ّرةيحدرٗب٘ت

ياسدّراثي

عةةد ياس ةةزٗض٘يي ةةٖي -

ياسدّراث

اسعخوةةة  يهزكةةةشي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

اًشةةةةةةةةةةةة  يّحغةةةةةةةةةةةةدٗذي 2.6.4

اسو خبةةةةزاثياسخدرٗظةةةة٘تي

ي ٖياسض هعت

سةْاسميّهعةةداثي

ّأصِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشةي

يع طْل

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ييه خبزاثيهضِشة

ياسو خبزاث

عةةةةةةةد ياسو خبةةةةةةةزاثي -

اسضةةةة ُشةيسلعوةةةة ي ةةةةٖي

ياسض هعت

ياسكل٘ ث -

يهزكشياسغ ط  -

ياسلْاسم ا زةي -

 هظخوز

حقل٘ةةةةةةة يأعةةةةةةةدا ي لبةةةةةةةتي 2.6.5

ياسبك سْرْٗصي ٖي

اسض هعةةتيسخغظةةة٘ييًظةةةبتي

ُ٘ ةةتياسخةةدرٗضييأعضةة  

ياسٔياسطلبت

 راطةةةتيسلط  ةةةتي

اسطةةةةةةةةةةةةخ٘ع ب٘تي

اسغق٘ق٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

يسلض هعت

ًظةةبتيا ةة يسلطلبةةتي

ُ٘ ةتييأعضة  اسٔي

ياسخدرٗض

يأعدا ياسطلبت

أعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

ُ٘ تييأعض  

ياسخدرٗض

اعصةةةةة  ٘ ثيأعةةةةةدا ي -

ياسطلبت

يأعضةةة  اعصةةة  ٘ ثي -

يُ٘ تياسخدرٗض

يهضلضياسعودا ي -

اسقبةةةةةةةْ ي ا ةةةةةةةزةي -

يّاسخظض٘ 

ياأل ظ مهض سضي -

هضلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضي -

ياسدراط ثياسعل٘ 

 هظخوز

حغظة٘يييّحةْ ٘زيّطةة   ي 2.6.6

ّحقٌ٘ةةةة ثياسخعلةةةة٘نياسخةةةةٖي

حظةةةخ دمي ةةةٖياسعول٘ةةة ثي

ياسخدرٗظ٘ت

يهْار يه س٘ت

يأصِشةيّهعداث

عد يًّْع٘ةتييحقٌ٘ ثيحعل٘ن

اسصِةةةةةةةةةةةةشةي

ّاسخقٌ٘ةةةةةةةةةة ثي

ياسخعل٘و٘ت

حق رٗزياسخق٘ة٘نياسةذاحٖي -

 ٘وةةةة يٗ ةةةة يحقٌ٘ةةةة ثي

ياسخعل٘ن

ياسكل٘ ث -

ياسلْاسم ا زةي -

ياسعودا  -

 هظخوز

ُ٘ ةةةةةتييأعضةةةةة  حع٘ةةةةة٘يي 2.6.7

حةةدرٗضي ّٕيك ةة  ةي ةةٖي

اسخ صصةةةةةةةةة ثياسخةةةةةةةةةٖي

يحغخ سيسذسك

 راطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ياسغ ص ث

اعالًةةةة ثيعةةةةيي

ياسشْا ز

رصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي

ه صصةةةةةةةةةة ثي

يه س٘ت

يأعضةةةةة  حع٘ةةةةة٘يي

يُ٘ تيحدرٗضيصد 

عةةد يّحةةْس ي

ُ٘ تييأعض  

اسخةةةةةةةةةةةةدرٗضي

ياسوعٌ٘٘ي

 ةةةةةةةزاراثيهضلةةةةةةةضي -

ياسعودا يب سخع٘٘ي

 األ ظ مهض سضي -

ياسكل٘ ثهض سضي -

يهضلضياسعودا  -

 هظخوز
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ح ع٘ةةة يعول٘ةةةتياسرشةةة  ي 2.6.8

اسكةةة  ٗوٖياسسكخزًّةةةٖي

يّا زارياسشاه٘خَ

هزشةةةةةةةةةةةةةةةةةدّىي

أكةةةةةةةةةةةةةة  ٗوْ٘ىي

يسلطلبت

ياسكخزًّةٖي ًظ م

يسإلرش  

أعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا ييارش  ياك  ٗوٖي

ّاعصةة  ٘ ثي

عول٘ةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسرش  

حقةةةةةةةةةة رٗزياسقبةةةةةةةةةةْ ي -

ّاسخظةةض٘ يعةةيياسعول٘ةةتي

ياسرش  ٗت

 زاريهضلضياسعوةدا ي -

اسشاه٘ةةةةةةةةةةةتيبةةةةةةةةةةةب زاري

ياسرش  ياسسكخزًّٖ

ياأل ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م -

ياألك  ٗو٘ت

اسقبْ يّاسخظةض٘ ي -

يهزكشياسغ ط 

يهظخوز

 

 ٔانذساعبد انعهٛب انجحث انعهًٙ: انثبنثانًحٕس  انشئٛظ  .3

 االستقبء ثبنجحث انعهًٙ فٙ اندبيعخ ٔاَعكبط رنك عهٗ انتصُٛف انعبنًٙ نهدبيعخ.انٓذف االعتشاتٛدٙ: 

 يؤشش / يؤششاد األداء االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخانٓذف / االْذاف  انشرى

تسديدّلوتسلبيثتاسعلم ت  تاسج معودطحلرتاسبنلوتا 3.1

 ـّتاسيصػحؿتعللهػ ت كملوتحنحعلوتاألجهزةتحاسدجهلزاتتاسبيثّلوتاسيالثػوتاسدػ تدػ
 اسخ رجّلوتأحتعم اةتاسبيثتاسعلم احاتتمفتاسم  رلعت

 وتمراكػػزتبيثّلػػوتممّحسػػتاعدف قلػػ تتمػػعتممػػّحسلفتمػػفتخػػ رجتاسج معػػوتإن ػػ ت
 جزئّل /كللًّ تمفتخ رجتاسج معو

 راتتحمادحىتاساالموتاسع ّموت له ج هزّلوتاسمخدب 
 دراؾتبقحاعاتاسمعلحم تتاسارحرلواع  
 تاسخام تتاسارحرّلوتسلبيثتاسعلم ّترا تاسب يثلفتعفت

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اسخقّدميّاسوش ركتي ٖي 3.1.1

هشةةةةةة رٗسيخ رص٘ةةةةةةتي

ٗوكةةةةييهةةةةييخالسِةةةة ي

اسغصةةةةةةةةةْ يعلةةةةةةةةةٔي

أصِةةةةشةيّحضِ٘ةةةةشاثي

 بغزّ٘تيعدٗزت

حغ ٘ةةةةشياسوشةةةة ركتي

 ةةةةةةةةٖياسوشةةةةةةةة رٗسي

اسووْسةةةةتيخ رص٘ةةةة ي

 ّهغل٘ 

هشةة رٗسيّأبغةة دي

ّبٌةةةةةةة  ي ةةةةةةةدراثي

 ّاهك ً٘ ثيي

اسوشةةةةةةةةةة رٗسي

ياس  رصّ٘ةةةةةةةةةت

اسخةةةةةةةةٖيحةةةةةةةةّني

 اس ْسيبِ 

عةةد يّ ٘وةةتياسخوْٗةة ي -

اسةةةذٕيحةةةنياس ةةةْسيبةةةَي

ّحوكٌجياسض هعتيهةيي

خالسةةةةةَيهةةةةةييشةةةةةزا ي

األصِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشةي

ّاسخضِ٘ةةشاثياسبغزّ٘ةةتي

ياسغدٗزتي

ياسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ث -

ياألك  ٗو٘ت

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

 طٌْٗ 

 عةةةةةةةةةنياسوشةةةةةةةةة رٗسي 3.1.2

اسبغزّ٘ةةةةةةةةةةةتي اخةةةةةةةةةةة ي

 اسض هعت

اسوشةةةة ركتييتحفيزززز 

 ةةةةةةةةٖياسوشةةةةةةةة رٗسي

اسووْسةةةةَيخ رص٘ةةةة ي

 ّهغل٘ 

أبغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دي

ّهٌشةةةةةةةةةةةةةةةةْراثي

ّهٌخضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّخده ثيّحق رٗزي

اإلًضةة سيسوشةة رٗسي

  اخل٘ت

اسوشةةةةةةةةةة رٗسي

ياسخٖي اسداخل٘ت

حّوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجي

اسوْا قةةةةةةةةةةةةةتي

 علِ٘ 

عةةةةةةةةةد ياسوشةةةةةةةةة رٗسي -

اسووْسةةةةةةةةةتيّ ٘وةةةةةةةةةتي

ياسخوْٗ 

ياسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ث -

ياألك  ٗو٘ت

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

ياسعلوٖ

 طٌْٗ 
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 ةةةةةةةةةبفيهظةةةةةةةةةخْٓي 3.1.3

اسع ّهةةةةةةةةةتياسظةةةةةةةةالهتي

ياسو خبزاثي ّص ُشّٗت

بوةةةةةة يٗخْا ةةةةةةقيهةةةةةةسي

 اسوع ٗ٘زياسدّسّ٘ت
 

سض ىيطالهتيع هةتي

علةةةةةةةةٔيهظةةةةةةةةخْٓي

ّ ةةةةةةةةٖيياسض هعةةةةةةةةت

اسقظةةةةةةنيّاسكل٘ةةةةةةت ي

اسةةةةةةد   ياسوةةةةةةدًٖ ي

حق٘ةةةةةة٘نيخةةةةةة رصٖ ي

ص٘ ًت يح صة٘ ي

 ه سٖ

حقةةةةة رٗزيطةةةةةالهتي

ع ّهةةةتيهةةةيي اخةةة ي

 ّخ رسياسض هعت

هعةةةةةةةةةةةةةةةة ٗ٘زي

ياسظةةةةةةةةةةةةةةالهت

اسع هةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

اسوعخوةةةةةةةةةةةةدةي

 هغل٘ يّ ّس٘ 

اسو خبةةزاثيص ُشّٗةةتي -

ّهظةةةةةخْٓياسظةةةةةالهتي

اسع ّهةةةةتي ِ٘ةةةة يعظةةةة ي

ياسخق رٗزياس ٌ٘ت

 اسكل٘ ث -

 اسص٘ ًتي ا زة -

 صِ ثياسعخو   -

 ا ةةةةةةةزةياألهةةةةةةةيي -

ياسض هعٖ

1/1/0201-
1/9/0201 

 رنيطٌْٗ 

اًشةة  يهزاكةةشيبغزّ٘ةةتي 3.1.4

سةةةتي ّْ  ةةةٖياسض هعةةةتيهو

كلًّّ٘ةةةةةة يهةةةةةةيي/صش ّ٘ةةةةةة 

 خ رسياسض هعت

سضةةةةةةةةة ىيسخغدٗةةةةةةةةةدي

اس ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزف ي

احصةةةةةةةة سثيهةةةةةةةةسي

 صِ ثيهوْست

حقةةةةة رٗزياسلضةةةةة ىي

ّهغ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي

اسحصةةةة سثيهةةةةسي

صِةةةةة ثيهوْسةةةةةت ي

   هقخزع ثيأّس٘ت

كو٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ًّْع٘ةةةةةةةةةةةةةةتي

اسوزاكةةةةةةةةةةةةةشي

اسبغز٘ةةتياسخةةٖي

 حنياًش إُ 

عقةةةةدياح   ّ٘ةةةة ثيهةةةةسي -

س٘ييهةةةييخةةة رسي ّْ هوةةة

اسض هعةةةةةةةةتيإلًشةةةةةةةة  ي

هزاكةةةةةةةةةةةشيبغزّ٘ةةةةةةةةةةةتيي

يّاسشزّ ي ٖياسخٌ ٘ذ

عةةةةةةةةد ياسح   ٘ةةةةةةةة ثي -

اسوبزهةةةةةةةةتيإلًشةةةةةةةة  ي

يهزاكشيبغز٘ت

 ٘وةةةتياسخوْٗةةة ياسةةةذٕي -

يعلَ٘حنياسغصْ ي

عد ياسوزاكشياسبغز٘تي -

ياسخٖيحنياًش إُ 

 طٌْٗ يا ارةياسض هعت -

3.1.5 

 
حظةةةةةةةِ٘ ياس ةةةةةةةده ثي

اسلْصظةةةةةخّ٘تيّحةةةةةْ ٘زي

اسلةةةْاسمي ةةةٖيأطةةةةز ي

 ّ جيّ ًّو يحؤخ٘ز

عْطةةةةةةةبتيّربةةةةةةةفي

اسوشةةة رٗسياسبغز٘ةةةتي

 ب سدّا زياسو خل ت 
 اصخو ع ثيحٌظ٘ق٘تيي

ًظةةةةةة ميسغْطةةةةةةبتي

اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

 اسشزا  ي
هغ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي

 اسصخو ع ث
يًوةةةةةةة  سيشةةةةةةةزا 

ّا ةةغتيّهغةةد ةي

سظةةةخِ٘ يّحظةةةزٗسي

 عول٘ ثياسشزا 

ياسْ جي هقدار

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةالسمي

إلعضةةةةةةةةةةة ري

اسللةةْاسميهٌةةذي

بةةةةةةد يحقةةةةةةدٗني

اسطلةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

اسسكخزًّةةةةةٖي

ّسغ ٗةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّصةةةةةةةةةةةةةةْ ي

 اسوْا 

ر ةة ياسبةة عز٘ييعةةيي -

طزعتيحْ ٘زياسلةْاسمي

ّاس ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةده ثي

اسضةةةةزّرّٗتيسلبغةةةةذي

. ّٖ ياسعلو

ر ةة ياسبةة عز٘ييعةةيي -

طزعتيًّْع٘تيخدهتي

يحْ ٘زياسللْاسم

هخْطةةةةةةةةةفياسْ ةةةةةةةةةجي -

اسةةةةةةةالسميإلعضةةةةةةة ري

ياسوْا 

ًْع٘ةةةتياسوةةةْا ياسخةةةٖي -

يحنيشزاإُ 

ًظةةةةةبتياسشٗةةةةة  ةي ةةةةةٖي -

األطةةةةةةةةةع ريًخ٘ضةةةةةةةةةتي

ياسعط  اث

 اسلْاسم ا زةي -

 اسو س٘تياسدا زة -

 هزكشياسغ ط  -

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

 ٖاسعلو

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياس  رص٘ت

 طٌْٗ 
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حةةةةةةةةةةةْ ٘زي ْاعةةةةةةةةةةةدي 3.1.6

اسوعلْهةةةةةةة ثياسخةةةةةةةٖي

 ٗغخ صِ ياسب عذ

حشةةةةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةةةةتي

 ْاعةةةةةةةديسخغدٗةةةةةةةدي

اسب٘ ًةةةةةةةة ثياسخةةةةةةةةٖي

ٗغخ صِةة ياسبةة عزْىي

ّس٘ظةةةةجيهخةةةةْ زة ي

 هْاسًت

ياأل ظةةةةة محقةةةةة رٗزي

ّاسكل٘ ثيبغ صخِ ي

اسٔياسشخزا ي ةٖي

 ْاعةةةةةةديب٘ ًةةةةةة ثي

  ٘زيهخْ زة

كو٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ًّْع٘ةةةةةةةةةةةةةةتي

 اسب٘ ً ثي

عةةد ي ْاعةةدياسب٘ ًةة ثي -

ياسخٖيحّنياسشخزا يبِ 

أُو٘ةةةةةةةةةةةتي ْاعةةةةةةةةةةةدي -

ياسب٘ ً ثيسلب عذ

ياسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ث -

 األك  ٗو٘ت

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

 اسعلوٖ

ياسوكخبتي ا زة -

 طٌْٗ 

حةةةةةةةةدرٗ يّحؤُ٘ةةةةةةةةة ي 3.1.7

اسكةةْا رياس ٌ٘ةةتيعلةةٔي

اطةةةةةةخ دامياألصِةةةةةةشةي

 ّاسخضِ٘شاثياسعلو٘ت

يّّرعي  ّراث

 عو 
يكةةةةةةةْا رياس ٌ٘ةةةةةةةت

طةةةخ داميس هئُلةةةت

األصِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشةي

ّاسخضِ٘ةةةةةةةةةةةةةةشاثي

علةةةةةةةةٔيياسعلو٘ةةةةةةةةت

 .اسْصَياألكو 

كو٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ًّْع٘ةةةةةةةةةةةةةةتي

اسخةةةةةةةةةةةةةدرٗ ي

 ّاسخؤُ٘ 

عةةد ياسةةدّراثياسخةةٖي -

أعط٘ةةةةةةةجيسلكةةةةةةةْا ري

ياس ٌ٘ت

ياسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ث -

ياألك  ٗو٘ت

 طٌْٗ 

 

 يؤشش األداء انٓذف / االْذاف االعتشاتٛدٛخ انشرى

3.2 

تأعاػ تزل اةتاسعالق تتاسبيثّلػوتحاألبيػ ثتاسم ػدركوتبػلفت
هلئػػػػوتاسدػػػػارلست ػػػػ تج معػػػػوتاسلرمػػػػحؾتحزمالئهػػػػـت ػػػػ ت

تخؿتاألرافتحخ رجهاسمؤاا تتحاسمع هاتاسعلمّلوتاا

 هلئػػوتاسدػػارلستمػػفتاسج معػػوتمع هػػاتتأعاػػ تدعللمػػ تتداػػّهؿتحدػػاعـتزلػػ رةت
اػػمعوتع سلػػوتسعقػػات ع سلػػ تتتبيثّلػػوتاحسّلػػوتمرمحقػػوتحااداػػ  وتبػػ يثلفتذحي

 مخدلفو
 تب يثحفتمفتمع هاتبيثّلوتمرمحقوعااتاألبي ثتاسد تل  رؾت  تد سلفه  
 اسزمنّلوعااتاسزل راتتاسعلملوتاسمدب اسوتحمااه ت 
 اتتاسمصّنفوتع سمّل تاسم  رؾت لهعااتاسمؤدمرت 
 مه تاسج معوتأحتد  رؾت  تدنظلمه عااتاسمؤدمراتتاساحسلوتاسد تدنظ 
 خ رجّلوتاسد تيصلتتاسج معوتعلله عااتاسم  رلعتاس 
 تا ـّ اداػػ  دهـتحاسفع سلػػ تتاسدػػ تعػػااتاسبػػ يثلفتمػػفتمع هػػاتمرمحقػػوتاسػػذلفتدػػ

 عقاحه 
 ـّتعقاه تق ئموتاسن  ط تتذات تاسعالقوتاسد تد

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

حطْٗزيحعل٘و ثي عةني 3.2.1

اسشٗةةةةةة راثياسعلو٘ةةةةةةتي

اسوخب  سةةةتيهةةةييّاسةةةٔي

هع ُةةةةةةةةةةةديبغزّ٘ةةةةةةةةةةةتي

هزهْ ةةةةتيّعضةةةةْري

اسوةةةةئحوزاثياسدّس٘ةةةةتي

 اثياسظةةةوعتياسع س٘ةةةتي

حشةةةك٘ يسضةةة ىيحضوةةةسي

اس خزاع ثياسو خل ةتي

يّحدرطِ  يهْاسًت

 ةةةةةةةةةةةةةزاراثي

هضلةةةةةةةةةةةةةةةةةضي

يعودا 

حعل٘وةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغتي

ّشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هلَي

ّهغ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشةي

سلخبةة   ياسعلوةةٖي

يّاسبغزٖ

ا ةةةةةةةةةةزاريهضلةةةةةةةةةةضي -

اسعوةةةةةةةدا يحعل٘وةةةةةةة ثي

حظةةِّ يّحةةدعنيسٗةة رةي

ُ٘ ةةةةةةةةةةةتييأعضةةةةةةةةةةة  

اسخدرٗضيهيياسض هعتي

بغزّ٘ةةةتي ّسّ٘ةةةتيهع ُةةةدي

هزهْ ةةةتيّاطخضةةة  تي

يهضلضياسعودا  -

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

ياسعلوٖ

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

1/1/2021-

ي1/12/2021
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ّاسوصةةةةٌ تيع سوّ٘ةةةة  ي

يّ سيحعل٘وة ثيسةدعن

أبغةةةةةةة ديهةةةةةةة يبعةةةةةةةدي

-postاسةةةةةةةةدكخْراٍي)

doctoral 

research)ي

بةةة عز٘يي ّٕيطةةةوعتي

ع س٘ةةةةتيسعقةةةةدي ّراثي

ًّةةةةدّاثيّّرشةةةة ثي

يعو 

ح ع٘ةةةةةةة ياسح   ّ٘ةةةةةةة ثي 3.2.2

اسدّسّ٘ةةتياسوْ ّعةةتي ٘وةة ي

ٗ ّ ياسبغذياسعلوٖي

ّاسخبةةةةةة   ياسبغزةةةةةةٖ ي

 اسوشٗدّحْ ٘سي

ي

حشةةك٘ يسضةة ىيحةةدرصي

اسح   ٘ةةةة ثياسوْ عةةةةتي

ّحزصةةةةةةةةةةديهةةةةةةةةةةدٓي

اهك ً٘ةةةةةةتياسطةةةةةةخ   ةي

هٌِةةةةةة ي ةةةةةةٖيهضةةةةةة  ي

اسبغذياسعلوةٖيّحقةدمي

ا خزاعةة ثيسح   ٘ةة ثي

يصدٗدة يهْاسًت

اح   ٘ةةةةةةةةةةةةة ثي

ح ةةدمياسبغةةذي

اسعلوةةةةةةةةةةةةةةةةٖي

ّاسخبةةةةةةةةةةةةة   ي

ياسعلوٖ

اسح   ٘ةةةةةةةةةةةةةةة ثي

اسو علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

يّاسضدٗدة

عةةةةةةةةد ياسٌشةةةةةةةة   ثي -

اسبغز٘ةةةةتيّاسشٗةةةة راثي

يياسعلو٘ةةتياسوٌبزقةةتيعةة

اسح   ٘ةةةةة ثياسدّس٘ةةةةةتي

اسوْ عةةتي ةةدٗو يّاسخةةٖي

يطخْ سي ٖياسوظخقب 

 اسز  طت -

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

 اسعلوٖ

ا ةةةزةياسعال ةةة ثي  -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

 اسدّس٘ت

ياسكل٘ ث -

يطٌْٗ 

 ع س٘ةةةةةةة ثيهٌخظوةةةةةةةتي 3.2.3

سخةةةةةةدرٗ ياسبةةةةةة عز٘يي

علةةٔيكخ بةةتيهشةة رٗسي

 خ رص٘ت

ي

هةةةةةدربْىيهئُلةةةةةْىي

سِةةةةةةةةةذاياسغةةةةةةةةةةز  ي

ّرشةةةةةةةة ثيعوةةةةةةةة  ي

يهْاسًت

بةةةةةةةةةةةةةةة عزْىي

هئُلةةةةةةةةةةةةةْىي

سكخ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

هشةةةةةةةةةةةةة رٗسي

يخ رص٘ت

اسوشةة رٗسياسخةةٖي

حةةةةنياسخقةةةةدميسِةةةة ي

يّاسخٖي  سث

عةةةةةةةد ييهقخزعةةةةةةة ثي -

اسوشةةة رٗسياس  رص٘ةةةتي

ياسخٖيحنيحقدٗوِ .

عةةةةةةةةةد ياسوشةةةةةةةةة رٗسي -

اس  رص٘ةةةةتياسخةةةةٖيحةةةةني

ياس ْسيبِ 

اسبةة عزْى ي ا ةةزةي -

اسعال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

عوةةةة  ةيي اسدّس٘ةةةةت

اسبغةةةةذياسعلوةةةةٖ ي

يهزكشياسضْ ة

يطٌْٗ 

عوةةةةةةةةةة ي ع س٘ةةةةةةةةةة ثي 3.2.4

حعةةةةةةةةّز يهٌخظوةةةةةةةةتي

ب سضِةةةةةة ثياسو ًغةةةةةةتي

ّك٘ ّ٘تياسخقّدميسِة يهةسي

حةةةةةةةةةةةةْ ٘زيك هةةةةةةةةةةةة ي

اسوعلْهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّاسخ  صةةةةةةةة٘ يعةةةةةةةةيي

اسوةةةةةةةةةٌظياسو خل ةةةةةةةةةتي

اسوخ عةةةتيعلةةةٔيهْ ةةةسي

ياسض هعتياإلسكخزًّٖ

ّرشةةةةةةةة ثيعوةةةةةةةة  ي

رّابةةفيعلةةٔياسوْ ةةسي

اإلسكخزًّةةٖيسلض هعةةتي

يهسيشزطيهبظف ي

ب عزْىيعلٔي

ا ال يأّطسي

ب سضِةةةةةةةةةةةة ثي

اسو ًغةةةةةةةةةةةةةةةتي

ياسخقّدمي ّك٘ ّ٘ت

يسِ .

ب٘ ًةةةة ثي  عةةةةدةي

ب سضِةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسو ًغت

عد ياسضِ ثياسو ًغتي -

ياسخٖيحنيًشزُ 

 اسب عزْى -

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

 اسدّس٘ت

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

 اسعلوٖ

اسعخوةة  يهزكةةشيي -

ياسضْ ةّ و ىي

يطٌْٗ 

حٌظةةةةةةة٘نيهةةةةةةةئحوزاثي 3.2.5

 ّسّ٘ةةةتي ةةةٖياسض هعةةةتي

ّاسوش ركتي ٖيحٌظ٘ني

اسوةةةةئحوزاثياسدّسّ٘ةةةةتي

يخ رسياسض هعت

هْاسًةةةةةةةةةت يسضةةةةةةةةة ىي

هخ بعتيّحغضة٘زي ةٖي

ييياأل ظ م

هغ  ةةةةةةةةةةةةزي

سضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ىي

اسخغضةةةةةةةةةة٘زي

يّاسوخ بعت

اسوةةةةةةةةةةةةئحوزاثي

اسخٖيحٌظوِة يأّي

حشةةةةةة ر يبِةةةةةة ي

ياسض هعت

عةةةةةةةد ياسوةةةةةةةئحوزاثي -

اسدّس٘ةةتياسخةةٖيحٌظوِةة ي

اسض هعةةةةتيأّيحشةةةة ر ي

ي ٖيحٌظ٘وِ 

 اسكل٘ ث -

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ياسع هت

يطٌْٗ 

 

ي  
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 األداءيؤشش  انٓذف / االْذاف االعتشاتٛدٛخ انشرى

3.3 
دحجلػػهتاسبيػػثتاسعلمػػ تسػػاعـتاسصػػن عو,تميلّلػػ تحع سملًّػػ ,ت

تحاسد  رؾتمعتاسمجدمعتاسميل 

 صػػن عوتعػػااتاألبيػػ ثتاسمن ػػحرةتحاسم ػػ رلعتاسبيثلػػوتذاتتاسعالقػػوتبقاػػ ل تاس
 حايدل ج تتاسمجدمعتاسميل ّت

 عو,تاسميلّلوتحاسع سمّلودعّرؼتببرامجتربطتاألك المل تب سصنتن  ط تعقات  
 لفتمػػفتقط عػػ تتمعػػ رضتحنػػاحاتتدعػػّرؼتبندػػ جتاسبيػػثتاسعلمػػ تسلمهدّمػػعقػػات

 اسصن ع تتاسمخدلفو
 جلؿتبراتاتتاخدراعتميللوتحع سملودا 
 تنم ذجتأحسّلوتمفتمندج تتدج رّلو

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

حكةةةةةةْٗيي ةةةةةةز يبغزّ٘ةةةةةةتي 3.3.1

هِخّوةةةتيبقضةةة ٗ ياسبغةةةذي

ي"اسظ خٌت ّٖ ي"اسعلو

سضةةةةةةة ىيعلةةةةةةةٔي

هظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخْٓي

اسكل٘ةةةة ثيحغةةةةد ي

هض سثياسبغذي

ي ّٖ اسعلوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

"اسظةةةةةةةةةةةةة خٌت"ي

اسخةةةةةةةٖيٗوكةةةةةةةيي

حكةةةةةْٗيي ةةةةةز ي

يبغز٘تي ِ٘ 

عد ياسقض ٗ ييحْص٘ ثياسلض ى

اسخٖيحني

ياسخع ه يهعِ 

عد يياسوشة رٗسياسخةٖي -

عصةةةلجيعلِ٘ةةة يُةةةذٍي

اس ةةةةةةةةةةةةز يّعةةةةةةةةةةةةد ي

األبغ دياسخةٖيحٌخضِة ي

ّاسوٌشةةةةةةةةةْرةي ةةةةةةةةةٖي

ياسوضالثياسوزهْ تي

 اسكل٘ ث -

هضلةةةةةضياسبغةةةةةذي -

ياسعلوٖ

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّسَ٘

يطٌْٗ 

حْص٘ةةةةةَياسبةةةةة عز٘يياسةةةةةٔي 3.3.2

األبغةةة دياسوِخّوةةةتيبغةةةّ ي

اسقضةةةةة ٗ ياسولّغةةةةةتي ةةةةةٖي

اسصةةةةةٌ ع ثياسو خل ةةةةةت ي

ّع سوًّّ٘ةة  يأّيحلةةكيهغلّ٘ةة ي

اسخةةةةةةةةةةةةةةٖيحخعةةةةةةةةةةةةةةّز ي

سعخ٘ صةةةةةة ثياسوضخوةةةةةةسي

ّٖي  اسوغلّ

ي

سضةةةةةةةةة ىي ةةةةةةةةةٖي

حكةةةْىيياأل ظةةة م

يهِوخِةةة يحغدٗةةةد

هْا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسي

اسكخزًّ٘ةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّ ْاعةةديب٘ ًةة ثي

حُعٌةةٔيب سقضةة ٗ ي

اسولّغةةةةةةةتي ةةةةةةةٖي

اسصةةةةةةةةةةةةٌ ع ثي

اسو خل ت يهغلّ٘ ي

ّع سوًّّ٘ةةةةةةةةةة  يأّي

حلةةةةةةةةةكياسخةةةةةةةةةٖي

حخعةةةةةةةةةةةةةةةةةةّز ي

سعخ٘ صةةةةةةةةةةةة ثي

اسوضخوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسي

ّٖي ياسوغلّ

يحْص٘ ثياسلض ى

رّابةةةةةةةةفيعلةةةةةةةةٔي

ْ ةةةةةسياسض هعةةةةةتيه

يب سوطلْل

عد ياسقض ٗ ي

اسخٖيحني

ياسخع ه يهعِ 

عةةةةةةةةةد ياسوشةةةةةةةةة رٗسي -

ّاألبغةةةةةةةةةةةةةةةةة دي اثي

اسعال ةةةةةةةةةتيبقضةةةةةةةةة ٗ ي

اسصٌ ع ثياسو خل ةت ي

هغلّ٘ةةةةةةةةةة يّع سوًّّ٘ةةةةةةةةةة ي

ّاعخ٘ صةة ثياسوضخوةةسي

ّٖي ياسوغل

 اسكل٘ ث -

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

ياسعلوٖ

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

يطٌْٗ 

اسخعزٗةةة يببةةةزاهشيربةةةفي 3.3.3

األك  ٗو٘ةةةةة يب سصةةةةةٌ عت ي

ًشةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ثي

ّ ع س٘ةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّرشةةةةةة ثيعوةةةةةة ي

حعةةةةّز يًّةةةةدّاثي

عد ي

اسوش رك٘يي

عةةةةةةةد ياسوشةةةةةةة رك٘يي -

ّعد ياس ع س٘ة ثياسخةٖي

اسكل٘ةةة ث يعوةةة  ةي -

اسبغةةةةذياسعلوةةةةٖ ي

يطٌْٗ 
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اسوغلّ٘ةةةةةةةةتيّاسع سوّ٘ةةةةةةةةت يي

ّاطةةةةةةةةخغداديرّابةةةةةةةةفي

حعزٗ ّ٘تيبِ يعلٔياسوْ ةسي

ياإلسكخزًّٖيسلض هعت

ببةةةةةةةزاهشيربةةةةةةةفييّهْاسًت

األك  ٗو٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ب سصةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ عت ي

ياسوغلّ٘تيّاسع سوّ٘ت

هيياسصٌ عتي

ّاسوضخوسي

ياسوغلٖ

حعةةّز يببةةزاهشيربةةفي

األك  ٗو٘ يب سصٌ عت ي

ياسوغلّ٘تيّاسع سوّ٘ت

 ا ةةةةزةياسعال ةةةة ثي

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘تي

حظةةةةةْٗقيًخةةةةة سياسبغةةةةةذي 3.3.4

اسعلوٖي ٖياسض هعتيسةدٓي

اسوِخّوةة٘ييهةةيي ط عةة ثي

 اسصٌ ع ثياسو خل ت

ي

سضٌةةةةةةةَيسعوةةةةةةة ي

  عةةةةدةيب٘ ًةةةة ثي

يش هلت

عقةةةةةةديهعةةةةةة ر ي

ًّةةةةدّاثيحعةةةةّز ي

بٌخةةةةةةة سياسبغةةةةةةةذي

اسعلوةةٖيسلوِخّوةة٘يي

هةةةةةةةيي ط عةةةةةةة ثي

اسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ ع ثي

ياسو خل ت

عةةةةةةةةد ياسوعةةةةةةةة ر ي -ي  عدةيب٘ ً ث

ّاسٌةةةةةةةةةدّاثياسخةةةةةةةةةٖي

حعةةّز يبٌخةة سياسبغةةذي

اسعلوٖيسلوِخّوة٘ييهةيي

 ط عةة ثياسصةةٌ ع ثي

اسو خل ةةةةةةت يّأعةةةةةةدا ي

ياسوش رك٘يي ِ٘ .

