وكالت الداهعت للتطىيز والدىدة
عوادة التطىيز والدىدة
وحذة التخطيظ والوتابعت

تن اعتواده في هدلس القسن رقن ( )11بتاريخ الخويس الوىافق 21432/1/11هــ

التقرير السنوي ملؤشرات األداء حسب أهداف الربنامج
كليــــة  :العلوم اإلدارية
برنامج  :اإلدارة العامة
العــام 8341-8341 :

وقع و

و

انصفسخ  1يٍ 11

وكالت الداهعت للتطىيز والدىدة
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وحذة التخطيظ والوتابعت
أوال  :قائوت هؤشزاث األداء للبزناهح حسب أهذاف البزناهح :

الهذف

إكغبة انطالة انًعشفخ انًزخصصخ فٙ
يدبل االداسح انعبيخ.

إكغبة انطالة انًٓبساد اإلداسٚخ نهعًم فٙ
انًؤعغددددبد انعبيددددخ ٔانخبصددددخ ثًددددب ٚسمددددك
انزًُٛخ انًغزذايخ.

رددذسٚت انطددالة يٛددذاَٛب نهددشثػ ثدد ٍٛاندبَددت
انُظش٘ ٔانزطجٛم ٙف ٙيدبل اإلداسح انعبيخ

إكغددبة انطددالة لددذساد اعددزخذاو انسبعددت
اٜن ٙف ٙيدبل االداسح انعبيخ.

هؤشز األداء
يعددددذل انطددددالة إنددددٗ أععددددبء ْٛئددددخ
انزذسٚظ
َغددجخ رٕفٛددخ انخددشٚد ٍٛفدد ٙانمطددب
انعبو ف ٙخالل عبو يٍ انزخشج
َغددجخ رٕفٛددخ انخددشٚد ٍٛفدد ٙانمطددب
انخبص ف ٙخالل عبو يٍ انزخشج
َغدددجخ انطدددالة انًهزسمددد ٍٛثبنذساعدددبد
انعهٛدددب فددد ٙيددددبل االداسح انعبيدددخ فدددٙ
خالل عبو يٍ انزخشج
َغجخ سظب انطالة ف ٙانزمشٚش انشبيم
نهًمشساد
رمٛٛى انطالة ٔأععبء ْٛئخ انزذسٚظ
نهًكزجخ انشلًٛخ
رمٛٛى انطالة ألداء أععبء ْٛئخ
انزذسٚظ
دسخخ انزمٛٛى انعبو نهدٕدح ٔخجشاد
انزعهى
َغجخ سظب انطالة ف ٙرمٛٛى اإلسشبد
األكبدًٙٚ
َغجخ َدبذ انطالة ف ٙإكًبل انزذسٚت
انزعبَٔٙ
َغجخ سظب خٓبد انزذسٚت نهًعبسف
ٔانًٓبساد نذٖ انطالة
َغجخ سظب غالة انغُخ انُٓبئٛخ عٍ
خٕدح انًمشساد
َغجخ سظب انطالة ف ٙرمًٓٛٛى
نهخذيبد انًمذيخ ف ٙيدبل رمُٛخ
انًعهٕيبد
َغجخ اإلَفبق انغُٕ٘ عهٗ يٛضاَٛخ
رمُٛخ انًعهٕيبد ثبنجشَبيح
َغجخ إنًبو انخشٚد ٍٛثأعبعٛبد
انسبعت اٜنٙ

كىد
الوؤشز

هستىي األداء الفعلي
للعام  1432/1431هـ

S4.1

8 :81

هستىي األداء
الوستهذف لهذا
العام
8:81

PA5.1

%51

%52

PA4.1

نى ٚزى انشصذ

%52

PA4.2

ال ُٚطجك

%52

S4.2

7.3

7.3

P6.3

%02

%32

S2.7

خٛذ خذا

ال ٚمم عٍ خٛذ خذا

S3.1

%33

%12

S5.3

%12

%12

PA4.3

%822

ثُغدددجخ ال رمدددم عدددٍ
%12

PA4.4

%12

ال رمم عٍ%32

PA4.5

%12

ال رمم عٍ %32

S7.2

%11

%12

S7.1

نى ٚزى انشصذ

PA4.6

نى ٚزى انشصذ

%12
ال رمم عٍ %12

ثبَٛب  :رسهٛم خٕدح األداء ف ٙظٕء انًؤششاد ٔانًمبسَخ انًشخعٛخ ( ٚكشس اندذٔل انزبن ٙثعذد انًؤششاد ) :
يؤشش (انكٕد) S4.1 :
يؤشش األداء انشئٛظ :يعذل انطالة إنٗ أععبء ْٛئخ انزذسٚظ
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكضS4.1 :
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح :
هستىي األداء الوزخعي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الذاخليت)
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هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
(الوقارنت الوزخعيت
الخارخيت)

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
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عوادة التطىيز والدىدة
وحذة التخطيظ والوتابعت
8:81