  عةةةةةةةةةةةدةيب٘ ًةةةةةةةةةةة ثي -

يهٌشْرةيسلصٌ عت

 اسكل٘ ث -

بغةةةةةةذيوةةةةة  ةياسع -

ياسعلوٖ

يطٌْٗ 

حْص٘ةةةةةَياسبةةةةة عز٘يياسةةةةةٔي 3.3.5

حظض٘ يبةزا اثياخخةزا ي

يهغلّ٘تيّع سوّ٘ت

ّصةةةةْ ي ةةةة بفي

ارحبةةةةةةة  يهةةةةةةةسي

هكخةةةةةة ي عةةةةةةني

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

اسخخةةةةزا ي ةةةةٖي

اسضوع٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ياسعلو٘ت

حةةةْ ٘زيهعلْهةةة ثي

سخظةةةةِ٘ يحظةةةةض٘ ي

يبزا اثياخخزا ي

بزا اثي

ياسخخزا 

عةةةةةةةةةةةد يبةةةةةةةةةةةزا اثي -

ياسخخزا 

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

ياسعلوٖ

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

يطٌْٗ 

 

ي  

 يؤشش األداء انٓذف / االْذاف االعتشاتٛدٛخ انشرى

3.4 

,تر ػػػعتماػػػدحىتراػػػ ئؿتاسم جاػػػدلرتحأطرحيػػػ تتاسػػػاكدحرا 
زلػػ اةتأعػػاااتاسمن ػػحراتتاسعلمّلػػوتاسماػػدّلوتمػػفتاسراػػ ئؿتحت

تاسج معّلو

 أعاااتاسمن حراتتاسعلمّلوتاسمادّلوتمفتاسرا ئؿتاسج معّلو 
 اسماػػدلوتاسمن ػػحرةت ػػ تمجػػالتتع سملػػوتاسػػىتعػػااتاسراػػ ئؿتناػػبوتاألبيػػ ثت

 اسج معلو
 أعػػػػاااتطلبػػػػوتاسارااػػػػ تتاسعللػػػػ تاسماػػػػدفلالفتمػػػػفتبػػػػرامجتاسارااػػػػ تتاسعللػػػػ ت

 اسم دركوتحبرامجتاسدب اؿتاألك الم تحاسد بلؾتاسبيث 
 نابوتأعاااتاسطلبوت  تما رتاسرا سوتإسىتأعاااهـت  تما رتاس  مؿ 
 تتعلم تحاسمع للرتاألخالقلوتعناتإعاااتاسبيحثحاعتاسلؿتيحؿتاعندي ؿتاس 
  دفعلؿتنظ ـتاسك ؼتعفتاسارق تتاسعلملوتسطلبوتاساراا تتاسعلل 
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تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

حغدٗذياسخعل٘و ثيبو ي 3.4.1

ٗك ةةةةةةةةة ياسوظةةةةةةةةةخْٓي

اسعةةةةةةةة سٖيسلزطةةةةةةةة   ي

اسض هعّ٘ةةةةةةةةةتيّبوةةةةةةةةةة ي

ٗضةةةةةةةةةةةوييسٗةةةةةةةةةةة  ةي

اسوٌشةةةْراثياسعلوّ٘ةةةتي

اسوظخلّتيهةيياسزطة   ي

ياسض هعّ٘تي

وسيحشك٘ يسض ىيحض

اس خزاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسو خل تيّحدرطِ 

 ةةةةزاراثيهضلةةةةضي

يعودا اس

اسبغةةةةةةةةةةةة دي

اسوظةةةخلتيهةةةيي

اسزطةةةةةةةةةةةةة   ي

اسض هع٘ةةةةةةةةةةةتي

ّاسوٌشةةةةةةْرةي

يع سو٘ 

ياسشٗةةةة  ةيي ةةةةٖيعةةةةةد  -

األبغ دياسوظةخلتيهةيي

اسزطةةةةة   ياسض هع٘ةةةةةتي

ّاسوٌشةةةةةةةةةْرةي ةةةةةةةةةٖي

ياسخصٌ٘  ثياسع سو٘ت.

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

اسعلوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٖي

 اط ثياسعل٘ رّاسد

يهضلضياسعودا  -

ياسكل٘ ث -

1/1/2021-

ي1/9/2021

اسطةةةةخ   ةياسقصةةةةْٓي 3.4.2

هييبزاهشياسدراط ثي

اسعل٘ةةةةةةةة ياسوشةةةةةةةةخزكتي

ّبةةةةةةةةزاهشياسخبةةةةةةةة   ي

األكةة  ٗوٖيّاسخشةةب٘كي

اسبغزةةةةةةةةٖيإلصةةةةةةةةزا ي

اسعولةةٖيعلةةٔيياسضةةش 

األ ةةة يهةةةيياسزطةةة   ي

اسض هعّ٘ةةةةةةةةةةةتي ةةةةةةةةةةةٖي

ه خبةةةةةةةزاثيبغزّ٘ةةةةةةةتي

يخ رسياألر ى

يسض ىي ٖياسكل٘ ثي

اسبغةةةةةةةةةةذيعةةةةةةةةةةيي

ياسبزاهشياسوشخزكت

ّرعيًّةةةةةةةةدّاثي

ّرّابةةةةفيحشةةةةزطي

سلطلبةةتيّاألطةة حذةي

ياس زفياسوخ عت

اسطلبةةتياسةةذٕي

ٗقْهةةةةةةةةةةةةةةْىي

بعوةة يكةة ياّي

صةةةةةةش يهةةةةةةيي

اعوةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

اسزطةةةةةةةةةةةةة   ي

خةةةةةةةةةةةةةةةةةة رسي

ياسض هعت

عةةةةد ياسطلبةةةةتياسةةةةذٗيي -

اسضةةةةةةةةةش يٗضةةةةةةةةةزّىي

اسعولةةةٖيعلةةةٔياأل ةةة ي

هةةةةةةةةةةةةيياسزطةةةةةةةةةةةة   ي

اسض هعّ٘ةةةةةةةةةةةتي ةةةةةةةةةةةٖي

ه خبةةةةةةةزاثيبغزّ٘ةةةةةةةتي

يخ رسياسض هعت

  ةياسبغةةةةةةذيعوةةةةة -

ياسعلوٖ

ياسكل٘ ث -

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

رٗسيّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ياسدّس٘ت

يطٌْٗ 

حْص٘ةةةةةةةةَياسزطةةةةةةةة   ي 3.4.3

اسض هعّ٘ةةةةةتيسوع سضةةةةةتي

اسقضةةة ٗ ياسولّغةةةتي ةةةٖي

اسصٌ ع ثياسو خل ةت ي

هغلّ٘ةةةةة يّع سوًّّ٘ةةةةة  يأّي

حلةةةكياسخةةةٖيحخعةةةّز ي

سعخ٘ صةة ثياسوضخوةةسي

ّٖي ياسوغلّ

ياأل ظةة مسضةة ىي ةةٖي

حكةةةةةةةْىيهِوخِةةةةةةة ي

يحغدٗد

هْا ةةةةسياسكخزًّ٘ةةةةتي

ّ ْاعةةةةةةديب٘ ًةةةةةة ثي

حُعٌةةةةةةٔيب سقضةةةةةة ٗ ي

اسولّغةةةةةةةةةةةتي ةةةةةةةةةةةٖي

اسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ ع ثي

اسو خل ةةةةةت يهغلّ٘ةةةةة ي

ّع سوًّّ٘ةةةة  يأّيحلةةةةكي

اسخةةةةةةةٖيحخعةةةةةةةّز ي

سعخ٘ صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

.يي ّٖ ياسوضخوسياسوغلّ

يحْص٘ ثياسلض ى

ّابةةةةةةةةفيعلةةةةةةةةٔير

هْ ةةةةةسياسض هعةةةةةتي

يب سوطلْل

ياسزطةةةةةةةةةةةةة   

اسخةةةةٖيحعةةةة سشي

 ضةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٗ ي

اسصةةةةةةةةةةةٌ عتي

ّاسوضخوةةةةةةةةةسي

ياسوغلٖ

عةةةةةةةةةةد ياسزطةةةةةةةةةة   ي -

اسض هعّ٘ةةةتياسوخْصِةةةتي

اسةةٔيهع سضةةتياسقضةة ٗ ي

اسولّغةةةةةةةةةةةةةةتي ةةةةةةةةةةةةةةٖي

اسصٌ ع ثياسو خل ةت ي

هغلّ٘ةةةةة يّع سوًّّ٘ةةةةة  يأّي

حلةةةكياسخةةةٖيحخعةةةّز ي

سعخ٘ صةة ثياسوضخوةةسي

ّٖي ياسوغلّ

 اسكل٘ ث -

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

ياسعلوٖ

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

يطٌْٗ 

حطْٗزي  عةدةيب٘ ًة ثي 3.4.4

سألبغ دياسوظخلتيهةيي

اسزطةةةةة   ياسض هع٘ةةةةةتي

يّربطِ يهسياسزط   

سضةةةةةةةةةة ىيسةةةةةةةةةةزبفي

ّبزهضةةتياألبغةة دي

اسوظةةخلتيّاسزطةة   ي

ياسض هع٘ت

  عةةةةةةةدةيب٘ ًةةةةةةة ثي

يش هلتيّهعبزة

يب٘ ً ثي   عدة

سألبغةةةةةةةةةةةة دي

اسوظةةةخلتيهةةةيي

اسزطةةةةةةةةةةةةة   ي

ياسض هع٘ت

ّصةةْ ي  عةةدةيب٘ ًةة ثي -

سألبغ دياسوظخلتيهةيي

ياسض هع٘تاسزط   ي

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

ياسعلوٖ

ياسكل٘ ث -

ياسوكخبت -

1/1/2021-

ي1/12/2021

يرنيطٌْٗ 

سٗةةة  ةيهعز ةةةتي لبةةةتي 3.4.5

اسدراطةةةةةةة ثياسعل٘ةةةةةةة ي

ب سًخغةةةةةة  ياسعلوةةةةةةٖي

حشةةةةةةةةك٘ يسضةةةةةةةةة ىي

عةةْ يسْ ةةسي س٘ةة ي

اسًخغةةةة  ياسعلوةةةةٖي

ّ سي س٘ة يعةْ ي

اسًخغةةة  ياسعلوةةةٖي

ّاسوعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٗ٘زي

عةةةةْ ي س٘ةةةة ي

اسًخغةةةةةةةةةةةة  ي

اسعلوةةةةةةةةةةةةةةةةٖي

 ةةةةةٖيًظةةةةةبتياسخشةةةةة بَي -

ياسزط   ياسض هع٘ت

شةةةةةةةةةةةوْس٘تي س٘ةةةةةةةةةةة ي -

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

ياسعلوٖ

ياسكل٘ ث -

يطٌْٗ 
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد االَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

ّاسوعةة ٗ٘زياألخال ٘ةةتي

عٌةةةدياعةةةدا ياسبغةةةْدي

يّاسزط   ياسض هع٘ت

ّاسوعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٗ٘زي

األخال ٘ةةةةةةةتيعٌةةةةةةةدي

ياسبغْداعدا ي

ّحدرٗضياسوغخةْٓي

سطلبةةةةتياسدراطةةةة ثي

ياسعل٘ ي

األخال ٘ةةةةةتيعٌةةةةةدي

 اعدا ياسبغْد

ّرعي

ّهغ  ةةةةةةةةةةةةةزاثي

عةةةةةْ ياسًخغةةةةة  ي

اسعلوٖيّاسوعة ٗ٘زي

األخال ٘ةةةةةتيعٌةةةةةدي

ياعدا ياسبغْد

ّاسوعةةةةةةةةة ٗ٘زي

األخال ٘ةةةةةةةةةةتي

عٌةةةةدياعةةةةدا ي

ياسبغْد

اسًخغةةةةةةة  ياسعلوةةةةةةةٖي

ّاسوعةة ٗ٘زياألخال ٘ةةتي

يعٌدياعدا ياسبغْد

عةةد ياس ع س٘ةة ثياسخةةٖي -

حةةةةةنيحٌ ٘ةةةةةذُ يّعةةةةةد ي

ياسوش رك٘يي ِ٘ 
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 اإلداسٚخانًٕاسد انجششٚخ ٔ :انشئٛظ انشاثع انًحٕس .4

  اإلداسٚخإعتقطبة ٔتأْٛم ٔتًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ ٔتحذٚث ٔتطٕٚش اإلخشاءاد  انٓذف االعتشاتٛدٙ:

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تاسج معودطحلرتحد هلؿتاسك ارتاألك الم ت  ت 4.1

 دفلالفتمفتاحراتتدارلبلوتحنابدهـهلئوتاسدارلستاسماتأعا تعاات 
 لحاتعلىتدرقل تتأك الملوتحنابدهـهلئوتاسدارلستاسذلفتيصتأعا تعاات 
 منقحسلفتمفت ئوتإسىتأخرىتحنابدهـهلئوتاسدارلستاستأعا تعاات 
 علػػػىتدفػػػرغتعلمػػػ ت ػػػ تج معػػػ تتهلئػػػوتاسدػػػارلستاسي صػػػللفتتأعاػػػ تعػػػاات

 مرمحقو
 فتاسدكنحسحجلػػػ ت ػػػ تاسبيػػػثتهلئػػػوتاسدػػػارلستاسػػػذلفتلاػػػدخامحتأعاػػػ تعػػػاات

 حاسدارلس
 ارلستاسمدملزلفتبيثًل تحدارلاًل اسدتهلئوتأعا تعاات 
 دارلالوتح ؽتمع للرتع سلوتاسجحاةدطحلرتاسمخدبراتتاسبيثلوتحاس 
 تم  ركلفت  تمؤدمراتتحناحاتتعلملوهلئوتاسدارلستاستأعا تعاات

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ  يؤششاد اإلَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

ّ ةةةةةةةةةةسيبةةةةةةةةةةزاهشي 4.1.1

حدرٗب٘ةةةةةةةةةةتي ع سةةةةةةةةةةتي

ُ٘ ةةةةةةةةةتييعضةةةةةةةةة  أل

اسخةةةدرٗضيألطةةةخ دامي

حقٌ٘ةةةةةة ثيّأطةةةةةة س٘ ي

يهطْرةيّعدٗزت

هةةةةةةْار يه س٘ةةةةةةتي

يّحدرٗب٘تيُهٌ طبت

كةةةةة  ريأكةةةةة  ٗوٖي

هئُةةةة يّهةةةةدرلي

علةةةةةةةٔيأطةةةةةةة س٘ ي

اسخدرٗضيّاسخقْٗني

ياسغدٗزت.

طةةةةةةةةوعتيع س٘ةةةةةةةةتي

سلض هعةةةةةةةةتيهةةةةةةةةسي

اسوغ  ظةةةةتيعلةةةةٔي

يحغظٌِ٘ 

 ّرةيسكةةةة يعضةةةةْي -يحق٘٘ن

يُ٘ تيحدرٗض

يًْالياسز ٘ض -

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يعودا ياسكل٘ ث -

يهظخوز

ّ ةةةةةةةةةسيبزًةةةةةةةةة هشي 4.1.2

يعضةةةةةة  حةةةةةدرٗبٖيأل

ُ٘ ةةةةةةةةةتياسخةةةةةةةةةدرٗضي

٘ يسطةةةةةخ داميأطةةةةة س

 اسخقْٗنياس ع ست

هةةةةةةْار يه س٘ةةةةةةتي

يّحدرٗب٘تيُهٌ طبت

كةةةةة  ريأكةةةةة  ٗوٖي

هةةةةدرليهئُةةةة يّ

علةةةةةةةٔيأطةةةةةةة س٘ ي

ياسخقْٗنياس ع ست

ًظ ميعو يا ارٕي

ييهخطْر

 ّرةيسكةةةة يعضةةةةْي -يحق٘٘ن

يُ٘ تيحدرٗض

يًْالياسز ٘ض -

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يعودا ياسكل٘ ث -

ي1/1/2021

ي31/12/2022

ّ ةةةةةةةةةةسيبةةةةةةةةةةزاهشي 4.1.3

حدرٗب٘ةةةةةةةةةتيهكز ةةةةةةةةةتي

سخغظةةةةة٘ييهِةةةةة راثي

 اإلًضل٘شٗتاسلغتي

هةةةةةةْار يه س٘ةةةةةةتي

يّحدرٗب٘تيُهٌ طبت

ريأكةةةةة  ٗوٖيكةةةةة  

 ةةةةةةةةةْٕيب سلغةةةةةةةةةتي

ياسًضل٘شٗت

اهخغ ىي

يهظخْٓ

سكةةةة يعضةةةةْي ّرةي -

يُ٘ تيحدرٗض

ً  ةةةةةةة ياسةةةةةةةز ٘ضي -

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

ياألك  ٗو٘ت

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يعودا ياسكل٘ ث -

ي1/1/2021

ي31/12/2022
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ  يؤششاد اإلَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اسخْطةةةةسي ةةةةٖيحبةةةة   ي 4.1.4

 ةةةةةةةةةةتيُ٘يأعضةةةةةةةةةة  

اسخةةةةةةةةةةةدرٗضيهةةةةةةةةةةةسي

 اسض هع ثياسوزهْ ت

كةةةةة  ريأكةةةةة  ٗوٖيياح   ٘ ثيحع ّى

علوةةةةةةةٖيهئُةةةةةةة ي

 ةةةةةةةةةة  ريعلةةةةةةةةةةٔي

هْاكبةةةةتياسخطةةةةْري

األكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٗوٖي

يّاسعلوٖ

عد ي

ياسح   ٘ ث

ُ٘ ةةتييأعضةة  عةةد ي -

ياسخدرٗض

ر ةةةةة٘ضياسض هعةةةةةتي -

يعودا ياسكل٘ ث.

عو٘ةةةةةةةةدياسبغةةةةةةةةذي -

ا ةةةةةةزةياسعلوةةةةةةٖ ي 

اسعال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

يّاسوش رٗسياسدّس٘ت

ي1/1/2021

ي31/12/2022

حشةةةةةةةةةةض٘سياسعوةةةةةةةةةة ي 4.1.5

اسضوةةةةةةةةةة عٖيبةةةةةةةةةة٘يي

ُ٘ ةةةةةةةةةةتييأعضةةةةةةةةةة  

خةةدرٗضي ةةٖياسعوةة ياس

ياسبغزٖيّاسوش رٗس

اسخشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض٘سي

يّاسغْا ش

كةةةةة  ريأكةةةةة  ٗوٖي

يهئُ يّهخع ّى

ُ٘ ةةتييأعضةة  د يعةة -ياسعد 

اسخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٗضي

ياسوش رك٘ي

ً  ةةةةةةة ياسةةةةةةةز ٘ضي -

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

ياألك  ٗو٘ت

يعودا ياسكل٘ ث. -

عو٘ةةةةةةةةدياسبغةةةةةةةةذي -

ياسعلوٖ

هكخبتياسغظ٘ييبةيي -

ي ال 

يهظخوز

اصخ٘ةةةةةةةة سياهخغةةةةةةةة ىي 4.1.6

ٖياسلغةةةةتياسك ةةةة  ةي ةةةة

٘يياسعزب٘ةةةةةةتيسلوعٌ٘ةةةةةة

ياسضد 

كةةةةة  ريأكةةةةة  ٗوٖييعقدياهخغ ى

 ةةةةةةةةةْٕيب سلغةةةةةةةةةتي

يتاسعزب٘

ُ٘ ةةتييأعضةة  عةةد ي -ياسعد 

ياسخدرٗض

ً  ةةةةةةة ياسةةةةةةةز ٘ضي -

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

ياألك  ٗو٘ت

ياسكل٘ ثعودا ي -

ياسوْار ياسبشزٗت -

يهظخوز

اطخ دامياسخكٌْسْص٘ة ي 4.1.7

 ةةةةٖيعول٘ةةةةتياسبغةةةةذي

 بةةة يّاسخةةدرٗضيهةةةيي

ُ٘ ةةةةةةةةةةتييأعضةةةةةةةةةة  

ياسخدرٗض

حةةةْ ٘زياألصِةةةشةي

ّاسْطةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ي

سوعةةةةةةةةةةةةةةةةةداثيّا

اسوٌ طةةةةةةبتي ةةةةةةٖي

 اسْ جياسوغد 

 ّراثيعوةةةةةةةةة ي

ه خصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ُ٘ ةةةةتييعضةةةة  أل

ياسخدرٗض

بغزٖيع سٖيسياًخ 

ُ٘ ةةةةةتييعضةةةةة  أل

 اسخدرٗض

 يحدرٗظةةةةٖيعةةةة 

ه  ةةةةضيسعضةةةةْي

 ُ٘ تياسخدرٗض

ب٘ ةةةةةةةةتيحعل٘و٘ةةةةةةةةتي

 شةهوّ٘ي

حصةةةٌ٘ يعةةة سوٖي

يشيسلض هعتهوّ٘ي

يأعضةةة   ةةدرةي

ُ٘ ةتياسخةدرٗضي

علةةٔياطةةخ دامي

ٌْسْص٘ةةةةةةةةة ياسخك

 ةةةةةةةٖيعول٘ةةةةةةةتي

اسبغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذي

يّاسخدرٗض

 ّرةيسكةةةة يعضةةةةْي -

رٗضي ةةةٖيُ٘ ةةةتيحةةةد

هضةةةةةةة  ياطةةةةةةةخ دامي

ياسخكٌْسْص٘ 

ً  ةةةةةةة ياسةةةةةةةز ٘ضي -

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

ياألك  ٗو٘ت

يعودا ياسكل٘ ث -

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

ّ ةةسييس٘ةةَيسخخ٘ةة ري 4.1.8

اسوخوّ٘ةةةةةةةشٗييبغزًّ٘ةةةةةةة ي

ّحدرٗظةةةةةةةةةةًّ٘ يهةةةةةةةةةةيي

اسِ٘ ةةةةةةةةةتييأعضةةةةةةةةة  

يخدرٗظ٘تاس

حشك٘ يسضٌتيهةيي

 ّٕياس بةةةةةةةةةةةزةي

 سْ سياٙسَ٘.

 يهةةةةةةةيياإلًخِةةةةةة 

ّ سياٙس٘ةَي ةٖي

ياسْ جياسوغد 

شةيهٌ  ظةةةةةتيهوّ٘ةةةةة

ُ٘ ةتييأعض  ب٘يي

 اسخدرٗض

 بغزٖيع سٖأًخ سي

حصةةةٌ٘ يعةةة سوٖي

يهو٘شيسلض هعت

يس٘ةةةةةةتيحعخوةةةةةةدي

علةةةةٔيهعةةةة ٗ٘زي

  ٘قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

 ّّا غت.

 يهةةةةيياإلًخِةةةة 

اسعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

ّاسظةةزعتي ةةٖي

ياسخٌ ٘ذ

اسٌضةة طي ةةٖيّ ةةسي -

يس٘ةةةةةةةةةةَيسخخ٘ةةةةةةةةةة ري

اسوخوّ٘ةةةةةشٗييبغزًّ٘ةةةةة ي

ّحدرٗظةةةةةةةةًّ٘ يهةةةةةةةةيي

ُ٘ ةةةةةةةةةتييأعضةةةةةةةةة  

ياسخدرٗض

ي

ي

ير ٘ضياسض هعت -

ً  ةةةةةةة ياسةةةةةةةز ٘ضي -

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

ياألك  ٗو٘ت

عو٘ةةةةةةةةدياسبغةةةةةةةةذي -

اسعلوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٖي

يّاسدراط ثياسعل٘ 

يعودا ياسكل٘ ث -

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

يهظخوزً  ةةةةةةة ياسةةةةةةةز ٘ضي -عةةةةةد ياسو خبةةةةةزاثي -ّصةةْ ي راطةةتيسيبغزٖيع سٖياًخ حةةةةةْ ٘زيّعضةةةةةشيحطةةةْٗزياسو خبةةةزاثي 4.1.9
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اسبغز٘ةةةتيّاسخدرٗظةةة٘تيي

ّ ةةةةةةةةةةةقيهعةةةةةةةةةةة ٗ٘زي

ّ ةةةةةو ىياسعخوةةةةة  ي

ياسضْ ة

اسوةةةْار ياسو س٘ةةةتي

 اسوٌ طبت.

حةةةْ ٘زياسكةةةْا ري

 اسبشزٗتياسوئُلت

اسسخةةشاميب سْ ةةجي

ياسوغد .

ُ٘ ةةةةةتييعضةةةةة  أل

 اسخدرٗض

ب٘ ةةةةةةةةتيحعل٘و٘ةةةةةةةةتي

 هو٘شة

حصةةةٌ٘ يعةةة سوٖي

يشهوّ٘ي

ّهق رًةةةةةةةةةةةة ثي

هزصع٘ةةةةةةةةةةةةةةةةتي

تيخ صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

بةةةةةةة سو خبزاثي

اسبغز٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

 ّاسخدرٗظ٘ت

ّصةةةةْ ي   وةةةةتي

بةةةةةةة سو خبزاثي

اسخةةةةةٖيحغخةةةةة سي

 اسٔيحطْٗز

ّصةةةةْ ي   وةةةةتي

بؤطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ي

األصِةةةةةةةةةةةةةةةةشةي

وعةةةةةةةةةةةةداثيّاس

اسْاصةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

حْ زُةةةةة ي ةةةةةٖي

يك يه خبز

اسبغز٘ةةةتياسخدرٗظةةة٘تي

حِ٘ خِةةةةة يياسخةةةةٖيحةةةةةنّي

س دهةةةةةةةتياسعول٘ةةةةةةةتي

تياسخدرٗظ٘تيّاسبغز٘ة

هق رًةةةةةةةةتيب سعةةةةةةةةد ي

ياسكلٖيسلو خبزاث

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

ياألك  ٗو٘ت

عو٘ةةةةةةةةدياسبغةةةةةةةةذي -

اسعلوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٖي

يّاسدراط ثياسعل٘ 

يعودا ياسكل٘ ث -

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

 
 

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تاسممّلزةتاألك الملو بتاسكف تاتتاادقط 4.2

 وتاسدارلستغلرتاألرانللفتحنابدهـهلئتأعا تعاات 
 انللفتمفتج مع تتمرمحقوهلئوتاسدارلستغلرتاألرتتأعا تعاات 
 ك  وتاسكلل تتنابوتإسىتاسمخططتسهعااتاسمبعحثلفت  ت 
 دػػـتااػػدقط بهـتمػػفتج معػػ تتتهلئػػوتاسدػػارلستاألرانلػػلفتاسػػذلفتأعاػػ تعػػاات

 مرمحقو
 ـّتدعللنهػػػ تمػػػفتاحؿتاقللملػػػوتتاألك الملػػػوعػػػااتاسكفػػػ تاتت حاسعلملػػػوتاسدػػػ تدػػػ

 ع سملوتمق رنوتب س حاغرتاسمدح رةحت
 مق عػاتاسارااػوت ػ تتعااتاسطلبوتاألرانللفتاسُماػدقطبلفتكمبعػحثلفتحهػـتعلػى

تج مع تتمرمحقو
تت

ت  
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تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ  انشرى

اعدا ي راطتيّّ سي 4.2.1

خطةةةتي ةةةةْٓيبشةةةةزٗتي

ثيسخغدٗةةةدياسعخ٘ صةةة 

يأعضةةة  اس عل٘ةةةتيهةةةيي

يُ٘ تياسخدرٗض

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -ياًض رياس طت -يهٌضشةخطتييخطتيهٌ طبتيحع٘٘ييسضٌت

ياإل ارٗتسلشئّىي

يعودا ياسكل٘ ث -

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز

ّ ةةةةةةةةةةسيهعةةةةةةةةةة ٗ٘زي 4.2.2

 س٘ةةةةةةةةةتيأك  ٗو٘ةةةةةةةةةتيع

يأعضةةةةةةة  سخخ٘ةةةةةةة ري

يُ٘ تياسخدرٗض

هعةةةةة ٗ٘زيأك  ٗو٘ةةةةةتييحع٘٘ييسضٌت

يع س٘ت

هع ٗ٘زي

يهٌ طبت

ير ٘ضياسض هعت -يّ سياسوع ٗ٘ز -

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -

ياإل ارٗتسلشئّىي

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

ياألك  ٗو٘ت

يهظخوز

اسبخعة دييحعدٗ يًظ م 4.2.3

 ةةةةةةٖيك  ةةةةةةتيكل٘ةةةةةة ثي

ياسض هعت

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -يحعدٗ ياسٌظ م -يًظ ميهٌ ط يًظ ميابخع ديُهعد يحع٘٘ييسضٌت

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

ياألك  ٗو٘ت

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -

ياإل ارٗتسلشئّىي

يهظخوز

اطةةخقط لياسر ً٘ةة٘يي 4.2.4

تيعلةٔيهق عةدياسدراطةة

 ةةةةةةةةةةٖياسض هعةةةةةةةةةة ثي

ياسوزهْ تيسالبخع د

اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخقط لييحع٘٘ييسضٌت

اسر ً٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘يي

ياسوخو٘شٗي

عةةةةد ياسر ً٘ةةةة٘يي -ياسعد 

ياسوظخقطب٘ي

ير  طتياسض هعت -

يعودا ياسكل٘ ث -

يهظخوز

اطةةةةةخقط ليك ةةةةة  اثي 4.2.5

علو٘تيّأك  ٗو٘ةتيهةيي

خةةة رسياسوولكةةةتيهةةةيي

خةةةةةةةةةةةال ياسخبةةةةةةةةةةة   ي

طةة حذةياألكةة  ٗوٖيأّيأ

يسا زٗي

اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخقط لي -

اثيعظةةةة ياسك ةةةة  

 اسغ صت

ّ ةةةةةةةةةسيأطةةةةةةةةةضي -

ّهعةةة ٗ٘زيّا ةةةغتي

 سالطخقط ل

ابةةةةةةزامياح   ٘ةةةةةةة ثي -

ّىيهةةةةةةةةةةةسيحعةةةةةةةةةةة 

هئطظةةةة ثيعلو٘ةةةةتي

  ّس٘تيهزهْ ت

يٗةةةةخنياسخع  ةةةةديبٌةةةة  ًّي -

علةةٔيهقةة بالثيهةةسي

يسض ىيهخ صصت

ُ٘ ةةةةةةةةةتييأعضةةةةةةةةة   -

 ّٕييحةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٗض

هِةةةةةة راثيعلو٘ةةةةةةتي

 ّعول٘تيع سو٘ت

اًخةةةةةةةةةة سيبغزةةةةةةةةةةٖي -

ةة ي ّعلوةةٖيهو٘ةةشيكوًّ

 ًّْعًّ .

حوْٗةةةةةة يخةةةةةة رصٖي -

 تسلوش رٗسياسبغز٘

اسخصٌ٘  ثياسع سو٘تي -

يسلض هعت

يْ ييس٘ةةةةةةتّصةةةةةة

ّا ةةةةةةةةةةةةةةةةةغتي

اسعول٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

 اسطخقط ل

ب٘ ًةة ثيي ْاعةةد

عةةةةةةةةةييحلةةةةةةةةةكي

اسوئطظةةةةةةةةة ثي

 اسعلو٘ت

حةةْ زيشةةْا زي

ّعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

 حدرٗظٖ

يس٘ةةتيسلخْاصةة ي

هةةةةةسيك ةةةةة  اثي

 ل٘و٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيا

يّع سو٘ت

اطةةخقط لياطةة حذةي -

سا ةةةةةةةةزٗييهةةةةةةةةيي

 خ رسياألر ى.

ّ ةةةسيحعل٘وةةةة ثي -

حشٗةةديهةةيي ةةزفي

اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخقط لي

طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حذةياأل

ياسشا زٗي

 هضلضياسعودا  -

يعودا ياسكل٘ ث -

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز

 

ي  
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 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

4.3 
تت ػػ تإجػػراتتارااػػ تتيػػحؿتإعػػ اةتاسنظػػرتبهلكلػػوتاسحيػػاا

تاسج معوتحمرا قه تب كؿتاحري

 األك الملواسلؿتحصؼتسلحظ ئؼت 
 هلكؿتدنظلم تمياثت  تاسج معو 
 ُمياثتاإاارلواسلؿتحصؼتاسحظ ئؼت 
 ت تاسحظلف تسلع مللفت  تاسج معونابوتاسرا

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ  انشرى

أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص

دا ي س٘ةةة يّصةةة ياعةةة 4.3.1

ياألك  ٗو٘تسلْظ   ي

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -ي س٘ يهعخود -ي س٘ يهٌ ط ي س٘ يهعخودياسدس٘ سضٌتيإلعدا ي

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

يحألك  ٗو٘ت

يعودا ياسكل٘ ث -

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت.

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

يهظخوز

هزاصعةةةةةةةتياسِ٘كةةةةةةة ي 4.3.2

 ةةةةةةةةةةةٖيياسخٌظ٘وةةةةةةةةةةةٖ

 اسض هعت

ي

ُ٘ك ييُ٘ك يهعخوديحع٘٘ييسضٌت

يهٌ ط 

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -يُ٘ك يهٌ ط  -

ياإل ارٗتسلشئّىي

اسخٌو٘ةةةةةةتي ا ةةةةةةزةي -

يّاسخ ط٘ف

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز

حغةةةةةةةدٗذيّحطةةةةةةةْٗزي 4.3.3

اسْصةةةةة ياسةةةةةْظ٘ ٖي

 ةةةٖيياإل ارٗةةتسلوِةة مي

و٘ةةةةةةةةسياسْعةةةةةةةةداثيص

ي ٖياسض هعتياإل ارٗت

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -ياعخو  ياسْص  -يعد اسيحطْٗزياسْص يحع٘٘ييسضٌت

سلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئّىي

 ي ا ةةةزةياإل ارٗةةةت

اسخٌو٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسخ ط٘ف ي ا زةي

ياسوْار ياسبشزٗت

يهظخوز

حصةةةةةةْٗ يأّ ةةةةةة  ي 4.3.4

سض هعةتياسع هل٘يي ٖيا

 ةٖي ةْ يهةئُالحِني

يّخبزاحِن

حصةةةةةةةةْٗ يصو٘ةةةةةةةةسي -يعد اسيأّ   يهصْبتيحع٘٘ييسضٌت

يأّ   ياسع هل٘ي

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -

ياإل ارٗتسلشئّىي

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز
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 (Pl’sاألداء )يؤشش/ يؤششاد  انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تدطحلرتاسك ارتاإااريتحاسفن  4.4

 فت  تاسج معوتسكؿتعاحتهلئوتدارلسعااتاسمحظفل 
 اتتدارلبلوتحنابدهـتإسىتاسمملزلفعااتاسمحظفلفتاسمادفلالفتمفتاحرت 
 علىتيحا زتم الوتحمعنحلوعااتاسمحظفلفتاسي صللفت 
 حمعنحلواسي صلوتعلىتجحائزتم الوتاسممّلزةتتاإاارلوعااتاسحيااتت 
 اارًل عااتاسمحظفلفتا  سذلفتدـتد هللهـتعلمًل تحا 
 اسمحظفلفتحر عتقارادهـتحد هللهـتديالاتيسلهتذاتتمع للرتمدطحرةتسدارلب 
 بيلػثتدػح رتمك  ػآتتتاإاارلػوإع اةتاسنظرتحدطحلرتاسدعللم تتسديفلزتاسهلئوت

تحمعنحلوتمردبطوتب ألااتتاسمدملزتحيحا زتم سلو
 كػػحفت ػػمحسلوتحاقلقػػوتحق بلػػوتسدقلػػلـتحدطحلرهػػ تحدإعػػ اةتاسنظػػرت ػػ تنمػػ ذجتا

 سلقل س
 حاسفنلػوت ػ تتاإاارلػود كلؿتسجنوتمدخصصوتسدطػحلرتحدنملػوتقػاراتتاسكػحاارت

ت معوـتمعتدنفلذتاسدحجله تتاعادرادلجلوتسلجئاسج معوتبم تلدالت
تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص انقٛبطأدٔاد  انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ  انشرى

بزاهشيحدرٗب٘تيّ سي 4.4.1

هخطةةةةةةةةْرةيعظةةةةةةةة ي

ياسغ صت

كةةةةةةةْا ريبشةةةةةةةزٗتي

يهدربت

حْ ٘زيه صص ثي

يه س٘تيهٌ طبت

حق٘٘نييع هل٘ييهئُل٘ي

يسلع هل٘ي

حؤُ٘ةةةةةة يصو٘ةةةةةةسي -

ياسع هل٘ي

يهزكشياسضْ ة -

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

يراً٘ 

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

يهظخوز

ّ ةةةسيًظةةة ميعةةةْا شي 4.4.2

ه  ٗةةةةةةةةةتيّهعٌْٗةةةةةةةةةتي

سلْعةةةةةةةدةياسوخو٘ةةةةةةةشةي

يّاسوْظ ياسوخو٘ش

كةةةةةةةْا ريبشةةةةةةةزٗتي

يهدربت

حْ ٘زيه صص ثي

يه س٘تيهٌ طبت

ّعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداثي -يًظ ميسلخق٘٘نيهْظ ٘ييهخو٘شٗي

ّهةةةةةةةةةةةةةةةةةْظ ٘يي

يشٗيهخوّ٘ي

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

يراً٘ 

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

ي1/1/2021

ًِ ٗتيع مي

ي2021

 راطةةتيٌٗبزةةقيصةةزا يا 4.4.3

يعٌِةةةةة يحطب٘ةةةةةقييس٘ةةةةةت

اسعةةةةةال ياسةةةةةْظ٘ ٖي

ّهةةةةةةةة  ياسشةةةةةةةةْا زي

شةةةةةةةةةةزا ٘تي ةةةةةةةةةةٖياإل

ياسض هعت

حشةةةةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةةةةتي -

 هخ صصت

بةةزةيسةةدٓيحةةْ زياس  -

 اسلضٌتيأعض  

ْ ةةةةةجياإلسخةةةةةشاميب س -

اسوغةةةةةةةةد يسخٌ ٘ةةةةةةةةذي

ياسعو ياسوطلْل

ًظةةةةةة ميعوةةةةةة يا ارٕي

 هخطْر.

هظةةةةةةةةةةةخْٓيعةةةةةةةةةةة سٖي

ياإل ارٗةةةةةةتسل ةةةةةةده ثي

ّاس ٌ٘ةةةتياسخةةةٖيحقةةةدهِ ي

 اسض هعت

 س٘ةةةةةةةةةةةةتيًخ ص٘ةةةةةةةةةةةةتيعا

 سلوْظ ٘ي

 اسعداستيب٘يياسوْظ ٘ي

األُةةةةةةةةةدا يحغق٘ةةةةةةةةةقي

حةةةْ ٘زيك  ةةةتي

اسب٘ ًةةةةةةةةةةةةةة ثي

لْهةةة ثيّاسوع

اسالسهةةةةةةةةةةةةةةتي

 سلخٌ ٘ذ

خةةةةشاميا ارةياس

اسض هعةةةةةةةةةةةةةتي

بخطب٘ةةةةةةةةةةةةةةةقي

ياٙس٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

اسضدٗةةةدةيبعةةةدي

اسٌضةةةةةةةة طي ةةةةةةةةٖي -

سضٌةةةةةةتيحشةةةةةةك٘ ي

هخ صصةةةةةةةةةةةةةةتي

سْ ةةةةسيحطب٘ةةةةقي

سعةةةةةةال ياييس٘ةةةةةةت

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْظ٘ ٖي

ّاخخ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ري

ياسق٘  اث

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص انقٛبطأدٔاد  انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ  انشرى

اسطةةةةةةةخزاح٘ض٘تي ةةةةةةةٖي

ياسض هعت

ا زاراُ يهةيي

ياسلضٌت

حشةةةةةةةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةةةةةةةتي 4.4.4

هخ صصةةةتيسخطةةةْٗزي

ّحٌو٘ةةةةةةةةةتي ةةةةةةةةةدراثي

ياإل ارٗةةةةةةتاسكةةةةةةْا ري

ّاس ٌ٘تيبو يٗخال ميهسي

اسخْصِ٘ةةةةةةة ثييحٌ ٘ةةةةةةةذ

اسطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخزاح٘ض٘تي

يسلض هعت

حْ ٘زياس بةزةيسةدٓي -

 اسلضٌتيأعض  

ْ ةةةةةجياسسخةةةةةشاميب س -

اسوغةةةةةةةةد يسخٌ ٘ةةةةةةةةذي

 اسعو ياسوطلْل

أىيحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْىي -

اسو زصةةة ثي  بلةةةةتي

يسلق٘ ص

هظةةةةخْٓيعةةةة سٖيهةةةةيي

ياإل ارٗةةةةةةتاس ةةةةةةده ثي

ّاس ٌ٘ةةةتياسخةةةٖيحقةةةدهِ ي

 اسض هعت

  يعةةةةةةةةةةةةة سٖياًخوةةةةةةةةةةةةة

 سلوْظ ٘يي ٖياسض هعت

ثيهو٘شةياهظخْٓي در

 سدٓياسوْظ ٘ي

 ًخ ص٘تيع س٘تا

اسْصةةةةةْ يسألُةةةةةدا ي

ياسطخزاح٘ض٘ت

حطب٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةقي

 ةةةةةةةةةةةةةزاراثي

صةةةةةةة٘ ثيّحْ

 اسلضٌت

حةةةْ ٘زيك  ةةةتي

اسوعلْهةةةةةة ثي

اسب٘ ًةةةةةةةةةة ثيّ

سهةةتيعةةيياسال

هْ ةةةةةةةةةةةْ ي

ياسعو 

عةةةةةد ياسبةةةةةزاهشي -

اسخٖيحّنياسعةالىي

عٌِةةةةةةةة يسبٌةةةةةةةةة  ي

ّحطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْٗزي

اسقةةةةةدراثيسةةةةةدٓي

 ةةةةةةٖيياسعةةةةةة هل٘ي

ياسض هعت

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف.

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز

 

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تاإاارلوعمؿتاسمؤاا تحاإجراتاتتدطحلرتاس 4.5

 ـّتإع اةتدصملمه تاإاارلوعااتاإجراتاتت  اسد تد
 ـّتامجه عااتا  سحظ ئؼتاسمد  بهوتاسد تد
 ـّتإجراتتدعالالتتعلله اسمد  بتاإاارلوتاألنظموعاات  هوتاسد تد
 مدااخلوتحاسمدق ربوت  تمك فتحايادجملعتاألعم ؿتاس 
 اارتد رلع تتحال ا تتإاارلوتمرنوإص 
 تؿتإجراتتارااوتحمراجعوت  ملوديالاتاعيدل ج تتاسحظلفلوتمفتخالت

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

٘نياعةةةةةةة  ةيحصةةةةةةةو 4.5.1

اسعول٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّاإلصةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

ياإل ارٗت

ا ارٗةةتياصةةزا اثييحشك٘ يسضٌت

يهٌ ط٘ت

اسوزًّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيي

يّاسخطْر

حٌ ٘ذياسعو ي ويي

اسضةةةةدّ ياسشهٌةةةةٖي

ياسوعديسذسك

اصةةةةةةزا اثيا ارٗةةةةةةتي -

يط٘تيّ ْٗتهٌ 

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -

ياإل ارٗتسلشئّىي

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز

سْظةةةةةة   ي هةةةةةةشيا 4.5.2

اسوخشةةةةةةة بِتي ةةةةةةةٖي

يّظ٘ تيّاعدة

عةةةةةةةةةدميّصةةةةةةةةةْ ييحشك٘ يسضٌت

يّظ   يهخش بِت

ّظةةةةةةةةةةة   ي ٘ةةةةةةةةةةةزي -يعدمياسخكزار

يهخش بِت

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -

ياإل ارٗتسلشئّىي

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اصةةةةزا يحعةةةةدٗالثي 4.5.3

ُزٗةةةةةةتيعلةةةةةةٔيصْ

أًظوةةةةةتياسض هعةةةةةتي

ياإل ارٗت

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -ياصزا ياسخعدٗالث -يعدمياسخكزارياعخو  ياسخعدٗالثيحشك٘ يسضٌت

ياإل ارٗتسلشئّىي

اسخٌو٘ةةةةةةتي ا ةةةةةةزةي -

يّاسخ ط٘ف

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

يهظخوز

األحوخةةةةتيّاعخوةةةة  ي 4.5.4

ٖياسخكٌْسْص٘ةةةةة ي ةةةةة

 اإل ارة

ي

حةةةةةْ ٘زيكةةةةةْا ري

يبشزٗتيهدربت.

حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ ٘زي

ه صصةةةةةةةةةةةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

األحوخةةةتيّاعخوةةة  ي

اسخكٌْسْص٘ةةةة ي ةةةةٖي

 اإل ارة

يًظوتيهٌ طبتأ

اسسخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشامي

بوْاصةة  ثيع س٘ةةتي

ي ٖيهض  ياألحوخَ

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -ياألًظوتحوختيصو٘سيأ -

ياإل ارٗتسلشئّىي

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

هزكةةةشياسغ طةةة ي -

يّاسوعلْه ث

يهظخوز

حْ ةةةةةةة٘ظيهةةةةةةةدٓي 4.5.5

هال وةةةةتياسقةةةةدراثي

اسعلو٘ةةةةتيّاسعول٘ةةةةتي

ّاسوٌِ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

سلوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْظ ٘يي

ب سْظةةةةة   ياسخةةةةةٖي

يٗشغلًِْ 

حشةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةةتي

يهخ صصت

اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخقط لي -

 هْظ ٘ييأك   

هظخْٓيع سٖيهيي -

ياإل ارٗتاس ده ثي

ّاس ٌ٘ةةةةةةةةتياسخةةةةةةةةٖي

 حقدهِ ياسض هعت

ياًخ ص٘تيع س٘ت -

سضٌةةةةةةةتييأعضةةةةةةة   -

يهئُل٘ي

عوةةةةةةةة ياًضةةةةةةةة سياس -

اسوطلةةةةةةةْلي ةةةةةةةٖي

 اسْ جياسوغد 

ه زصةةة ثياسعوةةة ي -

ي  بلتيسلخطب٘ق

عد ياسوْظ ٘يياسةذٗيي -

طةةةتيحةةةّنياصةةةزا ياسدرا

علةِ٘نيهق رًةتيب سعةةد ي

ياألصو سٖ

ً  ةةةةةة ياسةةةةةةز ٘ضي -

ياإل ارٗتسلشئّىي

 ا ةةةةةةزةياسخٌو٘ةةةةةةتي -

يّاسخ ط٘ف

اسوةةةةةْار ي ا ةةةةةزةي -

ياسبشزٗت

يهظخوز
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 ٔاالعتثًبس انًبنٙانًحٕس : انخبيظانًحٕس انشئٛظ  .5

 انتشغٛهٛخ ٔغٛش انتشغٛهٛخ, ٔتششٛذ انُاقبد اندبسٚخ ٔانشأعًبنٛخ. صٚبدح انًٕاسد انًبنٛخانٓذف االعتشاتٛحٙ:    

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تسلج معواسد غلللوتزل اةتاعلراااتتاسم سلوت 5.1

 ااديااتتحياةتاسداحلؽتاسخ رج تسلبرامجتاساحسلو 
 بػ تي جػوتااديااثتحطرحتبرامجتجالاةتدركزتعلػىتاسبػرامجتاسرقملػوتحاسدػ تدل

 اساحؽتاسميل تحاعقللم 
 طن تاعػػ اةتد هلػػؿتاسبػػرامجتاسراكػػاةتحااػػدبااسه تببػػرامجتددن اػػبتحاعطػػ رتاسػػحت

 دنملوتاسمادااموسلمؤهالتتحاس
 تاسج معلويجـتالراااتتاسزل اةت  تنابوت  اسراـح
 اسخ رجلوتاألك الملوجـتاس راك تتنابوتاسزل اةت  تي 
 تزل اةت  تاخؿتاسمراكزت  تاسج معونابوتاس

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ  انشرى

أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ انًغؤٔنخاندٓخ  يؤششاد اإلَدبص

اطةةةةةةةخغداثيّعةةةةةةةدةي 5.1.1

اسخظةةةْٗقياس ةةة رصٖي

 سلبزاهشياسدّس٘ت

ي

حةةْ زيه صصةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

حةةةةةةةةةْ زيكةةةةةةةةةْا ري

يبشزٗتيك  ٘ت

بخٌ ٘ةذياسعوة ياسبد ي

 ةةةةةةةوييصةةةةةةةةدّ ي

يسهٌٖيّا ظ

اًشةةةةةةةة  يّعةةةةةةةةدةي

ّاعةةةةةدا ياسِ٘كةةةةة ي

ياسخٌظ٘وٖيسِ 

ّعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٍي

يتهظةةةةةةةةةةةخغدر

)كخةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

يرطو٘ت(

ي

ي1/1/2021يا ارةياسض هعت -ي زارياًش  ياسْعدة -

31/12/2021 

5.1.2 

 

 

 

اطةةةةةخغداديّ ةةةةةزطي

بةةزاهشيصدٗةةدةيحزكةةشي

علةةةةةةةةةةٔياسبةةةةةةةةةةزاهشي

بةةٖياسز و٘ةةتيّاسخةةٖيحل

ع صةةةةةةةةةةتياسظةةةةةةةةةةْ ي

ياسوغلٖيّياس ل٘وٖ

حةةةةةةةةةْ زيكةةةةةةةةةْا ري

يبشزٗتيهخ صصت

حةةْ ٘زيبٌ٘ةةتيحغخ٘ةةتي

 حقٌ٘تي اعوت

ي

اسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاهشيي -

ياسوظخغدرت

خوظتيبزاهشيطٌْٗتي -يعد ياسبزاهش -

سك  ةةةةةةتياسوظةةةةةةخْٗ ثي

ياسض هع٘ت

 اسكل٘ ث -

ّاسوزاكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشي -

ياسعلو٘ت

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

5.1.3 

 

اع  ةيح ُ٘ ياسبةزاهشي

اسزاكةةةةدةيّاطةةةةخبداسِ ي

ببةةةةةةةزاهشيحخٌ طةةةةةةة ي

 ٌٖيّاس ةةةةة رياسةةةةةْ

سلوةةةئُالثيّاسخٌو٘ةةةتي

 اسوظخداهت

حةةةةةةةةةْ زيكةةةةةةةةةْا ري

يبشزٗتيهخ صصت

حةةْ ٘زيبٌ٘ةةتيحغخ٘ةةتي

يحقٌ٘تي اعوت

اسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاهشي

ياسوظخغدرت

عد ياسبةزاهشي

ياسوظخغدرت

 اسكل٘ ث -يطٌْٗ بزً هض٘يي -

ياسوزاكشياسعلو٘ت -

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز
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 انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ  انشرى
أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ انًغؤٔنخاندٓخ  يؤششاد اإلَدبص

5.1.4 

 

 ةةةةةٖيًظةةةةبتياسشٗةةةة  ةي

عضةةةةةةةةةنياٗةةةةةةةةةزا اثي

ياسزطْمياسض هع٘ت

حةةةةةةةةةْ زيكةةةةةةةةةْا ري

يبشزٗتيك  ٘ت.

حةةْ ٘زيبٌ٘ةةتيحغخ٘ةةتي

يحقٌ٘تي

سٗةةة  ةياسوظةةة ُوتي

 ةةةةةةةةٖياٗةةةةةةةةزا اثي

ياسكل٘تيياسض هعت

اسٌظةةةةةةةةةةةةةةةةةةبتي

ياسوئٗت

 اسكل٘ ث -ي%يطٌْٗ 3 -

 اسوزاكشياسعلو٘تي -

اسقبةةةةةةْ ي ح ةةةةةةزةي -

يّاسخظض٘ ي

اسعال ةةة ثي ا ةةةزةي -

ياس  رص٘ت

يهظخوز

ًظةةةةبتياسشٗةةةة  ةي ةةةةةٖي 5.1.5

عضةةةةةةةنياسشةةةةةةةزاك ثي

ياس  رص٘تياألك  ٗو٘ت

طظةةةة ثياٗضةةةة  يهئ

اك  ٗو٘ةةتيهزهْ ةةةتي

يسلخشب٘كياسك  ٗوٖ

 اسكل٘ ث -يشزاكخ٘يي -ياسعد يشزاك ثيصدٗدة

 اسوزاكشياسعلو٘تي -

 ح ةةةةةةزةياسقبةةةةةةْ ي -

يّاسخظض٘ ي

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ياس  رص٘ت

يهظخوز

ًظةةةةبتياسشٗةةةة  ةي ةةةةةٖي 5.1.6

 خةةة ياسوزاكةةةشي ةةةٖي

ياسض هعت

  ّراثيًْع٘ت

يهدرب٘ييهِزة

ر ةةةةةةةةدياسظةةةةةةةةةْ ي

يبو زص ثيهٌِ٘ت

%يهةةةةةةيي10سٗةةةةةة  ةي -ياسعد 

ياسوش رك٘ي

يهظخوزيتاسوزاكشياسوعٌ٘ -

 

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تد غلللوتسلج معواسغلرتزل اةتاعلراااتتاسم سلوت 5.2

 حاسمؤااػ تتتاسج معػونابوتزل اةتاعلػرااتاسمديصػؿتمػفتدفعلػؿتاس ػراكوتبػلفت
 اسع موتحاسخ صوتاسميللوتحاساحسلو

 بنابوتزل اةتالراااتتاسج معوتمفتكحاارتكللوتاسط 
 نابوتزل اةتالراااتتاسج معوتمفتاسم  رلعتاعادثم رلو 
 تاسمدجااةتنابوتزل اةتالراااتتاسج معوتمفتم  رلعتاسط قو

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد اإلَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ  انشرى 

ًظةةةبتيسٗةةة  ةياسٗةةةزا ي 5.2.1

اسوخغص يهةييح ع٘ة ي

ياسض هعتاسشزاكتيب٘يي

ّاسوئطظةةة ثياسع هةةةتي

اسوغل٘ةةةةةتييّاس  صةةةةةت

يّاسدّس٘ت

كْا ريبشزٗتيحْ زي

يك  ٘ت

حظةةةةةةةةةْٗقياسبٌ٘ةةةةةةةةةتي

ياسخغخ٘تيسلض هعت

شةةةةةةةةةةةةةزاك ثي

يصدٗدةي

عةةةةةةةةةةةد يهةةةةةةةةةةةيي -ياسعد 

اسشةةةةةةةةةةةةةةةةةزاك ثي

اس ز ٗةةةةتيّعلةةةةٔي

ياسض هعتهظخْٓي

يُ٘ تياسخدرٗضيأعض   -

 اسكل٘ ثي -

 اسوزاكشياسعلو٘ت -

ياسعال  ثياس  رص٘ت -

 هظخوز

ًظةةبتيسٗةة  ةياٗةةزا اثي 5.2.2

اسض هعةةتيهةةييكةةْا ري

يكل٘تياسط 

حْ زيكْا ريبشزٗتي

 هخ صصت.

اسك ةةةةةةةةةةة  ةي ةةةةةةةةةةةٖي

ياطخغال ياسوب ًٖ

ع٘ةةةةةةةةةةةةةةة  اثي

ياخخص في

ع٘ةةةةة  اثيعةةةةةد ي -ياعص  ٘ت

ييياإلخخص ف

ي ارةياسض هعتا -

يكل٘تياسط  -

  ا زةياسٌِدطتيّاسص٘ ًت -

ياس ده ثي ا زةي -

يهظخوز

ًظةةبتيسٗةة  ةياٗةةزا اثي 5.2.3

ض هعةةةةةةةةةةةةتيهةةةةةةةةةةةةيياس

حغظةةةةة٘ييهظةةةةةخْٓي

اسصةةةة٘ ًتياسدّرٗةةةةتي

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ يي

ياطخزو رٗت

سٗةةةةة  ةياسٗةةةةةزا ي -ياعص  ٘ت

اسطةةةةخزو رٕيلي

 اسكل٘ ثي -

ياسوزاكشياسعلو٘ت -

يهظخوز
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد اإلَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ  انشرى 

اسوشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

 اسطخزو رٗت.ي

ي

 ُ٘ةةةةةةةة يّاعةةةةةةةة  ةيح

ياسض هعةةةةةةةتهبةةةةةة ًٖي

 اسطخزو رٗت.

حظةةةةةةةْٗقيهزا ةةةةةةةقي

ياسض هعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

ياسطخزو رٗت

هزكشياسعخو  يّ ةو ىي -ي%يطٌْٗ ث5

ياسضْ ة

 

5.2.4 

ًظةةبتيسٗةة  ةياٗةةزا اثي

اسض هعتيهييهشة رٗسي

ياسط  تياسوخضد ة.ي

اطةخ ال يهظةة ع ثي

 اسض هعتي

اسخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاخ٘ ي

ياسالسهت

ب٘ةةةسياس ةةة  ضي

سلوظةةةةةخزوزٗيي

 اخةة ياسغةةزمي

اسضةةةةةةةةةة هعٖ ي

ّشةةةةةةةةةةةةةةةزكتي

ياسكِزب  ي

%يسٗةةةةةةةةةة  ةي10 -ياعص  ٘ت

يطٌْٗ 

 ا ارةياسض هعتي -

  ا زةياسٌِدطتيّاسص٘ ًت -

ي ا زةياس ده ثي -

يهظخوز

 

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

 حاسرأام سلوتنابوتدخفلضتاسنفق تتاسج رلو تحاسرأام سلو لاتاسنفق تتاسج رلوتدرت 5.3
 تحاسرأام سلوتاسنفق تتاسج رلوتدخصلص

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد اإلَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

5.3.1 

 

ًظةةةةةةةةةةبتيح  ةةةةةةةةةة٘ضي

ياسٌ ق ثياسض رٗت

راصياسوةةةةة  يكلةةةةةتيُ٘

ياسبشزٕي ةٖياسض هعةت

اسعخو  يعلٔياسخع  دي

 اس  ف

 ةبفيً قة ثياسخة ه٘يي

 اسصغٖ

اعةةةةةةال يحكٌْسْص٘ةةةةةة ي

اسط  ةةةةةةةةةةتياسبدٗلةةةةةةةةةةتي

سخ  ةةةةةةة٘ضي ةةةةةةة حْرةي

ياسوشخق ثياسٌ ط٘ت

 ةةةبفياسٌ قةةة ثي

ياسض رٗتي

%ي5ح  ةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ضي -ياعص  ٘ ث

يطٌْٗ 

يا ارةياسض هعت -

ياسدا زةياسو س٘ت -

 ا ةةةةةزةياسوةةةةةْار ي -

ياسبشزٗت

 هظخوز

اسٌ قةةةةةةةةة ثييحْص٘ةةةةةةةةةت 5.3.2

ياسزأطو س٘ت

اسك ةة  ةي ةةٖياطةةخغال ي

 اسوب ًٖ.

حعشٗةةةةةةةةةشياسً ةةةةةةةةة  ي

اسزأطةةةةو سٖيسغ ٗةةةة ثي

ياطخزو رٗتي

حْص٘ةةتياسٌ قةة ثي

ياسزأطو س٘ت

سٗةةةةةةةةة  ةياسً ةةةةةةةةة  ي -ياعص  ٘ت

اسزأطةةةو سٖياسوْصةةةَي

ي%يطٌْٗ ي2

يا ارةياسض هعت -

ياسدا زةياسو س٘تي -

يهظخوز
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 (Pl’sيؤششاد األداء )يؤشش/  انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تسم س تسلج معوتمفتخالؿتاعادثم ردعزلزتاسمحقؼتا 5.4

 إجم س تاألصحؿتاسمدااحسو 
 اسقلموتاسي سلوتاسص  لوتسلصناحؽ 
 نابوتص   تاألرب حتاسانحلو 
 اإنيراؼتاسمعل ري 
 تمعاؿتاسع ئاتعلىتاعادثم ر

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص

ح ع٘ يعضنيهع هالثي 5.4.1

اسطةةةةةةةةةةخزو ري ةةةةةةةةةةٖي

صةةةةٌدّ ياسطةةةةخزو ري

يهيياسب٘سيّاسشزا 

 ّ سيخطتياطخزو رٗت

اإلسخةةةةةةةةةةةةشاميب طةةةةةةةةةةةةتي

 اسطخزو ر

يهعد ياسخْ ٘زياس  ف

سٗةةةةةةةةةة  ةيعضةةةةةةةةةةني

اسذاح٘ةةتياإلٗةةزا اثي

هةةةةةةةةةةةييخةةةةةةةةةةةال ي

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌدّ ي

ياسطخزو ر

سٗةةة  ةياٗةةةزا اثي -ياعص  ٘ت

ٌدّ يصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

اسطخزو ريبٌظةبتي

ي%يطًٌّْٗ 10

صةةٌدّ يهضلةةضي -

ياسطخزو ر

يهظخوز

اسطةةةةةةخزو رياسةةةةةةذاحٖي 5.4.2

سْاصِةةةةة ثياسض هعةةةةةتي

اسخض رٗةةةةةةةتيّعوةةةةةةة ي

رٗتيشةةةزاك ثياطةةةخزو 

علةةةةةةةةةةٔيّاصِةةةةةةةةةة ثي

ياسض هعتياسخض رٗت

حشةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةتيهةةةةةةةيي

اسو خص٘ييسلبغذيعةيي

و ري ةةٖيشةةزك  يسالطةةخز

 ّاصِ ثياسض هعت

عوةةة ي راطةةةتيصةةةدّٓي

 ا خص  ٗت

 ّ سيخطتياطخزو رٗت

 اسسخشاميب س طت

اسخعةةز يعلةةٔيه ةة  زي

يُذاياسطخزو ر

ّصةةةةةْ يهشةةةةة رٗسي

رٗةةةةةةةةتيعلةةةةةةةةٔيحض 

ّاصِةة ثياسض هعةةتي

ياسو خل ت

حٌ ٘ةةةةةةةةذيرالرةةةةةةةةتي -ياعص  ٘ت

هشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

اطخزو رٗتيخال ي

يخوضيطٌْاث

هضلةةضيصةةٌدّ ي -

ياسطخزو ر

يهظخوز

اسطةةةةةةخزو رياسةةةةةةذاحٖي 5.4.3

سقطةةةةةةةسياألرا ةةةةةةةٖي

ّاألهةةةةةةال ياسع  ةةةةةةدةي

يلض هعتس

حشةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةتيهةةةةةةةيي

سدراطةةةةةةتيياسو خصةةةةةة٘ي

اسوْ ةةةةةةْ يّاسبغةةةةةةذي

 عييشزك  

عوةةة ي راطةةةتيصةةةدّٓي

 ا خص  ٗت

 ّ سيخطتياطخزو رٗت

اإلسخةةةةةةةةةةةةشاميب طةةةةةةةةةةةةتي

 اسطخزو ر

ز يعلةةةٔي رصةةةتياسخعةةة

يه   زيُذاياسطخزو ر

اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخزو ري

ياألرا ٖ

عةةةةةةةد ياسقطةةةةةةةةسي -ياعص  ٘ت

ياسوظخزوزة

هضلةةضيصةةٌدّ ي -

ياسطخزو ر

اسوشخزٗ ثي ا زةي -

يّاسلْاسم

 ا ةةةةةزةياسٌِدطةةةةةتي -

ّاسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ًتي

يّاإلًخ سي

ياسدا زةياسو س٘ت -

يهظخوز

 

  انجُٛــخ انتحتٛـــخ :انغبدط انش ئٛظ انًحٕس .6

 تحغٍٛ ٔتطٕٚش انجٛئخ اندبيعٛخ ٔانجُٛخ انتحتٛخ ٔصٛبَخ يشاف  اندبيعخ ٔف  أفام انًعبٚٛش انُٓذعٛخ.انٓذف االعتشاتٛحٙ:   



 
 

33 | P a g e                                                                                                                                                                              
 

 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخانٓذف/ األْذاف  انشرى

6.1 
لػػػػوتحك  ػػػػوتمرا ػػػػؽتاسج معػػػػوتإعػػػػ اةتد هلػػػػؿتاسبنلػػػػوتاسديد

تاسخ رجلو

 ـّتصل نده تحدحاعده ت  مق رنوتب سعااتاسمخططتسهنابوتاسياائؽتاسد تد
 ـّتصػػل نده تحااػػدبااؿتاسبنلػػوناػػبوتاسحيػػااتتاسصػػيل اسديدلػػوتسهػػ تتوتاسدػػ تدػػ

 مق رنوتب سمخططتسه
 ـّتد  نفلذه تمق رنوتب سعااتاسمخططتسهنابوتاسم رحع تتاسزراعلوتاسد تد
 ـّتد  عبلاه تمق رنوتب سعااتاسمخططتسهنابوتاس حارعتاسد تد
  ـّتزل اده تمق رنوتب سمخططتسهتنابوتاسما ي تتاسخاراتتاسد تد

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ ٓخ انًغؤٔنخاند يؤششاد اإلَدبص

حٌظ٘ةةةةةةة يّاصةةةةةةةةزا ي 6.1.1

السهةةةةةةتياسصةةةةةة٘ ًتياس

سلْاصِةة ثياس  رص٘ةةتي

يسلوب ًٖ

حةةةةْ زيه صصةةةة ثي

ي س٘تيك  ٘ته

بخٌ ٘ةةةذياسعوةةة ياسبةةةد ي

 وييصدّ يسهٌةٖي

يّا ظ

ّاصِةةةة ثيًظ٘ ةةةةتي

طةةةةةةبتيسب٘ ةةةةةةتيّهٌ 

ص هع٘ةةتيهظةةخقطبتي

يسلطلبت

%يهةةيياسوبةة ًٖي20 -ياعص  ٘ت

ي ٖيك يع م

 ا ةةةةةزةياسٌِدطةةةةةتي -

ّاسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ًتي

يّاإلًخ س

ياسوشخزٗ ثي -  ا زة

يّاسلْاسم

 ا ةةةزةياس ةةةده ثي -

ياسع هت

يهظخوز

اع  ةيحعب٘دياسشةْار ي 6.1.2

 ٘ راثّهْا  ياسظ

حةةةةْ زيه صصةةةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت.

بخٌ ٘ةةةذياسعوةةة ياسبةةةد ي

 وييصدّ يسهٌةٖي

يّا ظ

شةةةةةْار يهةةةةة ُعبدةي

بوْاصةةةةةةةةةةةةةةةةة  ثي

يٌُدط٘ت

%يهةةةسيًِ ٗةةةتي100 -ياعص  ٘ت

ي2022ع مي

 ا ةةةةةزةياسٌِدطةةةةةتي -

ّاسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ًتي

يّاإلًخ س

ياسوشخزٗ ثي -  ا زة

يّاسلْاسم

ي -

يهظخوز

اصةةةةةةةةزا ياسصةةةةةةةة٘ ًتي 6.1.3

اسالسهةةةةةتيسألرصةةةةة تي

ّاس ةة رٗ يّاعوةةدةي

 عداثياإلً رةّّ

حةةةةْ زيه صصةةةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت.

بخٌ ٘ةةةذياسعوةةة ياسبةةةد ي

 وييصدّ يسهٌةٖي

يّا ظ

أرصةةةةة تيًظ٘ ةةةةةتي

ّاً رةي اثيصْ ةي

يع س٘تيّا خص  ٗت

ًِ ٗةةةتي%يهةةةسي100 -ياعص  ٘ت

ي2022ع مي

 ا ةةةةةزةياسٌِدطةةةةةتي -

ّاسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ًتي

يّاإلًخ س

ياسوشخزٗ ثي -  ا زة

يّاسلْاسم

يهظخوز

6.1.4 

ي

اطةةةةةةةخبدا يّعةةةةةةةداثي

اإلًةةةةةةةة رةياسخقل٘دٗةةةةةةةةتي

 LEDبْعداثي

حةةةةْ زيه صصةةةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت.

بخٌ ٘ةةةذياسعوةةة ياسبةةةد ي

 وييصدّ يسهٌةٖي

يّا 

رةي اثيصةةةْ ةياًةةة 

ع س٘ةةةةةةةةتيّكل ةةةةةةةةتي

يهٌ  ضت

%يهةةةسيًِ ٗةةةتي100 -ياعص  ٘ت

ي2025ع مي

 ا ةةةةةزةياسٌِدطةةةةةتي -

ّاسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ًتي

يّاإلًخ س

ياسوشخزٗ ثي -  ا زة

يّاسلْاسم

يهظخوز
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 انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى
أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ ٓخ انًغؤٔنخاند يؤششاد اإلَدبص

سٗةةةةةةةةةة  ةيهظةةةةةةةةةةة عتي 6.1.5

اسوٌةةةةة  قياسوشةةةةةضزةي

ّاسوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطغ ثي

  ضزا اس

حةةةةْ زيه صصةةةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

بخٌ ٘ةةةذياسعوةةة ياسبةةةد ي

 وييصدّ يسهٌةٖي

يّا ظ

هظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ع ثي

خضةةةزا يعشةةةب٘تي

يّأشض ر

عضةةةةةنياسوظةةةةة ع ثي -ياعص  ٘ت

اس ضةةزا ياسخةةٖيحةةّني

يسٗ  حِ .

اس ةةةده ثيي ا ةةةزة -

ياسع هت

 ا ةةةةةزةياسٌِدطةةةةةتي -

ّاسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ًتي

يّاإلًخ س

ياسوشخزٗ ثي -  ا زة

يّاسلْاسم

يهظخوز

اًشةةةةة  يهشةةةةةزّع ثي 6.1.6

سراع٘ةةةةةةةةتيسخةةةةةةةةْ ٘زي

بعةةةةضياسعخ٘ صةةةة ثي

سغذا ٘تيسقظةنياسخغذٗةتيا

ي ٖياسض هعت

حةةةةْ زيه صصةةةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت.

بخٌ ٘ةةةذياسعوةةة ياسبةةةد ي

 وييصدّ يسهٌةٖي

يّا ظ

 خةةةةةةةةةة يهةةةةةةةةةة سٖي

يسلض هعت

اًخةةةةةة سيسراعةةةةةةٖي

يهٌ ط 

ب٘ ةةةةةةةةتيص هع٘ةةةةةةةةتي

يص  بت

ًظةةةةةةةةبتياإلًضةةةةةةةة سي -ياعص  ٘ت

ي%20اسظٌْٕي

 ا ةةةزةياس ةةةده ثي -

ياسع هت

يهظخوز

 

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تيدلوتسك  وتمرا ؽتحمب ن تاسج معوإع اةتد هلؿتاسبنلوتاسد 6.2

 ـّتدزحلػػػاه ت تتاسيالثػػػوتحاسحاػػػ ئؿتب سدقنلػػػ عػػػااتاسق عػػػ تتاسدارلاػػػلوتاسدػػػ تدػػػ
 اسدكنحسحجلو

 ـّتااديااثه تمق رنوتب سمخططتسهعااتاسق ع تتاسذكلوتاسد تد 
 ـّتااػػدبااؿتاسبنلػػ وتاسديدلػػوتسهػػ ت ػػ تمبػػ ن تعػػااتاسحيػػااتتاسصػػيلوتاسدػػ تدػػ

 اسج معو
 ـّتديالفتمادحىتاسخام تتسه عااتاسمق صؼتاس تد تد

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًخشخبد االحتٛبخبد انتُاٛزٚخاألَشطخ  انشرى

أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص

حغةةدٗذياسق عةة ثياسخدرٗظةة٘تي 6.2.1

 ةةةةةٖياسض هعةةةةةتيّحشّٗةةةةةدُ ي

ب سخقٌ٘ ثياسغدٗزةتيّاسْطة   ي

ياسخكٌْسْص٘ت

حةةْ ٘زيه صصةة ثي

 ه س٘تيك  ٘ت

٘ةةةةذيُةةةةذاياسبةةةةد يبخٌ 

اسعوةةةةةةةةة ي ةةةةةةةةةويي

صةةةةةةةةةدّ يسهٌةةةةةةةةةٖي

يّا ظ

  عةةةةةةةةةةةةةةة ثي

حدرٗظةةةةةةةةةةة٘تي

هغدرةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّهضِةةةةةةةةةةشةي

ب سْطةةةةةةةةةة   ي

ياسخعل٘و٘ت

عةةد ياسق عةة ثي -ياعص  ٘ت

اسخةةةةةةةةةةٖيحةةةةةةةةةةّني

يحغدٗزِ 

ياسكل٘ ث -

ي ا زةياس ده ثياسع هت -

 ا ةةزةياسٌِدطةةتيّاسصةة٘ ًتي -

يّاإلًخ س

 ا ةةةةةةةةةةةزةياسوشةةةةةةةةةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز

اًشةة  ي  عةةتيحدرٗظةة٘تي ك٘ةةتي 6.2.2

 ةةةٖيكةةة يكل٘ةةةتيهةةةييكل٘ةةة ثي

اسض هعةةةةةةتيحكةةةةةةْىيهةةةةةةشّ ةي

ب سظةةةةةةةةةبْرةياإلسكخزًّ٘ةةةةةةةةةتي

ّاإلًخزًةةةةجيّّطةةةة   يحعلةةةةني

يح  عل٘تيهييهْاسًتياسض هعت

حْ ٘زه صصةةةةة ثي

 ه س٘تيك  ٘ت.

وشةةةةةةزّ يحٌ ٘ةةةةةةذياس

 ةةةةةةةةوييصةةةةةةةةدّ ي

يسهٌٖيّا ظ

  عةةةتي ك٘ةةةةتي

ّاعةةةةدةي ةةةةٖي

يك يكل٘ت

عةةد ياسق عةة ثي -ياعص  ٘ت

اسذك٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ياسض ُشة

ياسكل٘ ث -

ي ا زةياس ده ثياسع هت -

 ا ةةزةياسٌِدطةةتيّاسصةة٘ ًتي -

يّاإلًخ س

 ا ةةةةةةةةةةةزةياسوشةةةةةةةةةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز
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 انًخشخبد االحتٛبخبد انتُاٛزٚخاألَشطخ  انشرى
أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص

اصةةةةةةةزا يصةةةةةةة٘ ًتيع هةةةةةةةتي 6.2.3

يسلق ع ثياسص ٘ت

حةةةْ زيه صصةةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

 ٘ةةذياسعوةة ياسبةةد يبخٌ

 ةةةةةةةةوييصةةةةةةةةدّ ي

يسهٌٖيّا ظ

  عةةةةةةةةةةةةةةة ثي

صةةةةةةةةةةةةةةةةة ٘تي

طةةةة٘تي ةةةةٖي ٘ 

(يكل٘ ثي10)

ّهزكةةةةةةةةةةةةةشي

ياسلغ ث

%يهةةةةةةةةةةيي20 -ياعص  ٘ت

اسوبةةةةة ًٖي ةةةةةٖي

يك يع م

ياسكل٘ ث -

ي ا زةياس ده ثياسع هت -

 ا ةةزةياسٌِدطةةتيّاسصةة٘ ًتي -

يّاإلًخ س

 ا ةةةةةةةةةةةزةياسوشةةةةةةةةةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز

اطةةةةخغدادي  عةةةة ثيصةةةة ٘تي 6.2.4

ّحشّٗةةةةةةةةةةةةةدُ يب ألرةةةةةةةةةةةةة دي

اسوعةةةةةةةةةةداثيّاألصِةةةةةةةةةةشةيّ

ياسالسهت

حةةْ ٘زيه صصةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

خٌ ٘ةةةةةةةةةةةذياسبةةةةةةةةةةةد يب

اسوشةةةةزّ ي ةةةةويي

يصدّ يسهٖيهغد 

  عةةةةةةةةةةةةةةة ثي

صةةةةةةةةةةةةةةةةة ٘تي

 ُضِشةيهةةةةةةةةةةةة

ب ألرةةةةةةةةةةةةة دي

ّاألصِةةةةةةةةشةي

ياسالسهت

عةةد ياسق عةة ثي -ياعص  ٘ت

خةةةةةةةةةةٖيحةةةةةةةةةةّنياس

حشّٗةةةةةةةةةةةةةةةةدُ ي

ب ألرةةةةةةةةةةةةةةةةةة دي

يّاألصِشة

ياسكل٘ ث -

ي ا زةياس ده ثياسع هت -

 ا ةةزةياسٌِدطةةتيّاسصةة٘ ًتي -

يّاإلًخ س

 ا ةةةةةةةةةةةزةياسوشةةةةةةةةةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز

ّحضِ٘ةةةشياسق عةةة ثييحغةةةدٗذ 6.2.5

اسذك٘ةةةتيب ألرةةة ديّاألصِةةةشةي

ّاسوعةةةداثياسالسهةةةتي ةةةويي

 سوْاص  ثياسوطلْبتا

حةةْ ٘زيه صصةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

  عةةةتي ك٘ةةةةتي

ّاعةةةةدةي ةةةةٖي

كةةةةة يكل٘ةةةةةت ي

ب إل ةةةةةةةةة  تي

اسةةةٔيهزكةةةشي

ياسلغ ثي

%يهةةةةةةةةةةيي25 -ياعص  ٘ت

اسق عةةةة ثي ةةةةٖي

يك يع م

ياسكل٘ ث -

ي ا زةياس ده ثياسع هت -

 ا ةةزةياسٌِدطةةتيّاسصةة٘ ًتي -

يّاإلًخ س

 ا ةةةةةةةةةةةزةياسوشةةةةةةةةةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز

صةةة٘ ًتياسْعةةةداثياسصةةةغ٘تي 6.2.6

هبةةةةةةةةة ًٖياسض هعةةةةةةةةةتي ةةةةةةةةٖي

 ّاطخبدا ياسبٌ٘تياسخغخ٘تيسِ 

صةةة ثيحةةةْ زيه ص

يه س٘تيك  ٘ت

بخٌ ٘ةةذياسعوةة ياسبةةد ي

 ةةةةةةةةوييصةةةةةةةةدّ ي

يسهٌٖيّا ظ

هزا ةةةةةةةةةةةةةةةقي

ص هع٘ةةةةةةةةةةةةةتي

يًظ٘ ت

ي

%يهةةةةةةةةةةةسي10 -ياعص  ٘ت

ًِ ٗةةةةةةتيعةةةةةة مي

ي.2021

%يسلوةةةةةةدةي90 -

ياسوخبق٘ت

ياسكل٘ ث -

ي ا زةياس ده ثياسع هت -

 ا ةةزةياسٌِدطةةتيّاسصةة٘ ًتي -

يّاإلًخ س

 ا ةةةةةةةةةةةزةياسوشةةةةةةةةةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز

اصةةةةةةزا يصةةةةةة٘ ًتي ّرٗةةةةةةتي 6.2.7

اسصغ٘تيبعةديًِ ٗةتييسلوزا ق

يك ي ص ي راطٖ

حةةْ ٘زيه صصةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

بخٌ ٘ةةذياسعوةة ياسبةةد ي

 ةةةةةةةةوييصةةةةةةةةدّ ي

يسهٌٖيّا ظ

اسوزا ةةةةةةةةةةةةقي

ياسصغ٘تي

عةةد ياسوزا ةةقي -ياعص  ٘ت

اسصةةغ٘تياسخةةٖي

أصةةةةةةزٕيسِةةةةةة ي

صةةةةة٘ ًتياسةةةةةٔي

هضوْعةةةةةةةةةةةةةةتي

اسوزا ةةةةةةةةةةةةةةةةقي

ياسصغ٘ت

ياسكل٘ ث -

ياسع هت ا زةياس ده ثي -

 ا ةةزةياسٌِدطةةتيّاسصةة٘ ًتي -

يّاإلًخ س

 ا ةةةةةةةةةةةزةياسوشةةةةةةةةةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز

اصةةةةزا ياسصةةةة٘ ًتياسالسهةةةةتي 6.2.8

سوبٌٔياسضوٌ سْٗميّحضِ٘ةشٍي

ب ألرةةةةةةةةةةةةة ديّاألصِةةةةةةةةةةةةةشةي

 ّاسوعداثياسالسهت

حةةْ ٘زيه صصةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

بخٌ ٘ةةذياسعوةة ياسبةةد ي

 ةةةةةةةةوييصةةةةةةةةدّ ي

يسهٌٖيّا ظ

سوبٌٔيبغ ستيا

هٌ طةةةةةةةةةةةةةةةبتي

ّهظِةةةةةةةةةةةةزي

يهٌ ط 

عةةةةد يهةةةةزاثي -ياعص  ٘ت

اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا ي

ياسص٘ ًت

 اسكل٘ ث -

ي ا زةياس ده ثياسع هت -

ّاسًخةةة سي ا ةةزةياسٌِدطةةةتي -

يّاسص٘ ًت

 ا ةةةةةةةةةةةزةياسوشةةةةةةةةةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز

حشةةةغ٘ يهق صةةة ياسض هعةةةتي 6.2.9

ّحغظةة٘ييهظةةخْٓياس ةةده ثي

حةةْ ٘زيه صصةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

هق صةةةةةةةةةةة ي

هٌ طةةبتيحقةةدمي

هط عنيع هلةتي -ياعص  ٘ت

يبوظخْٓيهو٘ش

ياسكل٘ ث -

ي ا زةياس ده ثياسع هت -

يهظخوز
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 انًخشخبد االحتٛبخبد انتُاٛزٚخاألَشطخ  انشرى
أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص

شةةةةةخزا يهةةةةةسياسوقدهةةةةةتيب س

ياسقط  ياس  ف

بخٌ ٘ةةذياسعوةة ياسبةةد ي

صةةةةةةةةدّ ي ةةةةةةةةويي

يسهٌٖيّا ظ

خةةةةةةةةةةةةةده ثي

 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مي

ّشةةةةةةةةةةةةزالي

بؤطةةةةةةةةةةةةةةع ري

يهٌ طبت

هْسعةةةةتي ةةةةٖي

اسض هعةةةةةةةةةةةةةةةةتي

)حق٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ني

يخ رصٖ(

 ا ةةزةياسٌِدطةةتيّاسصةة٘ ًتي -

يّاإلًخ س

 ا ةةةةةةةةةةةزةياسوشةةةةةةةةةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يصٌدّ ياألطخزو ر -

 

 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخانٓذف/  انشرى

ـّتإنج ز تمفتاألت تاعادغالؿتاألمثؿتسلط قوتاسباللو 6.3  تتسحاحتاس مالوتمق رنوتب سمخططتسهنابوتم تد
 ـّتد تتتمالاتنظ ـتغ زتحنظ ـتمراقبوتسه عااتغرؼتاسدبرلاتاسد تد

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًخشخبد االحتٛبخبد انتُاٛزٚخاألَشطخ  انشرى

أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص

اطةةةةةخكو  ياسوزعلةةةةةتي 6.3.1

 ً٘ةةةتيسبٌةةة  يأًظوةةةتياسز

ياسط  تياسشوظ٘ت

حةةْ ٘زيه صصةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت.

بخٌ ٘ةةذياسعوةة ياسبةةد ي

 ةةةةةةةةوييصةةةةةةةةدّ ي

يسهٌٖيّا ظ

ب٘ ةةتيص هع٘ةةةتيهغ ةةةشةي

يسلع هل٘ي

ب٘ ةةةتيص هع٘ةةةَيص  بةةةتي

يسلطلبت

ًظبتياإلًض سي ٖي -ياعص  ٘ت

ًظةةةةةةةةة مي   ةةةةةةةةةتي

وظةةةةةةة٘تيٌٗةةةةةةةخشيش

ب سوق رًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

يسَب سو طفي

 ا ةةةةةةةزةياسٌِدطةةةةةةةتي -

يّاسص٘ ًتيّاإلًخ س

 ا ةةةزةياسوشةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسمي

يهظخوز

حودٗةةةةةديًظةةةةة مي ةةةةة سي 6.3.2

هزا بةةةةةةةةةةتييًّظةةةةةةةةةة م

سةةٖيسغةةز يّحشةةغ٘ يي

ياسخبزٗد

حةةْ ٘زيه صصةة ثي

يه س٘تيك  ٘ت

بخٌ ٘ةةذياسعوةة ياسبةةد ي

 ةةةةةةةةوييصةةةةةةةةدّ ي

يّا ظسهٌٖي

يشبكتي  سيهخطْرة

ب٘ ةةتيص هع٘ةةةتيهغ ةةةشةي

يسلع هل٘ي

يب٘ تيص هع٘تيص  بت

تياإلًضةةةةة سيًظةةةةةب -ياعص  ٘ت

اسظةةةةٌْٗتيعظةةةة ي

ياسو طفيسَ

 ا ةةةةةةةزةياسٌِدطةةةةةةةتي -

يّاسص٘ ًتيّاإلًخ س

 ا ةةةزةياسوشةةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز
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 (Pl’sيؤشش/ يؤششاد األداء ) انٓذف/ األْذاف االعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تج مع تيمفتحذك تدح لر 6.4 تيـر

 (تدقحلػوتاس ػبكوتاسالاػلكلوت ـّ -Wiعااتاسق ع تتاسصػفلوتحاسمخدبػراتتاسدػ تدػ
fi تسه) 
 ـّت  دح لرتنظ ـتمراقبوتإسكدرحنلوتسه عااتاسكلل تتاسد تد
 تسخاموتاسمكدبوتمق رنوتب سمخططتسهنابوتأجهزةتاسطب عوتحاسدصحلرتاسذاد ت

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًخشخبد االحتٛبخبد انتُاٛزٚخ األَشطخ انشرى

أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤشش اإلَدبص

حقْٗةةةةةةةةةةةتياسشةةةةةةةةةةةبكتي 6.4.1

اسالطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلك٘تيييييييييييييي

(Wi-fiي)ةةٖياسغةةزمي 

ياسض هعٖ

حْ ٘زيه صص ثي

يه س٘تيك  ٘ت

بخٌ ٘ةةذياسعوةة ياسبةةد ي

 ةةةةةةةةوييصةةةةةةةةدّ ي

يسهٌٖيّا ظ

عةةةةةةةزميصةةةةةةة هعٖي

ه ةةةةةةدّميبشةةةةةةبكتي

ياإلًخزًج

حعل٘و٘ةةةةةةةةتيب٘ ةةةةةةةةتي

يص  بت

يًظ يه ْٗت -ياعص  ٘ت

اسوٌةةةة  قياسخةةةةٖيحةةةةّنيي -

حشّٗةةةةةةدُ يب سشةةةةةةةبكتي

(يWi-fiاسالطةةةلك٘تيي)

سعةةةد يسوق رًةةةتيهةةةسياب 

ياإلصو سٖياسو طفيسَ

هزكةةةةشياسغ طةةةةة ي -

يّاسوعلْه ث

 ا ةةةةةةزةياسٌِدطةةةةةةتي -

ّاسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ًتي

يّاإلًخ س

 ا ةةزةياسوشةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

يهظخوز

اطةةةةةةةةخغداديًظةةةةةةةة مي 6.4.2

هزا بةةةةةةتياسكخزًّ٘ةةةةةةتي

)كةةة ه٘زاث(يي ةةةويي

 ز ةةةةةةةةةةةتيهزا بةةةةةةةةةةةتي

هزكشٗةةةةةتيّبْابةةةةة ثي

اسكخزًّ٘ةةةةةتيسوةةةةةداخ ي

ياسض هعتي

حةةةةةةْ ٘زياسخوْٗةةةةةة ي

ياسالسم

اإلسخةةةةةشاميب سخٌ ٘ةةةةةذي

يعظ ياس طت

عٌ صةةةةةةةزييهٌةةةةةةةتي

تيّعو ٗةةةةتيّر  بةةةة

يعدٗزت

ب٘ ةةةةةةةةتيحعل٘و٘ةةةةةةةةتي

يص  بت

ًظبتياسكل٘ ثياسخٖيحّني -ياعص  ٘ت

هزا بةةةتيّ ةةةسيًظةةة مي

ياسكخزًّةةةةةةةةةٖي ِ٘ةةةةةةةةة 

سعةةةد يب سوق رًةةةتيهةةةسيا

ياسكلٖيسلكل٘ ث

هزكةةةةشياسغ طةةةةة ي -

يّاسوعلْه ث

 ا ةةةةةةزةياسٌِدطةةةةةةتي -

ّاسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ًتي

يّاإلًخ س

 ا ةةزةياسوشةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

األهةةةةةةةةةيي ا ةةةةةةةةزةي -

ياسض هعٖ

يهظخوز

حةةةْ ٘زيًظةةة مي ب عةةةتي 6.4.3

ّحصةةةةةةةةةْٗزي احةةةةةةةةةٖي

اس دهةةةةتي ةةةةٖيهبٌةةةةٔي

ياسوكخبت

حةةةةةةْ ٘زياسخوْٗةةةةةة ي

ياسالسم.

اإلسخةةةةةشاميب سخٌ ٘ةةةةةذي

يعظ ياس طت

هْرقةةةتييهعلْهةةة ث

طةةةةةِ ياسْصةةةةةْ ي

ياسِ٘ 

حةةةةةةةْ ٘زياسْ ةةةةةةةجي

يّاسضِد

ب٘ ةةةةةةةةتي راطةةةةةةةة٘تي

يهغ شةيّص  بت

ًظبتيأصِشةياسطب عتي -ياعص  ٘ت

ّاسخصةةةةةْٗزياسةةةةةةذاحٖي

اس دهتيهق رًتيب سعد ي

اسصوةةةة سٖياسو طةةةةفي

يحشّٗةةديهبٌةةٔياسوكخبةةت

يبَ

هزكةةةةشياسغ طةةةةة ي -

يّاسوعلْه ث

 ا ةةةةةةزةياسٌِدطةةةةةةتي -

ّاسصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ًتي

يّاإلًخ س

 ا ةةزةياسوشةةخزٗ ثي -

يّاسلْاسم

اسغظة٘ييبةييهكخبتي -

ي ال 

يهظخوز
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 ٔانعالربد انخبسخٛخ انًغؤٔنٛخ انًدتًعٛخ: غبثعانًحٕس انشئٛظ ان .7

يثم نهتعبٌٔ ٔانشاشاكبد داخهٛاب اخم االعٓبو فٙ انتًُٛخ انًغتذايخ, ٔاالعتثًبس األيٍ  تعضٚض انًغؤٔنٛخ انًدتًعٛخ: انٓذف االعتشاتٛدٙ

 .ٔخبسخٛب

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) اناشعٛخانٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ  انشرى

7.1 
معتاسمجدمعتاسميل تحمؤاا دهتتدعزلزتاسعالق تتاإلج بلو

تاسمانلو

 احتد  رؾت له تد تدنظمه تاسج معواستسن  ط تتحاسفع سل تتاسمجدمعلوعااتا 
 خاموتاسمجدمعتحنابدهتمفتاسمحازنومقاارتاعنف ؽتعلىت 
 اسج معواعاد  راتتاسد تدنفذه تتمفتعااتاسجه تتاسمادفلاة 
  اسدػ تدنفػذه تتاسمادفلالفتمػفتاسػاحراتتاسدارلبلػوتعااتابن تتاسمجدمعتاسميل

  معواسج
 عبنػػػ تتتاسج معػػػوته امالفتمػػػفتاسخػػػام تتاسمج نلػػػوتاسدػػػ تدقػػػعػػػااتاسماػػػدفل

تاسمجدمعتاسميل 
تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

٘ طةةةة ثيهزاصعةةةةتياسظ 7.1.1

ّاس طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفي

يّاسصزا اثياسوخعلقت

يب سوضخوسياسوغلٖ

حشةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةتي

سخغدٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي

اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

ّحك س٘ يًّخة  شي

اسخ  عةةةةةةة يهةةةةةةةسي

اسوضخوسياسوغلٖي

ٙخةةةةةةزيخوةةةةةةضي

يطٌْاث

حقزٗةةةةزيّحْصةةةة٘ ثي

يسخشو :يياسلضٌت

اسغ س٘ةةةةتياسظ٘ طةةةة ثي

ّاسوزلةةةةةٔيّاسوخبعةةةةةتي

 ةةةةةٖياسعال ةةةةةتيهةةةةةسي

ياسوضخوسياسوغلٖ

حْصةةةةة٘ ثيّخطةةةةةتي

هقخزعةةةةةةةتيسشٗةةةةةةة  ةي

اسخ  ع يهسياسوضخوسي

ياسوغلٖيّخدهخَ

 حقزٗزياسلضٌت

ّا ع٘تياسدراطتي

ّاًظةةض هِ يهةةسي

ط٘ طةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

اسض هعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسزق  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

 اسوضخوع٘ت

هقةدرةياسض هعةتي

علةٔيحٌ ٘ةةذيُةةذٍي

ياس طت

ًظةةةةةبتيشةةةةةوْس٘تي -

 اسخقزٗز

عةةد ياسخْصةة٘ ثي -

 اسق بلتيسلخٌ ٘ذ

عد ياسٌق  ياسخةٖي -

يحظخط٘سياسض هعت

يحٌ ٘ذُ ي عل٘ 

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

 اسع هت

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةَي -

 راً٘ 

هزكةةةشي راطةةة ثي -

 اسوزأة

هزكةةةشي راطةةة ثي -

ياسالص ٘ي

1/1/2021-

ي1/3/2021

حغدٗةةةةةةدياعخ٘ صةةةةةةة ثي 7.1.2

اسوضخوةةةةةةةسياسوغلةةةةةةةٖي

ّهئطظةةة حَياسْ ٌ٘ةةةتي

سالطخشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة راثي

ّاسدراطةة ثياسوخعلقةةتي

اسوظةةةخداهت يب سخٌو٘ةةةتي

ّاسوظةةةةةةةةة ُوَي ةةةةةةةةةٖي

ياًض سُ 

ح صةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ي

هْاسًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

سلدراطةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

يّاسطخش راثي

  عةةةةةةةةةةدةيب٘ ًةةةةةةةةةة ثي

سعخ٘ ص ثياسوضخوسي

ياسوغلٖ

  عةةةةةةةةةةدةيب٘ ًةةةةةةةةةة ثي

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة س بزاثي

 ًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثيّاسهك

اسوخةةةْ زةيب سض هعةةةتي

عظةةةةةةةةةة ييهبْبةةةةةةةةةةت

ياسقط ع ث

 راطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّاطخشةة راثيس دهةةتي

ياسوضخوس

ياسدراطة ثيع د 

ّاسطخشةةةة راثي

ياسوعزّ ةةةةةةةةةةةت

علةةةٔياسوضخوةةةسي

ياسوغلٖ

ًظةةةةةةبتيحغط٘ةةةةةةتي -

اسب٘ ًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

سعخ٘ صةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسوضخوسياسوغلٖ

عةةةةةةةةد يًّةةةةةةةةْ ي -

اس بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاثي

اسوخةةةةةةْ زٍي ةةةةةةٖي

ياسض هعت

عةةد ياسدراطةة ثي -

ّاسطخشةةةةةةة راثي

اسخٖياطخ   يهٌِ ي

ياسوضخوسياسوغلٖ

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

يراً٘ 

1/1/2021-

31/12/

ي2021
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حغدٗةةةةةةدياعخ٘ صةةةةةةة ثي 7.1.3

ابٌةةةةةةةةةة  ياسوضخوةةةةةةةةةةسي

اسوغلةةةةةةٖيسلةةةةةةدّراثي

اسخدرٗب٘ةةتيّاسخ ُ٘ل٘ةةت ي

ّاسوظةةةةةةةةة ُوتي ةةةةةةةةةٖي

 ياًض سُةةةةةةة يّاسعوةةةةةةة

علةةةةةةةةٔيهزاصعخِةةةةةةةة ي

ب طةةةةةخوزاريسخْاكةةةةة ي

يخزياسخطْراث.ي

حطب٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقي

اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

اسخةةةةةةدرٗ ي ةةةةةةٖي

هزكةةةةةشياسولكةةةةةتي

يراً٘ 

ّصْ يخطتيحدرٗب٘ةتي

يسلضو٘سيطٌْٗتيهعلٌت

   وةةةةةةتيب سةةةةةةدّراثي

ياسخٖيحٌ ذيطٌْٗ 

سٗةةةةةةةةةةةةة  ةيعةةةةةةةةةةةةةد ي

اسوش رك٘يي ِ٘ يهةيي

يبٌ  ياسوضخوسأ

يعةةةد ياسةةةدّراث

اسخٖيٗخنيحٌ ٘ذُ ي

يطٌْٗ 

اسوشةة رك٘يي ةةٖي

ياسدّراث

اسع  ةةةةةةةةةديهةةةةةةةةةيي -

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدّراثي

 ب سدٌٗ ر

عةةةةد ياسةةةةدّراثي -

 اسوعزّ َ

عةةةةد ياسةةةةدّراثي -

ياسخٖيحنيحٌ ٘ذُ 

عد ياسوشة رك٘يي -

ب سةةةةدّراثيهةةةةيي

ياسوضخوسياسوغلٖ

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

يراً٘ 

يهظخوز

اعدا يخطةتيّحٌ ٘ةذُ ي 7.1.4

سخعزٗةةةةةة ياسوضخوةةةةةةسي

بٌخةةةةةةةةةة  شيياسوغلةةةةةةةةةةٖ

اسبغةةةْديّاسوشةةة رٗسي

اسبغز٘ةةةتياسخطْٗزٗةةةت ي

 يّاسوشة رٗسياسزٗ  ٗةت

سدراطةةة ثيّرطةةة   يا

اسعل٘ةةةةةةةةةة  يّيس٘ةةةةةةةةةة ثي

يهٌِ ياسطخ   ة

ح صةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ي

هْاسًةةةتيسعةةةدا ي

اسوطبْعةةةةةةةةةةةة ثي

ّبٌةةةةة  يصةةةةة غتي

اسًخزًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجي

ياس  صتيبذسك

  عةةةةةةةةةةدةيب٘ ًةةةةةةةةةة ثي

ب سوشةةة رٗسياسبغز٘ةةةَي

اسخطْٗزٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ًّخ  ضِةةة  يّربطِةةة ي

ب سقط عةةةةةة ثياسخةةةةةةٖي

ييحظخ ٘ديهٌِ 

عةةةةد ياسبغةةةةْدي

ّاسوشةةةةةةةةةةةة رٗسي

اسخٖيحةنيحبْٗبِة ي

ّحصةةةةةةةةةةةةةةةٌ٘ ِ ي

ّربطِةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

يب سٌخ  ش

عةةةةةد ياسبغةةةةةْدي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

اسوٌشةةةْرةيعلةةةٔي

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة غتي

ياسًخزًج

هزكةةةةةشياسزٗةةةةة  ةي -

يّاسبخك ر

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

 اسعلوٖ

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

1/1/2021-

31/12/

ي2022

ي

بٌةةةةةةةةةةة  يحعزٗةةةةةةةةةةة يأ 7.1.5

اسوضخوةةةةةةةسياسوغلةةةةةةةٖي

ب سهك ً٘ ثياسوخْ زةي

 ياسض هعةةت ةةٖيهكخبةةتي

ّحقةةةدٗنياس دهةةةَيسِةةةني

 ةةةٖياسغصةةةْ يعلةةةٔي

اسوزاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسي

ّاسوعلْهةة ثياسعلو٘ةةتي

يّاسزق  ٘ت

اسطةةةةةخ   ةيهةةةةةيي

هةةةةةةةيياسوْا ةةةةةةةسي

اسسكخزًّ٘ةةةةةةةةةةةةةتي

ّهْا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسي

اسخْاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ياسصخو عٖ

ّصةةةةةةةةْ يًشةةةةةةةةزاثي

يحعزٗ ٘ةةةةةتيب سوكخبةةةةةت

ّاس ةةةةةةةده ثياسخةةةةةةةٖي

يحقدهِ 

حةةةةةْ زياعصةةةةة  ٘ ثي

اسوظةةةةةخ ٘دٗييعةةةةةْ ي

يهييخدهتياسوكخبت

اس ةةةده ثيعةةةد ي

اسوكخب٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسزق  ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ياسوخةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ زة

سلوضخوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسي

ياسوغلٖ

اثيعةةةةد ياسٌشةةةةز -

اسخعزٗ ٘ةةةةتياسخةةةةٖي

يحْ زُ ياسض هعت

عد ياسوظةخ ٘دٗيي -

هةةةةةةةةةييخدهةةةةةةةةةتي

ياسوكخبت

عةةةةد ياسٌشةةةةزاثي -

اسوخةةةةْ زةيعبةةةةزي

جيخزًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًاإل

يسلوضخوسياسوغلٖ

هكخبةةةةةتياسغظةةةةة٘يي -

 بيي ال 

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ياسع هت

يهظخوز

خطتيب سٌدّاثييدا اع 7.1.6

ّاسوغ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاثي

ّّرعياسعوةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

اسخْعْٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسخطْٗزٗةةةةةت ياسخةةةةةٖي

حٌ ةةةةةةةةةةةذُ يصِةةةةةةةةةةة ثي

ّش صةةةةةةة٘ ثيهةةةةةةةيي

وةةةةةةةسياسوغلةةةةةةةٖياسوضخ

ياسطلبةةتّٗظةةخ ٘ديهٌِةة ي

بٌةةةةةةةة  ياسوضخوةةةةةةةةسيّأ

ياسوغلٖ

حشةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةتي

سعةةةةدا ياس طةةةةتي

ياسخ ص٘ل٘ت

تيّصةةْ يخطةةتيطةةٌْٗ

سلوغ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاثي

ّاسٌةةةةةةةدّاثيّّرعي

ياسعو 

حق رٗزيطةٌْٗتيعةْ ي

اسوٌضةةةةةشاثيّعةةةةةد ي

اسوشةة رك٘يي ةةٖيكةة ي

ًشةة  يّاسصةةةعْب ثي

ّاسخغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٗ ثي

يّ ص ياسٌض ط

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي -ياعص  ٘ت

اسوغ  ةةةةةةةةةةزاثي

اسٌةةدّاثيّّرعي

اسعوةة ياسخةةٖيٗةةخني

يعولِ يطٌْٗ 

عد ياسوشة رك٘يي -

هةةةةةةيياسوضخوةةةةةةسي

ياسوغلٖ

ًظبتياسخٌْ ي ةٖي -

يااسبزاهش

عوةةةةة  ةيشةةةةةئّىي -

 اسطلبت

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

 اسع هت

سضةة ىياسٌشةة   ثي -

  ٖياسكل٘ ث

اسغظةةةةة٘ييهكخبةةةةةتي -

يبيي ال 

يهظخوز
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اعدا يخطتيسوظة ُوتي 7.1.7

  يع٘ةةة ةةةٖياياسض هعةةةت

اسعخ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سثي

يّاسوٌ طةةةةب ثياسدٌٗ٘ةةةةت

ّاسْ ٌ٘ةةتيّاسداخل٘ةةت ي

 اخةةةةةةةةةة يّخةةةةةةةةةة رسي

اسض هعةةةةةةت يّاسعوةةةةةة ي

يعلٔيهخ بعخِ 

حشةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةتي

سعةةةةدا ياس طةةةةتي

ّهخ بعخِةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ح صةةةةةةةةةةةةة٘ يّ

يسِ يهْاسًت

يّصْ يخطتيهعخودة

ّهعلٌةةتيسالعخ ةة سثي

يّاسوٌ طب ث

سكةة ييًِ  ٘ةةتيحقةة رٗز

يًش  

عةةد ياسوٌ طةةب ثي -ياعص  ٘ت

ياسزطو٘ت

عةةد ياسوٌ طةةب ثي -

  ٘زياسزطو٘ت 

عةةد ياسوٌ طةةب ثي -

اسوظةةةخضدةياسخةةةٖي

ٗةةةةةةةخنياسخع هةةةةةةة ي

يهعِ 

عوةةةةة  ةيشةةةةةئّىي -

 اسطلبت

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ياسع هتي

يهظخوز

اعدا يخطتيسوظة ُوتي 7.1.8

 ةةةٖياع٘ةةة  يياسض هعةةةت

اسعخ ةةةةة سثيسألٗةةةةة مي

اسع سو٘ةةةةةةةةةةتي اخةةةةةةةةةة ي

ّخةةةةة رسياسض هعةةةةةت ي

ّاسعوةةةةةةةةةةة يعلةةةةةةةةةةةٔي

هخ بعخِةةةةةةةةة .ي)ٗةةةةةةةةةْمي

اسوةةةزأة يٗةةةْميعقةةةْ ي

اإلًظةةةةةةةةةةة ى يٗةةةةةةةةةةةْمي

هٌ ُضتياسعٌة ي ةدي

اسوةةةةةةةةةةةةةزأة يٗةةةةةةةةةةةةةْمي

ياسالص ٘ي ...(ي

)حغق٘ةةةةةةةقيهظةةةةةةة ُوتي

سلض هعةةتيسلعوةة يًغةةْي

أُةةةةةةةةةدا ياسخٌو٘ةةةةةةةةةةتي

اسوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخداهتي

(SDGs)) 

يحشةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةت

سعةةةةدا ياس طةةةةتي

يّهخ بعخِ 

صةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ يح 

يهْاسًت

خطةتيهعخوةدةيّصْ ي

سالعخ ةة سثييّهعلٌةةت

يّاسوٌ طب ث

سكةة ييحقةة رٗزيًِةة  ْ٘

يًش  

عةةةةةةةةد ياألٗةةةةةةةة مي -ياعص  ٘ت

اسع سو٘تياسخٖيٗخني

 اسعخ   يبِ .

يعةةد ياسوشةة ركٖ -

هةةةةةةةةيياس  ةةةةةةةة ثي

اسوظةةةةخِد تيهةةةةيي

 اخةةةة ياسض هعةةةةتي

ّهةةةةيياسوضخوةةةةسي

ياسوغلٖ

 هزكشياسوزأة -

 هزكشياسالص ٘ي -

سض ىياسٌشة  ي ةٖي -

 اسكل٘ ث

اسعال ةةة ثي ا ةةةزةي -

ياسع هت

يهظخوز

اعةةةدا يخطةةةتيطةةةٌْٗتي 7.1.9

سخقةةةةةةةةدٗنياس ةةةةةةةةده ثي

طب٘ةةةةةةةةتياسوض ً٘ةةةةةةةةتياس

يّعقةةةدياسٗةةة مياسطب٘ةةةت

 ةةٖيخدهةةتياسوضخوةة  ي

اسوغلةةةةةةةٖ يّاسعوةةةةةةة ي

علةةةةةةةةةةةةٔيحٌ ٘ةةةةةةةةةةةةذُ ي

يّهخ بعخِ 

ح صةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ي

هْاسًةةةتيطةةةٌْٗتي

سل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةده ثي

ياسصغ٘ت

ّصةةْ يخطةةتيسخقةةدٗني

اس ةةةةةةده ثياسطب٘ةةةةةةتي

يّاسصغ٘ت

يحْ زيطةضالثي ب٘ةت

سلوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ ٘دٗيي

يّهخ بعخِ 

عد ياسوظةخ ٘دٗيي -ياعص  ٘ت

هةةةةةةةةةةةةييُةةةةةةةةةةةةذٍي

ياس ده ث

حٌةةةْ ياس ةةةده ثي -

ياسوقدهت

 كل٘تياسط  -

 كل٘تياسص٘دست -

 اسوزكشياسصغٖ -

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ياسع هت

يهظخوز
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 عةةةةةةةةنياعخ٘ صةةةةةةةةة ثي 7.1.10

اسوضخوةةةةةةةسياسوغلةةةةةةةٖي

ياسخٌوْٗتي

أطةةةةةةضيخدهةةةةةةتي

ياسوضخوسياسوغلٖي

ح ع٘ةةة يهشةةة ركتي

ُ٘ ةةةةةتييأعضةةةةة  

اسخةةةةةةدرٗضي ةةةةةةٖي

هضةةةةةةةة  ي عةةةةةةةةني

اعخ٘ صةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

اسوضخوسياسوغلٖي

يّحْر٘قِ 

رٗزيّصةةةةةةةةةْ يحقةةةةةةةةة 

طةةةةةةةةةةةةٌْٗتيحبةةةةةةةةةةةة٘يي

 ٖيياس ع س٘ ثياسوٌ ذة

 ك يكل٘ت

ّرةةةةةةةةةةةة  قيحبةةةةةةةةةةةة٘يي

ياس ع س٘ةةةةة ثياسوٌ ةةةةةذة

يأعضةةةة  هةةةةيي بةةةة ي

يُ٘ تياسخدرٗض

عةةةد ياس ع س٘ةةة ثي -ياعص  ٘ت

 اسوٌ ذة.

عةةد ياسوظةة ٘دٗيي -

 هيياس ده ث

عةةةد ياسوشةةة رٗسي -

زكتيهةةةةةسياسوشةةةةخ

اسوغلٖياسوضخوسي

يّاسودعْهت

 اسكل٘ ث -

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

 اسع هت

اسعخوةةة  يهزكةةةشي -

 ّ و ىياسضْ ة

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

 اسدّس٘ت

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

يراً٘ 

يهظخوز

اًضةةةةةة سياسدراطةةةةةة ثي 7.1.11

اسو٘داً٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاطةخطالع ثياسةةزإي

عةةةْ يأرةةةزياس ةةةده ثي

سلوضخوةةةةةةةسيياسوقدهةةةةةةت

يّهدٓي  عل٘خِ 

حشةةةةةةك٘ يسضةةةةةة ىي

يسخٌ ٘ذياسدراط ث

حقزٗةةةةةةزياس ةةةةةةده ثي

ياسوقدهت

ي

عةةةةد ياس ةةةةده ثي -ياعص  ٘ت

ياسوقدهتياسو خل ت

حٌةةةةةةةةةْ يُةةةةةةةةةذٍي -

اس ةةةةةةةةةةده ثيإي

ٗضةةة ياىيحشةةةو ي

خوظةةتيهضةة سثي

ه خل ةةَي ةةٖيكةة ي

يع م

عةةد ياسدراطةة ثي -

ّهغ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةزي

ياسصخو ع ث

خطةةةةةتيحغظةةةةة٘يي -

ّا ع٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّّا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةغتي

ّهزبْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

بضةةةةةةدّ يحٌ ٘ةةةةةةذي

طٌْٕيّاسوْار ي

ياسوطلْبتي

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

 راً٘ 

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ياسع هت

يهظخوز

اعخضةةةة ىياسوبةةةةدع٘يي 7.1.12

يهيياسوضخوسياسوغلٖ

يهْاسًتيه س٘ت

ي اعوتصِ ثي

حشةةةةةةةةب٘كيهةةةةةةةةةسي

اسصةةةةةةةةةةةةةةةٌ ع ثي

ياسوغل٘ت

حشةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةتي

سْ ةةةةةسياطةةةةةضي

اخخ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ري

ياسوبدع٘ي

يهش رٗسيرٗ  ٗت

شةةةةةةزاك ثيعلو٘ةةةةةةةتي

ّعول٘ةةةةةةةةةةةتيبةةةةةةةةةةة٘يي

اسوضخوةةةةةسياسوغلةةةةةةٖي

ياسض هعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتّ

)اسك  ٗو٘ةةةةةةةة يهةةةةةةةةسي

ياسصٌ عَ(

يشوْس٘تياس طت

حٌْ ياسوض سثي

يّاسخ صص ث

عةةد ياسوشةة رٗسي

ّاس كةةة رياسخةةةٖي

يٗخنياعخض ًِ 

خطةةةتيّا ةةةغتي -

سلخع هةةةةةةة يهةةةةةةةسي

اسوبةةةةةدع٘يي ةةةةةٖي

ياسوضخوسياسوغلٖ

عةةد ياسوظةة بق ثي -

سالبةةةةةةةةةةةةةةةةداع ثي

يّاسخو٘ش

اعخض ىيخوظةتي -

ا كةة ريّهشةة رٗسي

يابخك رٗتي ابداع٘ت

يهو٘شةيطٌْٗ 

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

 اسدّس٘ت

هزكةةةةةشياسزٗةةةةة  ةي -

يّاسبدا 

 هظخوز
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عقديًشة   ثي ّرٗةتي 7.1.13

يّ ٘زي ّرٗت

ه صصةةةةةةةةةةةة ثي

يه س٘ت

هةةةسيياسعال ةةةتحْر٘ةةةقي

ياسوضخوسياسوغلٖ

كو٘ةةةتيًّْع٘ةةةتي

اسٌشةةةةةةةةةةةةةة   ثي

ياسوقدهت

يعد ياسٌش   ث -

ًْع٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي -

اسٌشةةةةةةةةةةةةةةةةة   ثي

)هضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سىي

صدٗةةةةةةةداىيكةةةةةةة ي

يطٌت(ي

 هزكشياسالص ٘ي -

 ’هزكشياسوزأ -

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

 راً٘ 

هكخبةةةةةتياسغظةةةةة٘يي -

 بيي ال 

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ياسع هت

 هظخوز

 عةةةةةةةةنياعخ٘ صةةةةةةةةة ثي 7.1.14

ياسالص ٘ي

اسخشةةةةةةةب٘كيهةةةةةةةسي

ياسو ًغتاسضِ ثي

هشةةة رٗسيّ ع س٘ةةة ثي

يسدعنياسالص ٘ي

كو٘ةةةتيًّْع٘ةةةتي

اس ع س٘ةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسوقدهت

يعد ياس ع س٘ ث -

يعد اسٌش   ث -

يعد ياسوش رٗس -

عةةد ياسةةدبلْه ثي -

ياسوقدهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

الص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ييلس

ّاسوضخوةةةةةةةةةةةةةةةةةةسي

ياسوغلٖ

عةةةةةد ياسبةةةةةزاهشي -

يرٗب٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاسخد

يّاسخؤُ٘ل٘ت

عةةةةةد ياسبةةةةةزاهشي -

اسخعل٘و٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

يّاسوٌِ٘ت

 هزكشياسالص ٘ي -

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

 اسع هت

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

 هظخوز

حعشٗةةةةةةةةةةةشياسعوةةةةةةةةةةة ي 7.1.15

ياسخطْعٖ

حعل٘و ثيّهٌة  سي

ّا ةةةغتيسلعوةةة ي

ياسخطْعٖ

٘ةةةةةةةةةة ياسعوةةةةةةةةةة يعح 

اسخطةةةةْعٖيّخدهةةةةتي

اسوضخوةةةةةةةةةةةةسيّرّطي

ياسوب  رة

كو٘ةةةتيًّْع٘ةةةتي

اسعوةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

ياسخطْع٘ت

عةةةةد ياسعوةةةةة  ي -

اسخطْع٘ةةةةتيهةةةةيي

 بةةةةةةةة ي ةةةةةةةةْا ني

ياسض هعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

ُ٘ ةةةةتييأعضةةةة  )

حدرٗضيّ ةاللي

يّع هل٘ي(

حٌةةةْ ياسعوةةة  ي -

)كةةة يياسخطْع٘ةةةت

طةةةةةةةٌتيًْعةةةةةةة ىي

صدٗةةةةةداىيعلةةةةةٔي

 اس  (

يعد ياسوش رك٘ي -

 هزكشياسالص ٘ي -

 اسوزأةهزكشي -

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

 راً٘ 

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

 اسع هت

ك  ةةةةةةتياسكل٘ةةةةةة ثي -

ُ٘ ةةةةةتييأعضةةةةة  )

ياسطلبةتاسخدرٗضيّ

يّاسع هل٘ي(

 هظخوز
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عوةة ي ع س٘ةة ثيبغز٘ةةتي 7.1.16

ّخده٘تيهسياسوضخوةسي

ياسوغلٖ

ح ع٘ يّاطخغال ي

اسوزاكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشي

يّاسكزاطٖ

بٌةةةةةةةةةة  ياسقةةةةةةةةةةدراثي

يّاسهك ً٘ ث

عةةةةد ياسبغةةةة دي -ياعص  ٘ت

ياسوشخزكت

اسٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدّاثي -

ّاسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاهشي

ياسخدرٗب٘ت

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي -

اطةةةةةةةةةةةخطالع ثي

ٕيسقضةةةة ٗ ياسةةةةزأ

اسوضخوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسي

ياسظ خٌت

عةةةةد ياسزطةةةةة   ي -

اسخْعْٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسٌصةةةةةةةةةةةةةةةةة  ظي

اسوقدهةةةةتيّعةةةةد ي

هةةةةزاثيحقةةةةدٗوِ ي

)بشةةةةةةةك ي ّرٕي

اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةبْعٖ ي

يشِزٕ ...(

 هزكشياسالص ٘ي -

 اسوزأةهزكشي -

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

 راً٘ 

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

 اسع هت

ك  ةةةةةةتياسكل٘ةةةةةة ثي -

ُ٘ ةةةةةتييأعضةةةةة  )

ياسطلبةتاسخدرٗضيّ

ي(ّاسع هل٘ي

يهظخوز

 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

7.2 

زلػػػ اةتاسفع سلػػػ تتاسميللػػػوتحاسخ رجلػػػوتحاعردقػػػ تتباػػػمعوت
تتراػػػمل تحاعالملػػػ تحمجدمعلػػػ ت)اسميللػػػو:تجهػػػ تاسج معػػػو

ت(حطنلو,تاسخ رجلو:تمعتجه تتعربلوتحاجنبلو

 عدف قل تتمعتجه تتميللوت)حطنلو(عااتا 
 معتاسجه تتاسميللوتاسمفعلوعااتاعدف قل تت 
 حاحسلو(عااتاعدف قل تتمعتجه تتخ رجلوت)عربلهت 
 معتجه تتخ رجلوتاسمفعلوعااتاعدف قل تت 
 اسمادفلالفتاسدب اؿتاسثق   تحاسدارلب تاسطلبوعاات 
 سماػػػدفلالفتمػػػفتبػػػرامجتاسدبػػػ اؿتهلئػػػوتاسدػػػارلستحاعاارلػػػلفتاتأعاػػػ تعػػػاات

    تحاسدارلب اسثق
 اسمادا  واسم دركوتاحتتاسدارلبلوحتتاسدارلالوعاتاسبرامجت 
 اسج معوعااتاسجه تتحاس خصل تتاسد تدزحرت 
 تاسج معوعااتاسمؤاا تتاععالملوتاسد تدغط تن  ط تت

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى
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سٗ  ةيعد ياسح   ٘ ثي 7.2.1

اسوغل٘ةةةةةةةةةةةةةتيهةةةةةةةةةةةةةسي

اسوئطظةة ثياسخعل٘و٘ةةتي

ّهزاكةةةةةةشياسبغةةةةةةْدي

ّاسضِةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي اثي

ي يّح ع٘لِ ياسعال ت

حطب٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقي

اصةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

اسخعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ّىي

ياسوغلٖ

طةةةةةةةةةض يحزاكوةةةةةةةةةٖي

 ب سح   ٘ ثياسوغل٘ت

ي ّرٗةتّصْ يحق رٗزي

حبةة٘ييهظةةخْٓيح ع٘ةة ي

ُةةةةةةةةةذٍياسح   ٘ةةةةةةةةة ثي

يهٌِ ياس   دةّعضني

اسح   ٘ةةةةةةةةةةةةةة ثي

يتاسوْ ع

اسح   ٘ةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسو علت

ياس   دةعضني

عةةةةةةةد ياسح   ٘ةةةةةةة ثي -

يتاسوْ ع

عةةةةةةةد ياسح   ٘ةةةةةةة ثي -

ياسو علت

عد ياس ْا دياسخةٖيحةني -

ياسغصْ يعلِ٘ 

 ا زةياسعال ة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةة رٗسي

 اسدّس٘ت

ياسكل٘ ث -

اسشةئّىيهكخ ي -

ياسق ًًْ٘ت

يهظخوز

سٗ  ةيعد ياسح   ٘ ثي 7.2.2

اس  رص٘ةةةةةةةةةةَيهةةةةةةةةةةسي

اسوئطظةة ثياسخعل٘و٘ةةتي

ّهزاكةةةةةةشياسبغةةةةةةْدي

ّاسضِةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي اثي

ي يّح ع٘لِ ياسعال ت

حطب٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقي

اصةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

اسخعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ّىي

ياس  رصٖ

طةةةةةةةةةض يحزاكوةةةةةةةةةٖي

 ب سح   ٘ ثياس  رص٘ت

ي ّرٗةتّصْ يحق رٗزي

حبةة٘ييهظةةخْٓيح ع٘ةة ي

ُةةةةةةةةةذٍياسح   ٘ةةةةةةةةة ثي

يهٌِ ياس   دةّعضني

اسح   ٘ةةةةةةةةةةةةةة ثي

يتاسوْ ع

اسح   ٘ةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسو علت

ياس   دةعضني

عةةةةةةةد ياسح   ٘ةةةةةةة ثي -

يتاسوْ ع

عةةةةةةةد ياسح   ٘ةةةةةةة ثي -

ياسو علت

اسخةٖيحةنييعد ياس ْا د -

ياسغصْ يعلِ٘ 

 ا زةياسعال ة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةة رٗسي

 اسدّس٘ت

ياسكل٘ ث -

هكخ ياسشةئّىي -

ياسق ًًْ٘ت

يهظخوز

سٗةةة  ةيهقةةةدارياسةةةدعني 7.2.3

ّاسخوْٗةةةةةة ياسوغلةةةةةةٖي

ّاس  رصٖيسلوش رٗسي

اسبغز٘ةةةتيّاسخطْٗزٗةةةتي

يّبٌ  ياسقدراث

 ّراثي

يحدرٗب٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

يحعزٗ ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةتّ

ّحشةةض٘سياسخقةةدمي

يسلوش رٗس

يسيهدعْهةةةةةةتهشةةةةةة رٗ

يهغل٘ يّخ رص٘ 

كو٘ةة ثيّاًةةْا ي

اسوشةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسودعْهت

يه س٘ةةةةتحقةةةة رٗزي

سلخوْٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ياس  رصٖ

عةةةةةةةد ياسوشةةةةةةةخ رٗسي -

يهغل٘ ياسودعْهت

عةةةةةةةةد ياسوشةةةةةةةة رٗسي -

ي ّس٘ ياسودعْهت

عةةد ياسشةةزاك ثي ةةٖي -

ياسوش رٗس

هقةةةدارياسةةةدعنيسِةةةذٍي -

ياسوش رٗسيب سدٌٗ ر

 ا زةياسعال ة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

عوةةة  ةياسبغةةةذي -

 اسعلوٖ

ياسكل٘ ث -

يهظخوز

حشةةض٘سيّسٗةة  ةيعضةةني 7.2.4

اسخبةةةةةةة   ياسطالبةةةةةةةٖي

 ةةةةةةويياسح   ٘ةةةةةة ثي

سخ ع٘ةةةةةةةة يياسوبزهةةةةةةةةت

خعلةةةةة٘نيّاسخةةةةةدرٗ  ياس

يّهخ بعتيحٌ ٘ذُ 

حطب٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقي

اصةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

اسخبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ي

ياسطالبٖ

ّصةةةةةةةةْ يحعل٘وةةةةةةةة ثي

 سلخب   ياسطالبٖ

حةةةةةةْ زياعصةةةةةة  ٘ ثي

حبةةةة٘ييعضةةةةنياسخبةةةة   ي

ياسطالبٖ

يشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ٘ت

ّهْ ةةةةةةةةْع٘تي

حعل٘وةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسخب   

عضةةةةةنياسخبةةةةة   ي

ياسطالبٖ

اسعْاهةةةةةةةةةة يعةةةةةةةةةد ي -

 ةةةةةةةةةةٖيياسوضةةةةةةةةةةوٌت

ياسخخ٘ ر

عةةد ي ةةاللياسخبةة   ي -

ياسزق  ٖ

 ا زةياسعال ة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

يهظخوز

حٌ ٘ةةةةةةةةةةذيهشةةةةةةةةةة رٗسي 7.2.5

ّ راطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّّرعييّهةةةةةئحوزاث

عوةةةةةةةةة يّحةةةةةةةةةدرٗ ي

هشةةةةةةةةةةخز يهغل٘ةةةةةةةةةة ي

يّس٘ ّ 

ح صةةةةةةةةةةةةةة٘ ي

هْاسًةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

سلٌشةةةةةةةةةةةةةة   ثي

ياسوشخزكت

حقةة رٗزيطةةٌْٗتيعةةْ ي

اسٌشةة   ثياسوشةةخزكتي

هغل٘ يّ ّس٘  يّعضةني

ي ِ٘ ياسوش ركت

عةةةةةةةةد ياسوشةةةةةةةة رٗسي -ياعص  ٘ت

ّاسدراطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ّاسوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئحوزاثي

ّاسخدرٗ يّاسٌةدّاثي

اسوشةةةخزكتياسخةةةٖيحةةةني

يحٌ ٘ذُ 

عةةةةةةةد ياسعالًةةةةةةة ثي -

اسخٖيحنيارط سِ ياسةٔي

يي٘طةةةةالليّاسِ٘ خةةةةاس

ياإل ارٗةةتاسك  ٗوةتيّ

ياسض هعت ٖي

 ا زةياسعال ة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

ياسكل٘ ث -

يهظخوز
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

تي ةٖياس ع سياسوش ركت 7.2.6

ٗةةةةةةةةةة مياسخْظ٘ةةةةةةةةةة يأ

سل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزٗض٘يي

ّاسوعةةة ر ياسِ   ةةةَي

ياسطلبةةةةةتسطةةةةةخقط لي

ياسض هعت ٖييسلدراطت

حشةةةةك٘ ي زٗةةةةقي

يعو يهشخز 

عةةْ ييحقةة رٗزي ّرٗةةت

اسوشةة ركتي ةةٖياسٗةة مي

 ّاسوع ر ياسْظ٘ ٘ت

اعصةةةةةةة  ٘ ثيحبةةةةةةة٘يي

عضةةةنياسطةةةخ   ةيهةةةيي

ُذٍياسٌش   ثيّعةد ي

ياسوظخ ٘دٗي

كو٘ةةةتيًّْع٘ةةةتي

ياسوش ركت

حقزٗةةةةةةةةةةةةزيٗبةةةةةةةةةةةة٘يي -

اعصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٘ ثي

ياسوش ركت

عد ياسٌش   ثياسخٖي -

يحوجياسوش ركتيبِ 

يعد ياسوش رك٘ي -

عوةةة  ةيشةةةئّىي -

ياسطلبت

 ا ةةةةزةياسقبةةةةْ ي -

 ّاسخظض٘ 

 ا زةياسعال ة ثي -

ياسع هت

يهظخوز

ه زصةةةة ثياسخعةةةة ّىي 7.2.7

هخضةةةةةةةةةوٌ ياسخق٘ةةةةةةةةة٘ني

ّاسخغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٗ ثي

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثيّاسٌض 

ّاسعصةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٘ ثي

يّاس طفياسخغظٌ٘٘ت

اسخعةةةةةة ّىي ةةةةةةٖي

صوةةةسياسب٘ ًةةة ثي

يّاسوعلْه ث

حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدع٘ني

  ثياسٌشةةةةةةةةةةةةةة 

اسعاله٘ةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسخظةةةةةةةةةةةةْٗقَ٘ي

يسلض هعت

حٌ ٘ةةةةةذياٗةةةةة ميعلو٘ةةةةةتي

سعةز ياٗضةة سيسخق٘ةة٘ني

اسخعةةةةةةة ّىياسوغلةةةةةةةٖي

ّاس ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رصٖي

ّاسخْصِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسوظخقبلَ٘

ياعص  ٘ ثياسخع ّى -ياعص  ٘ت

عةةةةةةةةةةد يًّْع٘ةةةةةةةةةةتي -

ياسصعْب ث

عةةةةةةةةةةد يًّْع٘ةةةةةةةةةةتي -

ياسٌض ع ث

اسخطلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي -

ّاسخْصِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسوظخقبل٘ت

عةةةةةةةةةةد ياسضِةةةةةةةةةة ثي -

ّاسش صةةة٘ ثياسخةةةٖي

 اسض هعتحشّري

عةةةةةةد ياسوئطظةةةةةة ثي -

اسعاله٘ةةةةةةةتياسخةةةةةةةٖي

حغطةةةةةةةٖيًشةةةةةةة   ثي

ياسض هعت

 ا زةياسعال ة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

 ا زةياسعال ة ثي -

ياسع هت

يكل٘تياسعالم -

 اسكل٘ ث -

ياسدّا ز -

 اسوزاكش -

ياسكزاطٖ -

يهظخوز
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 يحٕس انطهجخ انًحٕس انشئٛظ انثبيٍ:  .8

ربدساً عهاٗ انتاكٛاش انُبراذ ٔاإلثاذاعٙ, ٔنذٚاّ انقاذسح عهاٗ انتٕاصام إعذاد طبنت خبيعٙ يُتى  نذُّٚ ٔٔطُّ ٔرٛبدتّ,  انٓذف االعتشاتٛدٙ:

 ٔحم انًشكالد, ٔاالَخشاط ثغٕق انعًم.

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

,تاسما ناةتحديالنه اسخام تتدطحلرتاسخام تتاسطالبلو,تحت ..8
تاسيل ةتاسج معلوحا  راؾتاسطلبوتاسحا الفت  ت

 لالفتمفتخام تتعم اةت ؤحفتاسطلبوعااتاسطلبوتمفتذحيتاإع قوتاسمادف 
 اسمادفلالفتمفتاساحراتتاسدارلبلوعااتاسمحظفلفت 
 اسمادفلالفتمفتاساحراتتاسدارلبلوعااتاسطلبوت 
 عااتاسطلبوتاسحا الف 
 تعااتاسخام تتاسمقاموتسهـ

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد انتُاٛزٚخاألَشطخ  انشرى

حقةةةةةةةةةةةدٗنيخةةةةةةةةةةةده ثي 8.1.1

اسخْع٘ةةةةةةتيّاسخةةةةةةؤه٘يي

يسذّٕياإلع  ت

حطب٘ةةةقياصةةةزا اثي

حْع٘ةةةةةتيّحةةةةةدرٗ ي

سطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي ّٕي

ياإلع  تي

ّصةةةْ يخطةةةتيطةةةٌْٗتي

هعخوةةةةدةيسطلبةةةةتي ّٕي

ياإلع  ت

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

اًشةة  يه خبةةزيخةة في 8.1.2

يب سطلبتياسوك ْ ٘ي

حةةةةةةةةْ ٘زيأصِةةةةةةةةشةي

يّهْا يّأ ّاث

ه خبةةزيهةةشّ يبك  ةةةتي

اإلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

ّاأل ّاثياسخقٌ٘ةةةةةةةةةةةةتي

ياسوٌ طبت

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

اعةدا يًوةْ سيخة في 8.1.3

بطلبةةةتي ّٕياإلع  ةةةتي

يّأحوخخِ 

حةةةةةْ ٘زيّحصةةةةةو٘ني

ًوةةةةةةةةة  سيسك  ةةةةةةةةةتيي

هزاعةةةةةةة ياسعوةةةةةةة ي

اس ةةةةةةة فيحٌةةةةةةةْٕي

يأحوخخِ 

ّصْ يًو  سيسكة يهة ي

ٗغخ صَي ّٕياإلع  تي

هئحوخةةةةةةَياسكخزًّ٘ةةةةةة ًّي

علةةةةٔيهْ ةةةةسيعوةةةة  ةي

يشئّىياسطلبت.

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

اسُخوةةةةةة ميّاسعٌ ٗةةةةةةتي 8.1.4

يب سطلبتياسْا دٗي

حطب٘ةةةقياصةةةزا اثي

ياسزع ٗتيّاسدعن

ّصةةةْ يخطةةةتيطةةةٌْٗتي

ب سطلبةةةةةةةتيسالُخوةةةةةةة مي

ياسْا دٗي

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز
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 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

8.2 

تزلػػػ اةتأعػػػاااتاسطلبػػػوتاسماػػػدفلالفتمػػػفتاإر ػػػ اتاسمهنػػػ 
حدقػػالـتاسخػػام تتاإر ػػ الوتسطلبػػوتج معػػوتاسلرمػػحؾت ػػ ت

تحاعجدم ع تحاسصي تج ؿتاألك الم اسم

 تاسمع رضتحاسفع سل تتاسداحلقلوعااتاسطلبوتاسم  ركلفت   
 اإر  الوتعااتاسمؤاا تتاسمهنلوتاسم  ركوتبهذ تاسفع سل ت 
 عااتاسنم ذجتاسمعاة 
 تعااتاسطلبوتاسمادفلالف

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(تت
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اعةةدا ي ع س٘ةة ثيّخطةةفي 8.2.1

خ صةةةةةتيبوْ ةةةةةْع ثي

ياإلرش  ياسوٌِٖ

حظْٗقيً ظَي ٖي

يهئطظ ثياسعو 

ّصةةةْ يخطةةةتيطةةةٌْٗتي

يسإلرش  ياسوٌِٖ

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

اصةةةزا ي راطةةةتيحق٘٘و٘ةةةتي 8.2.2

سةةةةدرص ثياسز ةةةة يعةةةةيي

اس٘زهةْ يخةزٗشيص هعةتي

 ةةةةةةةةةةةةٖياسوئطظةةةةةةةةةةةة ثي

اسو خل ةةةتي ةةةٖيهغ  ظةةةتي

ياربد.

حطب٘ةةةةةةةةةةةةةةةقيأ اةي

ياسدراطت

ب٘ ًةةةةةةةةةةةة ثيس ظ٘ةةةةةةةةةةةةتي

ياعص  ٘تّ

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

عقةةةةةةةةةةةةةةدياسضلظةةةةةةةةةةةةةة ثي 8.2.3

اإلرشةةةةةةةةةة  ٗتيسطلبةةةةةةةةةةتي

اسض هعةةتي ةةٖياسوضةة سثي

يّاسصخو ع٘تياألك  ٗو٘ت

حطب٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقي

اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

ياإلرش  

ّصةةةْ يخطةةةتيطةةةٌْٗتي

ياسطلبتإلرش  ي

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

حصةةةةو٘نيًوةةةة  سيياعدا يًو  سيارش  ٗت 8.2.4

هخٌْعةةةةةةةتي ةةةةةةةٖي

ياإلرش  

حصةةةةةةةةةةةو٘نيًوةةةةةةةةةةة  سي

ارشةةةةةةة  ٗتيّأحوخخِةةةةةةة ي

علةةةةٔيهْ ةةةةسيعوةةةةة  ةي

يشئّىياسطلبت

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

حقةةةةدٗنيبةةةةزاهشيحْعْٗةةةةتي 8.2.5

يصغ٘تي

 ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةدُْٗ ثي

يًّشزاثيصغ٘ت

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘تيخطتيصغ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

8.3 

سقػػػرحضت)تاداػػػهلؿتإجػػػراتاتتدقػػػالـتاسخػػػام تتاسطالبلػػػوت
(,تحاسما عااتتحد غلؿتاسطلبوتحخػام تتاسدػ ملفتاسصػي 

تاسرل الوتحاسفنلوتسطلبوتاسج معوحدقالـتاسخام تت

 عااتاسنم ذجتاسمعاة 
 عااتاسطلبوتاسمادفلالف 
 عااتاسفع سل تتاسرل الوتحاسفنلو 
 تعااتاسطلبوتاسم  ركلفتبدلؾتاسفع سل ت

ت
ت
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تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

8.3.1 

خةةةةةةده ثياسقةةةةةةزّ ي

يّاسوظ عداثيّحشةغ٘ 

ياسطلبتي

حطب٘ةةةةةقياصةةةةةزا اثي

هةةةةةةةةٌظياسقةةةةةةةةزّ ي

ّاسوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عداثي

يّحشغ٘ ياسطلبت

ّصةةةةةةةةْ يخطةةةةةةةةتي

طةةةةةٌْٗتيهعخوةةةةةدةي

سل ةةةده ثياسو س٘ةةةتي

ياسوقدهتيسلطلبت.

عوةةة  ةيشةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

8.3.2 

حصةةةةةةةةةةةو٘نيًوةةةةةةةةةةة  سي

اسقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزّ ي

يّاسوظ عداثيّحشةغ٘ 

ياسطلبت

حطب٘ةةةقياإلصةةةزا اثي

اطةةةةةةةةخٌ  اًّيسٌوةةةةةةةة  سي

اسكخزًّ٘ةةةةتيهئحوخةةةةَي

علةةةٔيهْ ةةةسيعوةةة  ةي

يشئّىياسطلبت

ّصْ يخطتيعوة ي

يطٌْٗت

عوةةة  ةيشةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

8.3.3 

اعةةةةةةةةةةةدا ي ع س٘ةةةةةةةةةةة ثي

رٗ  ٘تيّ ٌ٘ةتيطةٌْٗتي

هْصِةةةةةةةةةةةتيسطلبةةةةةةةةةةةتي

ياسض هعتي

حطب٘ةةةةةةةةةقيّحٌ ٘ةةةةةةةةةذي

 ع س٘ةةةةة ثيرٗ  ةةةةة٘تي

ّ ٌ٘تيه خل ةتيسطلبةتي

ياسض هعت

اعةةةةةةةةةدا ي لبةةةةةةةةةتي

عةة هل٘ييٗوخلكةةةْىي

هِ راثيرٗ  ة٘تي

يّ ٌ٘ت

عوةةة  ةيشةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ.انٓذف  انشرى

 عااتاسطلبوتاسم  ركلف تدزحلاتطلبوتاسج معوتب سمه راتتاسيل دلوتاسالزمو 8.4
 تاساحراتتاسدارلبلوعاات

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اعةةةةةةةدا يخطةةةةةةةتيي8.4.1

حدرٗب٘ةةةةتيسطلبةةةةتي

يص هعتياس٘زهْ ي

حوكةةةةةةةةةةة٘يياسوعز ةةةةةةةةةةةتي

ّ ّراثيع٘ ح٘ةةتيسطلبةةتي

يص هعتياس٘زهْ 

صةةةةة هع٘٘يياعةةةةةدا ي لبةةةةةتي

ٗوخلكْىي دراثيّهع ر ي

يهخو٘شةيحْظ ي ٖيع٘ حِن

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي -ياعص  ٘ت

ياإلصزا اث

عوةةة  ةيشةةةئّىي -

ياسطلبت

يهظخوز

 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

8.5 

عمػػػ اةت ػػػؤحفتاسطلبػػػوتحمػػػحظف ت ػػػ تدمكػػػلفتاسعػػػ مللفت
جػػػراتتاسم ػػػدركو(اسطالبلػػػوتاسج معػػػوت) ػػػ تاسخػػػام تت ,تحا 
تاسدعللم تتحاإجراتاتتاسق نحنلوتاعندخ ب تتاسطالبلوتياب

 عااتاساحراتتاسدارلبلو 
 عااتاسمحظفلفتاسم  ركلف 
 (عااتاسطلبوتاسم  ركلفت  تاعندخ ب تت)ادي اتاسطلبو,تاألنالوتاسطالبلو 
 تاألنالوتاسطالبلوتاسمخصصوتسلطلبوعاات

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد انتُاٛزٚخاألَشطخ  انشرى

اعدا يخطتيحدرٗب٘تيسوْظ ٖي 8.5.1

عوةةةةةةةة  ةيشةةةةةةةةئّىياسطلبةةةةةةةةتي

يّهْظ ٖياسض هعتياسوعٌ٘٘ي

حشّٗةةةةةةةةةةةةدياسوةةةةةةةةةةةةْظ ٘يي

سهةتيسخٌ ٘ةذيب سوِ راثياسال

يهِ مياسعو ياسو خل ت

اعةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

هةةةةةةةةةةةْظ ٘يي

يهِ رٗ٘ي

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي -ياعص  ٘ت

ياإلصزا اث

عوةة  ةيشةةئّىي -

ياسطلبت

يهظخوز
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد انتُاٛزٚخاألَشطخ  انشرى

اصةةةةزا اثياًخ  بةةةة ثياحغةةةة  ي 8.5.2

ياسطلبت

حِ٘ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتييحطب٘قيعول٘تياسًخ  ب ثي

ا اراثي

 الب٘ةةةةةةةةةةةةةةةتي

سحغةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

ياسطلبت

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي -ياعص  ٘ت

ياإلصزا اث

عوةة  ةيشةةئّىي -

ياسطلبت

يهظخوز

اصةةةزا اثياًخ  بةةة ثياألًدٗةةةتي 8.5.3

ياسطالب٘ت

ا اراثييحطب٘قيعول٘تياسًخ  ب ثي

 الب٘ةةةةةةةةةةةةةةةتي

سألًدٗةةةةةةةةةةةةةةةتي

ياسطالب٘ت

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي -ياعص  ٘ت

ياإلصزا اث

عوةة  ةيشةةئّىي -

ياسطلبت

يهظخوز

 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

8.6 

تمد بعوت ك حيتحاادفا راتتحماليظ تتطلبوتج معػوتاسلرمػحؾ
عػػاااتارااػػ تتسغ لػػ تتقلػػ ستمػػاىتراػػ تاسطلبػػوتحاألطػػرؼتحت ا 

تاسخام تتاسمقاموتمفتعم اةت ؤحفتاسطلبواسمعنلوتعفت

 عااتاس ك حىتحاعادفا راتتحاسماليظ ت 
 تعااتاإادب ن تتاسمعاة

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

ّ ةةةسيًظةةة ميسوخ بعةةةتي 8.6.1

ّاطخ ظةة راثيشةةك ّٕي

ّهالعظةةةةةةة ثي لبةةةةةةةتي

يص هعتياس٘زهْ 

حطب٘ةةةةةةقياصةةةةةةزا اثي

حقةةةةةةةةةةةةدٗنيّحلقةةةةةةةةةةةةةٖي

اسشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ّٕي

ّاسطخ ظةةةةةةةةةةةةةةةة راثي

ّاسوالعظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسطالب٘ت

ّصْ يخطتيطةٌْٗتي

سالُخوةةة ميّهخ بعةةةتي

يهالعظ ثياسطلبت

عوةةة  ةيشةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

اعةةةةدا يأ ّاثيبغز٘ةةةةتي 8.6.2

سق٘ صي رص ثياسز  ي

خةةده ثياسطالبةةٖيعةةيي

يعو  ةيشئّىياسطلبت

حطب٘ةةةةةةقياصةةةةةةزا اثي

ياطخطال ياٙرا 

ّصةةةةةةةةْ يب٘ ًةةةةةةةة ثي

ر و٘ةةةتيعةةةييّا ةةةسي

اس ةةده ثيّاسز ةة ي

ياسطالبٖيعٌِ 

عوةةة  ةيشةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

ي

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تعااتاسفع سل تتاسمعاةتسلدحاصؿتمعتاسخرلجلف تاعدص ؿتمعتاسخرلجلفرج تتحقنحاتتزل اةتا 8.7
تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

سق  اثيحْاصل٘تي 8.7.1

يهسياس زٗض٘ي

حطب٘ةةةةةةةةةةقياصةةةةةةةةةةزا اثي

ياس زٗض٘ياسخْاص يهسي

ّصةةةةةةْ يخطةةةةةةةتيطةةةةةةةٌْٗتي

يس زٗضٖيص هعتياس٘زهْ 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي -ياعص  ٘ت

ياإلصزا اث

عوةةة  ةيشةةةئّىي -

ياسطلبت

يهظخوز
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 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

8.8 
مد بعوتسجػ فتاسديقلػؽتسلقاػ ل تحاسنزاعػ تتحاسخال ػ تت ػ ت

تبلئوتاسج معو
 عااتاسقا ل تحاسم كالت 
 تاسمنعقاةتسج فتاسديقلؽعاات

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

عقديسضة ىياسخغق٘ةقي ةٖيي8.8.1

اسقضةةةة ٗ يّاسوشةةةةكالثي

اسخٖيحغةددي ةٖياسغةزمي

اسضةةةةةةةةة هعٖيّاح ةةةةةةةةة  ي

ياسقزاراثياسوٌ طبت

ياألًظوةةةةةتحطب٘ةةةةةقي

ّاسخعل٘وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسض هع٘ت

ّصةةةةةةةْ ي ةةةةةةةزاراثي

ع طةةةةةةوتيّهٌ طةةةةةةبتي

ْا قتيهسي ب٘عةتيّهخ

ياألعدادياسض هع٘ت

عوةةةة  ةيشةةةةئّىي -يعد ياإلصزا اث -ياعص  ٘ت

ياسطلبت

يهظخوز

 

  



 
 

33 | P a g e                                                                                                                                                                              
 

 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 

 االثذاع ٔانشٚبدح: انتبععانًحٕس انشئٛظ  .9

انًدابالد ٔتطإٚش يخشخابد ربثهاخ نهشٚابدح ٔانتغإٚ  تإفٛش ثٛئاخ يحااضح ٔداعًاخ نوثاذاع ٔاالثتكابس فاٙ يختهاف  انٓذف االعاتشاتٛدٙ: 

 تدبسٚبُ.

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تدهلئوتاسبلئوتاسميفزةتسالبااعتحاعبدك رت  تاسج معو ..9

 وتاعبااعتحاسرل اةت  تاسج معون رتثق   
 تاسج معوتا تتاعبااعتحاسرل اةم ااوتحدنظلـتمم رت   
 اعاػدقالؿتاسمػ س تتحاعبدكػ رت ػ تاسج معػوتحمنيػهتاسرلػ اةهلكلػوتمركػزتإع اةت

 حاعااري
 اراؾتسثق  وتاعبااعت  تاسج معونابوتاسديافت  تمادحىتاسحع تحاع 
 وتاسمدخصصوت  تاعبااعتحاسرل اةعااتاسم  ركلفت  تاساحراتتاسدارلبل 
 اسن ػػ ط تتاحتتحاسع سملػػوتاسم ػػ ركوت ػػ عػػااتاسمؤااػػ تتاسميللػػوتحاعقللملػػوت

تذاتتاسعالقوتاسفع سل ت
   رلعتاسج معوتاعبااعلوتحاسرل الوخطوتسداحلؽتم 
 حاسعمللػػوتيػػحؿتاسم ػػرحع تتتر ػػعتقػػاراتترحااتاععمػػ ؿتب سمهػػ راتتاسمعر لػػو

تاسصغلرة
تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص انقٛبطأدٔاد  انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اصزا ي راطتيطةْ ٘تي 9.1.1

سلخعز يعلٔياس ك ري

ّاسشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاك ثي

اسبداع٘ةةةتيّاسزٗ  ٗةةةتي

ياسوغخولتي

ًخةة  شيألُةةنياس كةة ريي زٗقيبغزٖ

ّاسشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاك ثي

ّهضةةة سثياسخعةةة ّىيي

ياسبداع٘تيّاسزٗ  ٗت

حقزٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي

 راطةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

يطْ ٘تي

عةةةةةةةةةد ياس كةةةةةةةةة ري -

ّاسشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاك ثي

اسبداع٘تيّاسزٗ  ٗتي

ياسوغخولت

هزكةةةةةشياسزٗةةةةة  ةي -

يّاسبخك ري

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

راً٘ةةة يسلدراطةةة ثي

اسر ً٘ةةتيّخدهةةتي

ياسوضخوس

يهظخوز

بٌةةةةةةةةةةة  يهٌظْهةةةةةةةةةةةتي 9.1.2

حشةةةةةةةزٗع٘تيهْعةةةةةةةدةي

ّا ةةةةةةةغتيّشةةةةةةة هلتي

هغ ةةةةشةيسوو رطةةةة ثي

ياسبدا يّاسزٗ  ة

حشةةةةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةةةةتي

سوزاصعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

حشزٗع ثياسض هعةتي

ّاس ةةزّسيبخشةةزٗسي

خةةةةةةةةةةة في ةةةةةةةةةةةٖي

اسبةةةةدا يهو رطةةةةتي

ّاسزٗةةةةةةةةة  ةي ةةةةةةةةةٖي

ياسض هعت

حشزٗسيهْعةديهةٌظني

سوو رطةةة ثياسبةةةدا ي

يّاسزٗ  ة

حشةةةةةةةةةةةةةةةةةزٗسي

خةةةة في ةةةةٖي

اسزٗةةةةةةةةةةةةةةةة  ةي

يّاسبدا 

حشةةزٗسيخةة في ةةٖي -

حشةةةةةةض٘سيّحغ ٘ةةةةةةشي

ّا ارةياسبةةةةةةةةةةةةةدا ي

يّاسزٗ  ة

اسشةةةةئّىييهكخةةةة  -

ياسق ًًْ٘ت

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

اسعلوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٖي

يّاسدراط ثياسعل٘ 

هزكةةةةةشياسزٗةةةةة  ةي -

يّاسبخك ر

ي1-1-2021

ي1-3-2021
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص انقٛبطأدٔاد  انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

هزكةةةشياعةةة  ةيُ٘كلةةةتي 9.1.3

ياسزٗ  ةيّاسبخك ر

حشك٘ يسضٌةتياعة  ةي

يُ٘كلت

سطةةةةةخقال ياسوةةةةة سٖيا

يّاس ارٕيسلوزكش

 ةةةةةةةةةةةةةزاراثي

هضلةةةةةةةةةةةةةةةةةضي

يهٌ  األ

ّعةةدةيُ٘كل٘ةةتي اثي -

حٌظ٘نيهٌ ط يسدعني

اسزٗةةةةة  ةيّاسبةةةةةدا ي

ي ٖياسض هعت

سضٌةةةةةةةةةتياعةةةةةةةةة  ةي -

ياسوزكشٗتي اسِ٘كلت

ي ٖياسض هعت

عوةةةةةةةة  ةيكل٘ةةةةةةةةتي -

ياسغض ّٕ

هزكةةةةشياسزٗةةةة  ةيي -

يّاسبخك ر

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

ي1-1-2021

-3-1اسٔي

ي2021

عوةةةةةةةةةة ي ع س٘ةةةةةةةةةة ثي 9.1.4

ًّشةةةةة   ثيه خل ةةةةةتي

سخ ع٘ يّ عةنياسزٗة  ةي

يّاسبدا 

حةةةةة ه٘ييهخطلبةةةةة ثي

ياس ع س٘ ث

يحق٘٘نياسوش رك٘ي

يحقزٗزياسبزً هش

 ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة صي

هظةةةةةةةةةةةةةةخْٓي

اسةةةةةةةةةةةةةةةةْعٖي

ّاس را ي

يسلوش رك٘ي

اعةةدا يحقزٗةةزي

 ّرٕي

سل ع س٘ةةةةةةةةةة ثي

ّاسةةةةةةةةدّراثي

ياسوٌعقدة

عةةةةةةد ياسٌشةةةةةة   ثي -

يّاس ع س٘ ثياسوٌعقدة

يعد ياسوش رك٘ي -

ًظةةبتياسخغظةةيي ةةٖي -

هظةةةةةةخْٓياسةةةةةةْعٖي

ّاس را يسلق٘ةةةةةةة صي

اسبعةةةةةةةدٕيهق رًةةةةةةةتي

يب سق٘ صياسقبلٖ

هزكةةةشياسعخوةةة  ي -

 ّ و ىياسضْ ة

هزكةةةةةشياسزٗةةةةة  ةي -

 ّاسبخك ر

هزكةةةةةةشياسولكةةةةةةتي -

راً٘ةةة يسلدراطةةة ثي

اسر ً٘ةةتيّخدهةةتي

 اسوضخوس

عوةةةةة  ةيشةةةةةئّىي -

 اسطلبت

اسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي -

ياألك  ٗو٘ت

يهظخوز

ًشةةةزياسةةةْعٖيبزق  ةةةتي 9.1.5

اسبةةةةةةةدا يّاسزٗةةةةةةة  ةي

ّأُةةةةةةةةنياسح   ٘ةةةةةةةة ثي

ياسوبزهتي ٖياسض هعت

حْظ٘ةةةةة ياسوْ ةةةةةسي

اإلسكخزًّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٖي

سلض هعةةتيّاسكل٘ةة ثي

ّاسبزٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي

اإلسكخزًّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٖي

سلعةةة هل٘ييّاسطلبةةةتي

ّهضلةةةةةةةةةتيأًبةةةةةةةةة  ي

اس٘زهةةةْ يّا اعةةةتي

اس٘زهةةةْ يّهْا ةةةسي

اسخْاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ياسصخو عٖ.

ًظةةةبتياسخغظةةةيي ةةةٖي

هظةةةةةةةخْٓياسةةةةةةةْعٖي

بةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ييّاس را ي

اسعةةةةةةةةةةة هل٘يي ةةةةةةةةةةةٖي

ياسض هعت

اصةةةةةةةةةةةةةةةةةزا ي

اطخقصةةةةةةةةةة  ي

سوظةةةةةةةةةةةةخْٓي

اسةةةةةةةةةةةةةةةةْعٖي

ّاس را ي

سلعةةةةةةةةةةةةة هل٘يي

ّاسطلبةةةتي ةةةٖي

اسبةةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

ّاسزٗةةةةةةةةةةةةة  ةي

ّاسح   ٘ةةةةة ثي

ياسوبزهت

ًظةةبتياسخغظةةيي ةةٖي -

هظةةةةةةخْٓياسةةةةةةْعٖي

 ةةةةةةةةةةةةةةةةٖيي ّاس را

ياسض هعت

عةةةةةةةةد ياسزطةةةةةةةة   ي -

ياسص  رةي

عةةةةةةةةةد ياسخبةةةةةةةةة ري -

ّاسوٌشةةةةةةةةةةةةةةةةْراثي

اسوزطةةةةةةةةةةةةةةةةلتي اثي

اسعال ةةةةةتيب سبةةةةةدا ي

يّاسزٗ  ة

اسعال ةة ثي ا ةةزةي- -

ياسع هت

يهظخوز
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص انقٛبطأدٔاد  انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

عقةةةديًةةةدّاثيّّرعي 9.1.6

عوةةةةةة يّهةةةةةةئحوزاثي

حْعْٗةةتيب سوئطظةة ثي

اسو خل ةةةةةةةةةةتيعلةةةةةةةةةةٔي

اسوظةةةةةةخْٓياسوغلةةةةةةٖي

ّاس ل٘وةةةٖيّاسعةةة سوٖي

عةةةةةةةةةْ ياسعوةةةةةةةةةة  ي

ّاسٌشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ثي

اسبداع٘ةةةتيّاسزٗ  ٗةةةتي

يّطب يحٌ ٘ذُ 

 راطةةةةتيّحْاصةةةة ي

هةةةةةةسياسوئطظةةةةةة ثي

اسوغل٘ةةتيّاس ل٘و٘ةةتي

ّاسع سو٘ةةةةةةةةةةةةتي اثي

ياسعال ت

اطخضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ثي

س بةةزا ي ةةٖيهضةة  ي

ياسبدا يّاسزٗ  ة

ي

ي

حغظةةيي ةةٖيهظةةخْٓي

اسةةةةةةْعٖيسلعةةةةةة هل٘يي

ّاسطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ب سوئطظ ثياسوغل٘تي

ّاس ل٘و٘تيّاسع سو٘ةتي

 ةةةٖيهضةةة  ياسبةةةدا ي

يّاسزٗ  ة

اسخضةةةة رلياسوظةةةةخ   ي

يهٌِ 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ياسّرا ي

ياسعلو٘تياسوش ركت

اطخقصةةةةةةةةةة  ي

هظةةةةةةةةةةةةةةخْٓي

اسةةةةةةةةةةةةةةةةْعٖي

ّاسوعز ةةةةةةةةةةتي

ب سوئطظةةةة ثي

اسوغل٘ةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاس ل٘و٘ةةةةةةةةةتي

يّاسع سو٘تي ٖ

هضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

اسبةةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

يّاسزٗ  ة

اسوبةةةةةةةةةةةةةةةةة س ي

اسو س٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

اسوغصةةةةةةةةةةلتي

هةةيياسضِةة ثي

ياسداعوت

شةةةةةةةةةةةةةةةوْس٘تي

اسدراطةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسخقزٗةةةةةةةةةةةزي

ياسٌ حش

  عةةةةةةةةدةيب٘ ًةةةةةةةة ثي -

حغخةةْٕيعلةةٔيك  ةةتي

اسضِ ثياسداعوتياّي

اسوةةئرزٍي ةةٖيهضةة  ي

ياسزٗ  ةيّاسبدا 

هزكةةةةةشياسزٗةةةةة  ةي -

يّاسبخك ر

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ّاسوشةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗسي

ياسدّس٘ت

عوةةةة  ةيشةةةةئّّىي -

ياسطلبت

ياسض هعتكل٘ ثي -

يهظخوز

بٌةة  يهعةة ٗ٘زيّاطةةضي 9.1.7

حغ ٘ةةةةةةةةةشياس كةةةةةةةةة ري

ياسبداع٘تيّاسزٗ  ٗت

حشةةةةةةةةةك٘ يسضٌةةةةةةةةةتي

سخطةةةةةْٗزيهعةةةةة ٗ٘زي

سغةةةةةْا شياسبةةةةةدا ي

يّاسزٗ  ة

 ةةةةزاراثيهئطظةةةة٘تي

سوعةةةةةةة ٗ٘زيّاطةةةةةةةضي

اسغةْا شيسوو رطة ثي

ياسبدا يّاسزٗ  ة

حقزٗةزيشة ه ي

ٗبةةةة٘يياطةةةةضي

عةةةةةةةةةةةةةةةةةْا شي

اسبةةةةةةةةةةةةةةةةدا ي

ّرٗةةةةةةةةةةةةةةةة  ةي

ياسعو  

 س٘ةةةةةةةةة يهعةةةةةةةةة ٗ٘زي -

ّاطةةةةةضياسغةةةةةْا شي

ياسبدا يّاسزٗ  ة

يهضلضياسعودا  -

هزكةةةةةشياسزٗةةةةة  ةي -

يّاسبخك ر

عوةةةةة  ةياسبغةةةةةةذي -

ياسعلوٖ

ي1-3-2021

-5-1اسٔي

ي2021

حظةةةةةةةْٗقياسض هعةةةةةةةةتي 9.1.8

ّاسوزاكةةةةةشياسبغز٘ةةةةةتي

ي ِ٘ يكبْ٘ثيخبزة

سضٌتيإلعةدا يخطةتي

يحظْٗق٘ت

عد ياسضِة ثييخطتيحظْٗق٘تي

اسخةةةةةةةةٖيحةةةةةةةةني

اسخع  ةةديهعِةة ي

ًخ٘ضةةةةةتيُةةةةةذاي

ياسخْاص 

حقزٗةةةةةةةةةةزيخطةةةةةةةةةةتي -

يه علتحظْٗق٘تي

هزكةةةةةشياسزٗةةةةة  ةي -

يّاسبخك ر

 ا ةةةزةياسعال ةةة ثي -

ياسع هت

- ظةةةةةنياسخظةةةةةْٗق -

كل٘ةةةةةتياس خصةةةةة  ي

ياإل ارٗتّاسعلْمي

يهظخوز

 

ي  
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 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

تنقؿتحدحظلؼتاسمعر وتحاع ك رتاعبااعلوتحاسرل الوت 9.2

 رلعترل الوتدطبلقلوتحعمللوتمندجوم  تعااتاعبي ثتاسد تديحستتاسى 
 عااتي ان تتاععم ؿتاسمادياثوت  تاسج معو 
 ػػ تاعبػػااعتتف علػػوتمػػعتجهػػ تتعرلقػػوتحذاتتخبػػرةتحااػػعواسدف قلػػ تتعػػااتاعت 

 حاسرل اة
 ك تتاسميللػػػػوتحاعقللملػػػػوتعػػػػااتاسبػػػػ يثلفتاسم ػػػػ ركلفت ػػػػ تاسد ػػػػبلؾتحاس ػػػػرا

 حاساحسلو
 اةتميللً تحاقللملً تحع سمل ًتعدمعااتبراتاتتاعخدراعتاسماجلوتحاسم 
 سج معوتاسمكحنوتمفتدخصص تتمخدلفوعااتاسفرؽتاسبيثلوت  تا 
 عػػػااتاسمبػػػ اراتتاعبااعلػػػوتحاسرل الػػػوتاسعمللػػػوتاسمندجػػػوتحاسدػػػ تديحسػػػتتاسػػػىت

 ((Start-upم  رلعتصغلرةتن  ئوت
 تهتاسم  رلعتاسرل الوتحاعبدك رلويجـتاساعـتاسم س تاسذيتيصلتتعلل

تاسدنفلذلوت)اسد غلللو(اسخطوت
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اسخشةةةةةةةةةةب٘كيّعقةةةةةةةةةةدي 9.2.1

اسشزاك ثياسبخك رٗتي

ّاسبداع٘ةةةةةةةةةتيهةةةةةةةةةسي

اسصٌ عتيّاسوٌظو ثي

ي اثياسعال ت

هزاطةةةةةةةالثيهةةةةةةةسي

ياسضِ ثياسوغخولت

اح   ٘ةةةةة ثي  علةةةةةتي

صِ ثيعزٗقةتيهسي

ّ اثيخبةةةةةةةةةةةةةةةةزةي

يّاطعت

ي

حقزٗةةةزيًخةةة  شي

ياسح   ٘ ث

عةةةةةةةةةد ياسح   ٘ةةةةةةةةة ثي -

ياسو علت

عةةةةةةةةةةةةد ياسبةةةةةةةةةةةة عز٘يي -

اسوشةةةةةةةةةة رك٘يي ةةةةةةةةةةٖي

ياسخشب٘كيّاسشزاك ث

عةةةةةةةةةةد ياسوشةةةةةةةةةة رٗسي -

اسزٗ  ٗتياسخٖيصةدرثي

يهيياسض هعت

عةد ياس كةة رياسزٗ  ٗةةتي -

ّاسبغةةةةةةةةةة دياسخةةةةةةةةةةٖي

حغْسةةجياسةةٔيهشةة رٗسي

يرٗ  ٗت

عةةد ي صةة ياسٌضةة طيي -

يهسياسصٌ عت

ياسض هعتر  طتي -

هزكةةةشياسزٗةةة  ةي -

يّاسبخك ر

يهظخوز
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اًشةةةةةةةةةة  يّح ع٘ةةةةةةةةةة ي 9.2.2

يع  ٌ ثياسعو  

ي

اصةزا يحق٘ة٘نيسْا ةةسي

ع  ٌ ثياسعوة  ي

اسغ س٘ةةةةةةتيّحب٘ةةةةةة ىي

ع  ٌ ثياسعوة  ي

اسضدٗةةةدةياسوطلْبةةةتي

بوةةةةة يٌٗظةةةةةضنيهةةةةةسي

هخطلبةةةة ثياسظةةةةْ ي

ّاسك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اثي

ياسوخْ زةيب سض هعت

ح ع٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي ّري

ع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ ثي

ياسعو  ياسغ س٘ت

اًشةةة  يع  ةةةٌ ثي

ياعو  يصدٗدة

أ ا يحقزٗةةةةةةةةزي

ع  ةةةةةةةةةةةٌ ثي

ياسعو  

 ةةةةةةةةةةةةةةزاراثي

اًشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

ع  ةةةةةةةةةةةٌ ثي

يصدٗدة

عةةةةةةةةةةد يع  ةةةةةةةةةةٌ ثي -

ياسعو  ياسوظخغدرت

عةةةةةةةةد ياسغ  ةةةةةةةةٌ ثي -

ياسو علت

ير  طتياسض هعت -

يكل٘ ثياسض هعت -

هزكةةةشياسزٗةةة  ةي -

يّاسبخك ر

يهظخوز

 عةةةةةةةةةةنياسبغةةةةةةةةةة دي 9.2.3

ّاسوشةةةة رٗسياسعلو٘ةةةةتي

اسعول٘ةةةةةةةةةتياسِ   ةةةةةةةةةتي

سخغق٘ةةةةةةةةقيبةةةةةةةةزا اثي

ياخخزا 

يعةةةةةةةةْا شيه  ٗةةةةةةةةت

يّهعٌْٗتيهضشٗت

شةةةةةةةةةةةةةةِ  اثييبزا اثياخخزا 

حظةةةةةةةةةةةةةةةةةض٘ ي

بةةةةةةةةةةةةةةةزا اثي

ياسخخزا 

عةةةةةةةةةةةةد يبةةةةةةةةةةةةزا اثي -

اسخخةةةةةزا ياسوظةةةةةضلتي

ّاسوعخوةةةةةةةةدةيهغل٘ةةةةةةةة ًّي

يّا ل٘و٘ ًّيّع سو٘ ًّي

ير  طتياسض هعت -

هزكةةةشياسزٗةةة  ةي -

يّاسبخك ر

ي -

يهظخوز

9.2.4 

 

حش٘ض٘سياسخعة ّىيبة٘يي

اسب عز٘ييهةييه خلة ي

ح صصةة ثياسض هعةةتي

ي ٖياسبدا يّاسزٗ  ة

ه  ٗةةةةةةةةتيعةةةةةةةةْا شي

يّهعٌْٗت

اٗضةةةةةة  ياس كةةةةةة ري

اسبداع٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّاسبخك رٗةةةةةةةةةةةةةةةةتي

يّحْظ٘ ِ 

ي

عةةةةد ياس ةةةةز ي

اسخةةةةةةةةةٖيحةةةةةةةةةني

يحشك٘لِ 

عةةةد ياس ةةةز ياسبغز٘ةةةتي -

 ةةةةةةٖياسض هعةةةةةةتيهةةةةةةيي

يح صص ثيه خل ت

ير  طتياسض هعت -

يكل٘ ثياسض هعت -

هزكةةةشياسزٗةةة  ةي -

يّاسبخك ر

يهظخوز

حشةةةةةةض٘سيهبةةةةةةة  راثي 9.2.5

سةةةةةةدعنيهشةةةةةةزّع ثيي

اسخ ةةةةةزسيّحغْٗلِةةةةة ي

اسةةةةةةةةةةةةٔيخةةةةةةةةةةةةده ثي

ّهٌخضةةةةةةة ثيعول٘ةةةةةةةتي

يّحظْٗقِ 

خطةةةةةةةتيحْعْٗةةةةةةةتي

سخشةةةةةةض٘سياسطلبةةةةةةتي

اٗضةةةة  ياسوبةةةة  راثي

ياسبداع٘ت

عةةةةةةةةْا شيه  ٗةةةةةةةةتي

يّهعٌْٗت

هشةةةةة رٗسيعول٘ةةةةةتي

يّا ع٘ت

حقزٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي

هشةةةةةةزّع ثي

ياسخ زس

عةةةةةةةةةد ياسوبةةةةةةةةة  راثي -

ياسعول٘تياسوٌخضت

يكل٘ ثياسض هعت -

هزكةةةشياسزٗةةة  ةي -

يّاسبخك ر

عوةةة  ةيشةةةئّىي -

ياسطلبت

يهظخوز
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 االعتًبد ٔاًبٌ اندٕدحانًحٕس انشئٛظ انعبشش:  .10

ٔانغعٙ نهحصإل عهاٗ شآبداد ااًبٌ  اإلداسٚخٔ األكبدًٚٛختحقٛ  يتطهجبد اندٕدح ٔاالعتًبد فٙ يشاف  اندبيعخ انٓذف االعتشاتٛدٙ: 

 اندٕدح ٔتحقٛ  يشاكض يتقذيخ فٙ انتصُٛابد انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ.

 (PI'sاألداء )يؤشش / يؤششاد  انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

10.1 
اعسدزاـتاسمؤاا تبدطبلؽتمعػ للرتاػبطتحاػم فتاسجػحاةت

ت  تاسج معو

 اسمب سغتاسمخصصوتمفتمحازنوتاسج معوتسدطبلؽتنظ ـتاسجحاة 
 اسفع ؿتسنظ ـتاسجحاةت  تاسج معوتاعيدل ج تتاسم سلوتحاسب رلوتسلدطبلؽ 
 تاسج معوتاسجحاةتاسمادياثوتال ا تتعاا   
   اسدقلػلـتاسػذاد تسلج معػوتحمع سجػوتمحاقػعتاساػعؼتاسن دجػوتتنابوتاسديافت

 عفتاسدقللـتاسا بؽ
 اسمدعلقػوتبمجػ عتتاػم فتدنفلػذتحاسدق رلرتاساحرلوتاعادب ن تتحاألاحاتتعاات

ت  تاسج معوتسلكلل تتحاسبرامجتخططتاسديالف
تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اًضةة سي راطةةتيعةةْ ي 10.1.1

تياسعخ٘ صةةةة ثياسو س٘ةةةة

سلخطب٘ةةةقياس عةةة  ي ةةةٖي

يًظ مياسضْ ة

سضٌةةةةةةةةةتييحشةةةةةةةةةك٘ 

سدراطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

اسعخ٘ صةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسو س٘ت

حقزٗةةةةةزياسدراطةةةةةتي

يّحْص٘ حِ 

اسوبلةة ياسو صةة ي -ياعص  ٘ت

يسذسك

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

اسخٌو٘ةةةةةةةةتي ا ةةةةةةةزةي -

ياسخ ط٘فّ

ياسدا زةياسو س٘ت -

يهظخوز

 راطةةةةةةةةةةةتيعةةةةةةةةةةةْ ي 10.1.2

خ٘ صةةةة ثياسوةةةةْار ياع

ياسبشزٗتيّاسو  ٗت

حشةةةةةةةةك٘ يسضةةةةةةةةة ىي

سدراطةةتياعخ٘ صةة ثي

اسوةةةةْار ياسبشةةةةزٗتي

يّاسو  ٗت

ٗزيحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر

ب سعخ٘ صةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسبشزٗتيّاسو  ٗت

عةةةةةد ياألشةةةةة  في -ياعص  ٘ت

يّاسوْا 

 اسوْار ياسبشزٗت -

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

 ّ و ىياسضْ ة

غ طةةةة ياسهزكةةةةشي -

يّاسوعلْه ث

يهظخوز

ط٘ طةةةةةةة ثياسضةةةةةةةْ ةي 10.1.3

ياسع هتيّاس  صت

حشةةةةةةةةك٘ يسضةةةةةةةةة ىي

يسخغدٗدياسظ٘ ط ث

حقةة رٗزيبظ٘ طةة ثي

ياسضْ ة

ًوةةةةةةةةةةةةةةةةةة  سي

اسظ٘ طةةةةةةةةة ثي

ياسوظخغدرت

عةةةةةةد ياسظ٘ طةةةةةة ثي -

ياسوٌضشة

اسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي -

ياألك  ٗو٘ت

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

حعشٗةةةةةةشياصةةةةةةزا اثي 10.1.4

اسخق٘ةةةةةةةةةةة٘نياسةةةةةةةةةةةذاحٖي

يعتسلض ه

ضةة ىيسكةة يحشةةك٘ يس

هع٘ةةةةةةةةةة ريعلةةةةةةةةةةٔي

يهظخْٓياسض هعت

ياعصةةةةةةةةةةة  ٘تيحق رٗزياسلض ى

بعةةةد يهْا ةةةسي

اسضةةةةةةةةةةةةةع ي

يّاسقْة

اسخغظةةيي ةةٖيًظةةبتي -

هئشةةةةةزاثياسخق٘ةةةةة٘ني

ياسذاحٖ

اسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي -

ياألك  ٗو٘ت

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز
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 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

ٖيسخٌ ٘ةةذيخطةةفياسظةةع 10.1.5

ياسخغظ٘يي ٖياسض هعت

بٌةةةةةةة  ياطةةةةةةةخب ً ثي

سخق٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘نيأ ا ي

سق٘ة  اثياسعل٘ة ي ةٖيا

٘ةةةةةةة صي اسض هعةةةةةةتي

يأعضةةةةةةة  ر ةةةةةةة ي

يُ٘ تياسخدرٗض

حقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رٗزي

ياسطخب ً ث

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي

اسطةةةةةةخب ً ثي

ياسوٌ ذة

ًخةةةة  شياسطةةةةخب ً ثي -

ي00%

هزكةةةةشياسعخوةةةة  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

ت

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

ت  تاسج معونط ؽتاسجحاةتحثق  ده تدعزلزت 10.2

 ع مللفت  تاسج معوتبثق  وتاسجحاةمادحىتحع تاس 
 عػػػاااتحدطبلػػػؽتخطػػػطتاسجػػػحاةتكللػػػ تتحاحائػػػرتاسج معػػػوت ػػػ تاا ػػػراؾتجملػػػعت

 حدنفلذه 
 ةت  تمخدلؼتكلل تتحاحائرتاسج معومد بعوتنظ ـتااارةتاسجحا 
 وتحديالفتنظ ـتاسجحاةت  تاسج معومراقب 
 ت  تاسج معوتبمؤ راتتااارةتاسجحاةن رتاسند ئجتاسمدعلقوت

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

 انًذح انضيُٛخ

اعةةةةدا يخطةةةةتيسٌشةةةةزي 10.2.1

رق  تياسضْ ةيحخضةويي

يس٘ةة ثياعةةالمياسضو٘ةةسي

بوظةةةخضداثياألخبةةة ري

ياألًشطتّ

اسطةةةةةةةةخ   ةيهةةةةةةةةيي

اإلسكخزًّٖياسوْ سي

ّاسبزٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي

اإلسكخزًّٖيّهضلتي

أًبةةةةةة  ياس٘زهةةةةةةْ ي

ّا اعةةةتياس٘زهةةةْ ي

ٌشةةةةةةةةةةةةةةةْراثيّاسو

ّهْا ةةةسياسخْاصةةة ي

ياسصخو عٖ

حةةةْ زيحقةةة رٗزي ّرٗةةةتي

عةةةةةةةةةةةْ ياسلقةةةةةةةةةةة  اثي

ّاسٌةةةةةةدّاثياسوخعلقةةةةةةتي

يبٌشزيرق  تياسضْ ة.

حةةةةْ زيحقةةةة رٗزيعةةةةْ ي

ّرعياسعوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ّاسةةةةدّراثياسخدرٗب٘ةةةةتي

هع٘ةةة ريسلعةةة هل٘يي ةةةٖي

ي و ىياسضْ ة

إل ارةيّصةةةةةْ ي س٘ةةةةةة ي

  و ىياسضْ ة.

حةةةْ زيطةةةضالثيعةةةْ ي

شةةةزيّاسعةةةالمي ةةةٖياسٌ

يهض  ي و ىياسضْ ة

عةةةةةةد ياسلقةةةةةة  اثي -ياعص  ٘ت

يّاسٌدّاث

يعةةةةةةةد ياسةةةةةةةْرع -

ّاسدّراثياسوخعلقةتي

يبضو ىياسضْ ة

 س٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةة يا ارةي -

ي و ىياسضْ ة

هزكشياسعخو  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

ح ع٘ ي ّريهظة عدٕي 10.2.2

  ياسعوةةةةةةةدا يّ ةةةةةةةب

اسرحب  ي ةٖياسةدّا زي

ياإل ارٗت

ح ع٘ةةةةةةةةةة يهِةةةةةةةةةة مي

هظةةة عدٕياسعوةةةدا ي

ّ ةةب  ياسرحبةةة  ي

 ةةةةةةةةةةٖياسةةةةةةةةةةدّا زي

ياإل ارٗت

اسخقةةةةةةة رٗزياسدّرٗةةةةةةةتي

اس  صةةتيبةة سضْ ةيعةةيي

اسكل٘ةةةةةةة ثيّاسةةةةةةةدّا زي

ياإل ارٗت

ياعص  ٘ت

يب سخق رٗز

هزكشياسعخو  ي -يعد ياسخق رٗز -

يّ و ىياسضْ ة

اسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي -

ّاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدّا زي

ياإل ارٗت

يهظخوز
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 اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد  االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى
 انًذح انضيُٛخ

هخ بعةةةتيعوةةةة يًظةةةة مي 10.2.3

اسضةةةةةةْ ةيبوةةةةةة يا ارةي

ٗضويياشزا يصو٘ةسي

 هل٘ييّاسطلبةتي ةٖياسع

يحطب٘قَيّحطْٗزٍ

حطب٘ةةةقياصةةةزا اثي

ًظ ميا ارةياسضةْ ةي

 ةةةةةةةةةٖييًّو  صةةةةةةةةةَ

اسض هعةةةةةةتيّعلةةةةةةٔي

يك  تياسوظخْٗ ث

حْر٘ةةةةةةةةةةقيعول٘ةةةةةةةةةة ثي

اسخد ٘قياسةداخلٖيسك  ةتي

ياسوظخْٗ ث

حةةةةةةةةةةْ ٘زيطةةةةةةةةةةضالثي

بغةةةةةةةةةةةة سثيعةةةةةةةةةةةةدمي

ياسوط بقت.

حةةْ زيخطةةفيحغظةةٌ٘٘تي

 سثيعةةةدميإلًِةةة  يعةةة

طب٘ةةةةةةةقياسوط بقةةةةةةةتيّح

ياسٌظ م

ًظةةةةةبتيعول٘ةةةةة ثي -ي

ياسخْر٘ق

يا ارةياسض هعت -

هزكشياسعخو  ي -

يّ و ىياسضْ ة

سضةةةة ىياسضةةةةْ ةي -

ي ٖياسكل٘ ث

يهظخوز

اسخغظةةةةة٘يياسوظةةةةةخوزي 10.2.4

سصةةةةزا اثيًّوةةةة  سي

ًظةةةة ميا ارةياسضةةةةْ ةي

ب إلطةةةةةةةةةةةخٌ  ياسةةةةةةةةةةةٔي

عول٘ةةةةةةة ثياسخةةةةةةةد ٘قي

ّاسخغذٗتياسزاصعتيهيي

قياسوعٌ٘ةةةةةةة٘ييبخطب٘ةةةةةةة

ياسٌظ م

اإلطةةةةةةةةخ   ةيهةةةةةةةةيي

اسخةةةةد ٘قيعول٘ةةةة ثي

يّاسخغذٗتياسزاصعت

حةةةةةةةةةةْ ٘زيطةةةةةةةةةةضالثي

ب سخعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٗالثي

حةةخنيّاسخغظةةٌ٘ ثياسخةةٖي

علةةةةةةةةةةٔياصةةةةةةةةةةزا اثي

ياسضْ ةيًّو  صِ 

حةةْ ٘زياسبةةزاُ٘ييعلةةٔي

ٗالثييس٘ةةتيحعوةة٘نياسخعةةد

علةةةٔياسوعٌ٘ةةة٘ييّيس٘ةةةتي

يحٌ ٘ذُ 

هزكشياسعخو  ي -يي

يّ و ىياسضْ ة

سضةةةة ىياسضةةةةْ ةي -

  ٖياسكل٘ ث

رحبةة  ي ةةب  يا -

اسضةةةةةةةةةْ ةي ةةةةةةةةةٖي

ياسدّا ز

يهظخوز

 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

10.3 
اسمؤ ػػػراتتحاسمعػػػ للرتحاسمق رنػػػ تتاسمرجعلػػػوتسجػػػحاةتأااتت

تاسج معوتحمخرج تتاسدعلـتاسد تددن ابتحاحؽتاسعمؿ

 سعمؿدقللـتمخرج تتاسدعلـتحماىتمن ابده تسمدطلب تتاحؽتا 
 نظرتأرب بتاسعمؿتسمخرج تتاسدعلـتقل ستحجهو 
 اسطلبوتاسخرلجلفتسمخرج تتاسدعلـنظرتتقل ستحجهو 
 اسهلئوتاسدارلالوتسمخرج تتاسدعلـتأعا تنظرتقل ستحجهوت 
 ااتتاسج معومرجعلوتسقل ستجحاةتأتحاعتمع للرتقل الو 
 تاسدعلـتسلج معوتمعتمرجعل تتأخرىتمق رنوتمخرج ت

تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

اسخغظةةةةةةةةةةةةةيياسوظةةةةةةةةةةةةةخوزي 10.3.1

سصةةةزا اثيًّوةةة  سيًظةةة مي

ا ارةياسضْ ةيب سطخٌ  ياسةٔي

عول٘ةة ثياسخةةد ٘قيّاسخغذٗةةتي

هةةةةةيياسوعٌ٘ةةةةة٘ييياسزاصعةةةةةت

يبخطب٘قيًظ مياسضْ ة

اعدا يًوة  سيًظة مي

يا ارةياسضْ ة

اسٌوةةة  سياس  صةةةتي

بةةةةةةةة  ارةيًظةةةةةةةة مي

ياسضْ ة

ياعص  ٘ت

 

هضلةةةضيهزكةةةشي -يعد ياسٌو  س -

اسعخوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

هخ بعتيّ ٘ة صيهةدٓيحغقةقي 10.3.2

هئشةةةزاثياأل ا يّحك هلِةةة ي

اسطةةةةةةةةةخٌ  ياسةةةةةةةةةٔي

اسخقةةة رٗزياسدّرٗةةةتي

طةةض يبوئشةةةزاثي

األ ا يًّخ  ضِةةةةةةة ي

ياعص  ٘ت

ي

هزكشياسعخو  ي -يعد ياسٌو  س -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز
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 2025 - 2021الخطة االستزاتيجية لجامعة اليزموك 

 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص أدٔاد انقٛبط انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

 طةةفيّحطْرُةة يّّ ةةسياس

اسخغظةةةٌ٘٘تيسز ةةةسيهظةةةخْٓي

ياأل ا 

يكل٘ةةة ثهةةةييصو٘ةةةسي

ياسض هعتيّ ّا زُ 

اسخزاكو٘ةةةةتيٙخةةةةزي

يطٌْاثي3

اصةةةةةةةةةةةةةزا ياسوق رًةةةةةةةةةةةةة ثي 10.3.3

اسوزصع٘ةةةتيهغل٘ةةة يّا ل٘و٘ةةة ي

ّعزب٘ةةةةة يعلةةةةةٔيهظةةةةةخْٓي

اسض هعةةةةةةةةةةةةتيّاسبةةةةةةةةةةةةزاهشي

اسوعخودةي ِ٘ يب سطخٌ  ياسٔي

ي٘ ط٘تهع ٗ٘زي 

اسةةةةةةةةةٔياسطةةةةةةةةةخٌ  ي

هعةةةةةة ٗ٘زيهق رًةةةةةةتي

ي ٘ ط٘تيهزصع٘ت

حةةةةةةةْ زيحقةةةةةةة رٗزي

عةةةْ ياسوق رًةةة ثي

اسوزصع٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ّهغ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي

هٌ  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخِ ي

يّا زارُ 

ّصةةةةةةةْ يخطةةةةةةةفي

حغظةةةةةةةةٌ٘٘تي ةةةةةةةةٖي

 ةةْ ياسوق رًةة ثي

ي٘تعاسوزص

ياعص  ٘ت

ي

هزكشياسعخو  ي -يعد ياسٌو  س -

يّ و ىياسضْ ة

اسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي -

ياأل ظ مّ

يهظخوز

اسخغقةةةةةقيهةةةةةييه زصةةةةة ثي 10.3.4

اسةةةةةخعلنيّهةةةةةدٓيهال وخِةةةةة ي

سعخ٘ صةةةةةةة ثيّهخطلبةةةةةةة ثي

 يب سطةخٌ  ياسةٔيطْ ياسعوة

ياسخغذٗتياسزاصعت

حطب٘قياسصةزا اثي

اسوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ًدةي

سطةةةةةةةةةةةةةةخطالع ثي

ياسزإٔ

حةةْ زيهصةةة ْ  ثي

ارحبةةةةةةةةة  يبةةةةةةةةة٘يي

ه زصةةة ثياسةةةخعلني

ّهخطلبةة ثيطةةةْ ي

ياسعو 

حةةةةةةةةةْ زيخطةةةةةةةةةفي

تيسخطةةْٗزيحغظةةٌ٘٘

اسو زصةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي

ياسخعل٘و٘ت

ياعص  ٘ت

ي

هزكشياسعخو  ي -يعد ياسٌو  س -

يّ و ىياسضْ ة

ياسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ث -

ياأل ظ مّ

يهظخوز

 

 (PI'sيؤشش / يؤششاد األداء ) انٓذف / األْذاف اإلعتشاتٛدٛخ اناشعٛخ انشرى

10.4 
اساػػػع تسديقلػػػؽتاععدمػػػ ااتتاساحسلػػػوتح ػػػه ااتتاػػػم فت

تللوتحاسدصنلف تتاسميللوتحاساحسلواسجحاةتاسمي

 بتاسج معوت  تاسدصنلف تتاسع سملودردل 
 ف تتاسميللودردلبتاسج معوت  تاسدصنل 
 سبرامجتحكلل تتميااةت  تاسج معوتعاات ه ااتتام فتاسجحاة 
 تاسخ صتبمي حرتاسدنملوتاسمادااموتاع دراؾت  تاسدصنلؼ

ت
ت  
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تاسخطوتاسدنفلذلوت)اسد غلللو(
 انًخشخبد االحتٛبخبد األَشطخ انتُاٛزٚخ انشرى

أدٔاد 

 انقٛبط
 انًذح انضيُٛخ اندٓخ انًغؤٔنخ يؤششاد االَدبص

اسعوةةةة يعلةةةةٔيحغظةةةة٘يي 10.4.1

حزح٘ةةةة ياسض هعةةةةتي ةةةةٖي

اسخصةةةةةٌ٘  ثياسع سو٘ةةةةةتي

 QS , Timesهز ي

اسو صصةةةةةةةةةةةةةة ثي

زصةةْ ةياسو س٘ةةتياسو

سالرحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

يب سخصٌ٘ ياسع سوٖ

يك  ريا ارٕ

ب٘ ًةةةةةةةةةةة ثيهةةةةةةةةةةةيي

ياسضِ ثياسوعٌ٘ت

هظةةةةةةةةخْٓيحصةةةةةةةةٌ٘ ي

اسض هعةةتياسعةة سوٖي ةةٖي

 ه خل ياسخصٌ٘  ث.

اسخصةةةةةةةةٌ٘ يحقزٗةةةةةةةةزي

ّهغ  ةةةةةزيهٌ  شةةةةةخَي

يّاعخو  ٍ

يخطةةةةةةةةةةةتيحغظةةةةةةةةةةةٌ٘٘ت

هزحبطةةةةةتيبوئشةةةةةزاثي

ياس ا يب سخصٌ٘ 

ًخةة  شيحقزٗةةزي

اسخصةةةةةةٌ٘  ثي

ياسع سو٘ت

اسخغظةةةةةيي ةةةةةةٖي -

حصةٌ٘ ياسض هعةتي

يع سو٘ ًّي

اسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي -

ياألك  ٗو٘ت

هزكشياسعخو  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

اإلرحقةةةةةةةةة  يبخزح٘ةةةةةةةةة ي 10.4.2

اسض هعةةةةتيهةةةةةييخةةةةةال ي

ّ ةةةةةةةةةةةةسياس طةةةةةةةةةةةةفي

اسخغظةةةةٌ٘٘تيب سطةةةةخ   ةي

هةةةةييًخةةةة  شياسخصةةةةٌ٘ ي

هعةةةةةة ثياألر ًةةةةةةٖيسلض 

يّحٌ ٘ذُ 

اسو صصةةةةةةةةةةةةةة ثي

وزصةةْ ةياسو س٘ةةتياس

سالرحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي

يب سخصٌ٘ ياسوغلٖ

يك  ريا ارٕ

ب٘ ًةةةةةةةةةةة ثيهةةةةةةةةةةةيي

ياسضِ ثياسوعٌ٘ت

هظةةةةةةةةخْٓيحصةةةةةةةةٌ٘ ي

اسض هعةةةتياسوغلةةةٖي ةةةٖي

يه خل ياسخصٌ٘  ث.

يخطةةةةةةةةةةةتيحغظةةةةةةةةةةةٌ٘٘ت

هزحبطةةةةةتيبوئشةةةةةزاثي

ياس ا يب سخصٌ٘ 

ًخةة  شيحقزٗةةزي

اسخصةةةةةةٌ٘  ثي

ياسوغل٘ت

يي ةةةةةةٖياسخغظةةةةة -

حصةٌ٘ ياسض هعةتي

يهغل٘ ًّي

اسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي -

ياألك  ٗو٘ت

هزكشياسعخو  ي -

يّ و ىياسضْ ة

يهظخوز

اسظةةعٖيسلغصةةْ يعلةةٔي 10.4.3

ِ  ةي ةةو ىياسضةةْ ةيشةة

يسبزاهشياسض هعت

يه صص ثيه س٘ت

ي

هظخْٓيشِ  ةياسضْ ةي

ياسوغصلتيسلكل٘ت.

عةةةةد ياسبةةةةزاهشي -ياعص  ٘ت

اسخةةةةةٖيّاسكل٘ةةةةة ثي

عصةةةةةةلجيعلةةةةةةٔي

شةةةةةِ  ةي ةةةةةو ىي

ياسضْ ة

٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثياسكل -

ياألك  ٗو٘ت

هزكشياسعخو  ي -

ياسضْ ةّ و ىي

يهظخوز

اسظةةعٖيسلغصةةْ يعلةةٔي 10.4.4

حصةةةٌ٘ يسلض هعةةةتي ةةةٖي

حصةةةةةةةةةةٌ٘ يهغةةةةةةةةةة ّري

ياسخٌو٘تياسوظخداهت

هظةةةةةةةةخْٓيحصةةةةةةةةٌ٘ ييحشك٘ يسض ى

ياسض هعت

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ي

حصةةةةةةةةةةٌ٘  ثي

هغةةةةةةةةةةةةةةة ّري

اسخٌو٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةتي

ياسوظخداهت

اسغصةةْ يعلةةٔي -

هظةةةةخْٓيهزح ةةةةسي

 ةةةةةةةةةٖيهغةةةةةةةةة ّري

ياسخٌو٘تياسوظخداهت

هزكشياسعخو  ي -

ي و ىياسضْ ةّ

يهظخوز

اسخغق٘ةةةةةةةةةةقياسك هةةةةةةةةةةة ي 10.4.5

سوع ٗ٘زياسعخوة  ياسعة مي

ّاس ةةةةةةة فيسلبةةةةةةةزاهشي

ّاألطةةةةةضيياألك  ٗو٘ةةةةةت

ّاسقةةةةزاراثياسصةةةة  رةي

عةةةةةةييُ٘ ةةةةةةتياعخوةةةةةة  ي

ظةةةةةةةةة ثياسخعلةةةةةةةةة٘نيهئط

اسعةةةةةةةةةة سٖيّ ةةةةةةةةةةو ىي

يصْ حِ 

سةةةةةةةةٔيب سطةةةةةةةةخٌ  يا

حقةةةةةةةة رٗزيسضةةةةةةةة ىي

ياسعخو  ياسو خصت

اسوْا قةةتيعلةةٔي لبةة ثي

اسض هعةةةةةةةةتياسوخعلقةةةةةةةةتي

ب طةةةخغداديأّياٗقةةة  ي

بةةةةةةةةةزاهشيأّير ةةةةةةةةةسياس

يتياسطخ٘ع ب٘تاسط  

اسكل٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ثي -يعد ياسخق رٗز -ياعص  ٘ت

ياألك  ٗو٘ت

اسوزاكةةةةةةةةةةةةةةةةةةشي -

ّاسةةةةةةةدّا زي ةةةةةةةٖي

ياسض هعت

يهظخوز
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تاسلجنوتاسرئلاوتسلخطوتاعادرادلجلو
ت/ترئلاػػػػ ًتت/تن ئػػػػػػبتاسرئلػػػستسل ػػػػػػػػػؤحفتاإاارلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتػػػػ ػػػػػػاسمحمنػ ضتػػأ.ا.ترلت1
ت/تعاػػحاًتت/تمالػػػػػػػرتمركػػػػػػزتاععدمػػػػػػػػ اتحامػػػػػػػػػػ فتاسجػػػػػػػػػحاةتػػػوػػػػػػأ.ا.تعبااهللتخط لبػػػػػ 2
ت/تعاػػحاًتت/تعملػػػػػاتاسبيػػػػػػثتاسعلمػػػػػػػ تحاسارااػػػػػػ تتاسعللػػػػػػػػػػػػػػ تأ.ا.تألمػػػػفتيمػػػػػػػػػػػػػػػػػحاةت 3
تاسي اػحبتأ.ا.تا مػػػرتامػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  4 ت/تعاػػحاًتت/تعملػػػاتكللوتدكنحسحجل تاسمعلحم تتحعلـح
ت/تعاػػحاًتت/تعملػػػػػػاتكللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتاسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتتأ.ا.تخلػػػػاحفتاسب  لػػػػػػػػرة 5
تاإاارلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتػػػػػػػوػأ.ا.ترائػػػػػػػاتعب بنػػػػػػػػػ 6 تعاػػحاًتت/ت/تكللػػػػػػػوتاعقدصػػػػػػػػػ اتحاسعلػػػػػػػػػػػػػـح
ت/تعاػػحاًتت/تمالػػػػػػػرتاائػػػػػرةتاسعالقػػػػػػػػ تتاسم  رلػػػػػػػعتاساحسلػػػػػػػػػوتا.تغػ زيتمق بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 7
ت/تعاػػحاًتتمركزتاععدم اتحام فتاسجحاة–/ترئلستقاـتاسجحاةتا.ت ػػ رستمط سقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 8
ت/تعاػػحاًتت/تمالػػػػػػرتاائػػػػػػػػػػػػرةتاسدنملػػػػػػػػػػػػػػػػوتحاسدخطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطتاساعػػػػػػػػػػػػػػػػػااسالاتأنػػػحرت 9
ت/تمقػػػػرراًتت/تما عػػاتمالػػػرتمركػػػػزتاععدمػػػ اتحامػػػ فتاسجػػػحاةتػهػػػػػػـتبالامػػػاسالاتإبراهل 11
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تاسلج فتاسفرعلوت
تاسيحكمػػو:ميحرت

ت/ترئلاػػػػ ًتت..................................تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػون ئػػػػبتاسرئلػػػستسل ػػػػػػػؤحفتاإاارلػػػػػػػأ.ا.تي .1
ت/تعاػػحاًتت..................................تػحاةاسجػػػػػػػػ فتمالػػػػػرتمركػػػػزتاععدمػػػػػ اتحامػػأ.ا.تي .2
ت/تعاػػحاًتت..................................تاائػػػػػػػػػػػػرةتاسدنملػػػػػػػػػػػػػػػػوتحاسدخطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطتمالػػػػػػري .3
ت/تمقػػػػرراًتت..........تػحاةػػػزتاععدمػػ اتحامػػ فتاسجػرتمرك/تما عػػاتمالػػػػهتـتبالاماسالاتإبراهلػػي .4

 

تاسميحرتاألك الم :
ت/ترئلاػػػػ ًتت.....................................توػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتاسدربلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتكللػػػعملأ.ا.تي .1
ت/تعاػػحاًتت.....................................تـحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتاسعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتكللػػػػعملأ.ا.تي .2
ت/تعاػػحاًتت....................................تحاسارااػ تتاسعللػػػ ت ػػػثتاسعلمػػػػػػاتاسبيػػػأ.ا.تعملي .3
ت/تعاػػحاًتت.....................................تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتاسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتكللػػػأ.ا.تعملي .4
ت/تمقػػػػرراًتت.....................................ت تػػػػػػػ تاسمعلحمػػػػػػػػػػػػػوتدكنحسحجلػػػػػػاتكللػػػأ.ا.تعملي .5

 

ت:اسبيثتاسعلم ميحرت
ت/ترئلاػػػػ ًتت....................................تحاسارااػ تتاسعللػػػػ ت ػػثتاسعلمػػػػػػاتاسبيػػػأ.ا.تعملي .1
ت/تعاػػحاًتت.....................................تـحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتاسعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتكللػػػػعملأ.ا.تي .2
ت/تعاػػحاًتت.....................................تاآلاابوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتكللػػػأ.ا.تعملي .3
ي .4 ت/تمقػػػػرراًتت.....................................ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثتاسعلمػػػػػػػػػػػاتاسبيػػػػػػػػػػػػػػبتعملػػػػػػػػػن ئ
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ت:ميحرتاسمحاراتاسب رلوتحاإاارلو
ت/ترئلاػػػػ ًتت..............................توػػػػػػػػػػحـتاإاارلػػػػػ اتحاسعلػػػػػػػوتاعقدصػػػػػػػػػػػاتكللػػػػعملأ.ا.تي .1
ت/تعاػػحاًتت..............................توػحـتاإاارلػػ اتحاسعلػوتاعقدصػػكللت/ريػ ـتاس مػػياأ.ا.تي .2
ت/تعاػػحاًتت..............................توػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاراتاسب رلػػػػػػػػػػػػػرةتاسمػػػػػػػػػػػػػػػرتاائػػػػػػػػػػمالي .3
ت/تمقػػػػرراًتت..............................تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتحاسدخطلػػػػػػػػػػػػػرةتاسدنملػػػػػػػػػػػػػرتاائػػػػػػػػػػػمالي .4

 

ت:اسم س اسميحرت
ت/ترئلاػػػػ ًتت..............................توػػػػػػػػػػحـتاإاارلػػػػػ اتحاسعلػػػػػػػوتاعقدصػػػػػػػػػػػاتكللػػػػعملأ.ا.تي .1
تعاػػحاًتت/ت..............................توػحـتاإاارلػػ اتحاسعلػوتاعقدصػػكلل/تتحعػػػػىتاسمػػػػػمنتأ.ا.ي .2
ت/تعاػػحاًتت..............................توػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسم سلرةتػػػػػػػػػػػػػػػاائاسرتػػػػػػػػػػمالي .3
ت/تمقػػػػرراًتت..............................تػػػػػػػػػػػػػػػػػ رصنػػػػػػػػػاحؽتاعادثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتػػػػػػػػػػػمالي .4

 

ت:ميحرتاسبنلوتاسديدلوتحاعادثم ر
ت/ترئلاػػػػ ًتت.....................................وػػػػػػ جتحاسصل نػػػوتحاإندػػػػرةتاسهنااػػػاائرتػػػػػػػػػػػمالي .1
ت/تعاػػحاًتت.....................................اعادثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رصنػػػػػػاحؽترتػػػػػػػػػػػمالي .2
تحاسم درلػػػػػػػػػػرةتاسلػػػػػػػاائرتػػػػػػػػػػػمالي .3 ت/تعاػػحاًتت.................................... تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاـز
ت/تعاػػحاًتت...................................ت تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةتاسخامػػػػػػػائارتػػػػػػػػػػػمالي .4
تمقػػػػرراًت/تت.....................................تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتحاسدخطلػػػػػػػػػػػاسدنملرةتػػػػػػػاائرتػػػػػػػػػػػمالي .5
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ت:ميحرتاسماؤحسلوتاسمجدمعلوتحاسعالق تتاسخ رجلو
ت/ترئلاػػػػ ًتت............................وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتاساحسلػػػػػػػػػػػػػػػػػ تتحاسم  رلػػػػرةتاسعالقػػػرتاائػػمالي .1
ت/تعاػػحاًتت............................سقارلواتزتاراا تتاسالجئلفتحاسن زيلفتحاسهجرةػػرتمركػمالي .2
ت/تعاػػحاًتت............................وػػػػػػػػرأةتاألرانلػػػ تتاسمػػوتسارااػػرةتبامػػزتاألملػػػرةتمركػػػمالي .3
ي .4 تمقػػػػرراًت/تت............................وػػػػػػػػػوتاسدكنحسحجلػػػػػػػ حيتسلهنااػػػوتاسيجػػػػػاتكللػػػبتعملػن ئ

ت:ميحرتاسطلبو
ت/ترئلاػػػػ ًتت......................................وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤحفتاسطلبػػػػػػػػػػػػػػػػػات ػػػػػػعملي .1
ي .2 ت/تعاػػحاًتت...................................... ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثتاسعلمػػػػػػػػػػػاتاسبيػػػػػػػػػػػػػػبتعملػػػػػػػػػن ئ
ت/تعاػػحاًتت.....................................ؿػػػػػػػػػػػػػػػحؿتحاسداجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسقبرةتػػػػػػػاائرتػػػػػػػػػػػمالي .3
ت/تمقػػػػرراًتت.....................................وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتاسصلاسػػػػػػػػػػػػػػ ر/تكللػػػػػػػػػىتاسنهػػػا.تاجي .4

ت:ميحرتاإبااعتحاسرل اة
ت/ترئلاػػػػ ًتت..............................وػػػػػػػػػػػحـتاإاارلػػ اتحاسعلػوتاعقدصػػكللرائػػاتعب بنػػػه/تأ.ا.تي .1
ت/تعاػػحاًتت..............................ااعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اةتحاإبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزتاسرلػػػػػػػػمركرتػػػػػػػػػػػمالي .2
ت/تعاػػحاًتت.............................وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحسلاسعتػػػػػػػػػػػػػػػػػ تتحاسم  رلػػػػرةتاسعالقػػػرتاائػػمالي .3
ت/تمقػػػػرراًتت.............................وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتاسصلاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/تكلل ػػػػػالتتاسجب سػػػا.تعي .4

ت:ميحرتاععدم اتحام فتاسجحاة
ت/ترئلاػػػػ ًتت............ػحاةاسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فتمالػػػػػػػرتمركػػػػػػػػػػػػػػزتاععدمػػػػػػػػػػػػػػػػػ اتحامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .1
ت/تعاػػحاًتتمركػػزتاععدمػػ اتحامػػ فتاسجػػحاة............ت-ا.تميماتزلدحف/ترئلستقاـتاععدم اي .2
ت/تعاػػحاًتتمركػػزتاععدمػػ اتحامػػ فتاسجػػحاة............ت-ا.ت  رستمط سقو/ترئلستقاـتاسجحاةي .3
ت/تمقػػػػرراًتت............ػحاةػػػزتاععدمػػ اتحامػػ فتاسجػرتمرك/تما عػػاتمالػػػػهـتبالاماسالاتإبراهلػػي .4

 