8:81

ال ٕٚخذ

8:81

8:81

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
َغجخ انطالة انٗ اععبء ْٛئخ انزذسٚظ ٚعزجش يشرفعب َغجٛب ثجشَبيح االداسح انعبيخ ثبنًمبسَخ يع انجشايح االخشٖ
ثكهٛخ انعهٕو االداسٚخ .
ثشَبيح االداسح انعبيخ ٚعزجش يٍ انجشايح انز ٙرغزمطت اْزًبو انطالة ف ٙكهٛخ انعهٕو االداسٚخ ٔثبنزبن ٙفبٌ اعذاد
انًغده ٍٛثجشَبيح االداسح انعبيخ ٚعزجش األعهٗ ثبنكهٛخْ .زا ٚزطهت ثبنعشٔسح رٕفٛش االغبس انزذسٚغ ٙيٍ كم
االخزصبصبد العزٛعبة انعذد انًزضاٚذ يٍ انطالة ثبنجشَبيح.
دعى انجشَبيح ثأععبء ْٛئخ رذسٚظ يٍ االخزصبصبد انُبدسح يثم االلزصبد انكًٔ ٙاالزصبء ٔانشٚبظٛبد
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
نى ٚزى إخشاء يمبسَخ يشخعٛخ داخهٛخ نعذو ٔخٕد ثشَبيح َظٛش ،ثم اخزبس انمغى يمبسَخ داخهٛخ يع لًٛخ انًؤشش نهغُخ
انغبثمخ نجشَبيح اإلداسح انعبيخ
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
َغجخ انطالة انٗ اععبء ْٛئخ انزذسٚظ
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:

يؤشش (انكٕد)

S4.2 :

يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ سظب انطالة ف ٙانزمشٚش انشبيم نهًمشساد
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكضS4.2 :
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح :
هستىي األداء الوزخعي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الذاخليت)
3.7
3.9
3.7

هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
(الوقارنت الوزخعيت
الخارخيت)
ال ٕٚخذ

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
3.9

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
ٚعزجش انزمٛٛى انعبو نهطالة ثبنُغجخ نهًمشساد انذساعٛخ ثبنجشَبيح خٛذ خذا ٔرنك السرجبغ ْزِ انًمشساد ٔانزكٍٕٚ
األكبد ًٙٚثبنجشَبيح ثًزطهجبد عٕق انعًم ثبنٕفبئخ انسكٕيٛخ ٔانخبصخ .اال أٌ ْزا انزمٛٛى ٚعزجش ألم يٍ انزمًٛٛبد
انخبصخ ثبنجشايح االخشٖ ثبنكهٛخ انز ٙزممذ .7.38
ثبنُظش انٗ انزمٛٛى انعبو نهطالة نهًمشساد انذساعٛخ ثبنجشايح األخشٖ ثكهٛخ انعهٕو االداسٚخ فبَّ يٍ انعشٔس٘ ثزل
يضٚذ انعًم نزسغ ٍٛانزمٛٛى نهطالة ٔرنك ثزٕفٛش انظشٔف انًالئًخ نزسغ ٍٛيغزٕٖ انُدبذ نطالة ٔاالزبغخ ثبنطالة
اندذد ٔرفعٛم آنٛبد االسشبد االكبد ًٙٚثبنُغجخ نهطالة.
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
نى ٚزى إخشاء يمبسَخ يشخعٛخ داخهٛخ نعذو ٔخٕد ثشَبيح َظٛش ،ثم اخزبس انمغى يمبسَخ داخهٛخ يع لًٛخ انًؤشش نهغُخ
انغبثمخ نجشَبيح اإلداسح انعبيخ.
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
يزٕعػ رمٛٛى انطالة انشبيم نهًمشساد عهٗ يمٛبط يٍ خًغخ دسخبد
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
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 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد)

P6.3 :

يؤشش األداء انشئٛظ :رمٛٛى انطالة ٔأععبء ْٛئخ انزذسٚظ نهًكزجخ انشلًٛخ
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكض:
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح P6.3 :
هستىي األداء الوزخعي
هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الخارخيت)
الذاخليت)
ال ٕٚخذ
ال ٕٚخذ
%32
%02

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
%12

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
َمبغ انمٕح
ُْبنك يكزجخ إنٛكزشَٔٛخ سلًٛخ يزبزخ ثًغزٕٖ خٛذ نهطالة ٔألععبء ْٛئخ انزذسٚظ.
ُْبنك اعزعذاد ٔخجشح نذٖ فشٚك انًعٛبس إلخشاء االعزجٛبٌ ٔرسهٛهّ ٔاعزخالص انُزبئح يُّ.
رٕفش عًبدح انًكزجبد انزذسٚت يٍ زٜ ٍٛخش زٕل اعزخذاو لٕاعذ انجٛبَبد.
رٕصٛبد انزسغٍٛ
أٌ ٚزى رطجٛك انًؤشش ثشكم رذسخٔ ٙصٕال نهًعذل األلصٗ انًطهٕة فَٓ ٙبٚخ انخطخ.
أٌ ٚزى انزٕاصم يع عبدح انزذسٚت ٔاندٕدح إلخشاء انزذسٚت ثشكم دٔس٘ ٔيُظى (فصه ٙإٌ أيكٍ).
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
نى ٚزى إخشاء يمبسَخ يشخعٛخ داخهٛخ نعذو ٔخٕد ثشَبيح َظٛش ،ثم اخزبس انمغى يمبسَخ داخهٛخ يع لًٛخ انًؤشش نهغُخ
انغبثمخ نجشَبيح اإلداسح انعبيخ.
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
رمٛٛى انًغزفٛذ ٍٚنهًكزجخ انشلًٛخ( .انًزٕعػ انعبو نًعذل أٔ دسخخ يُبعجخ انًكزجخ انشلًٛخ يزعًُب:
أ) عٕٓنخ انذخٕل عهٗ انًٕالع اإلنكزشَٔٛخ (انُذ)
ة) رٕفش اعزخذاو لٕاعذ انجٛبَبد اإلنكزشَٔٛخ
ج) إيكبَٛخ دخٕل انًغزخذيٍٛ
د) انزذسٚت عهٗ يٓبساد اعزخذاو انًكزجخ
ْـ) أ٘ يؤششاد أخشٖ ندٕدح انخذيبد
ٔرنك ثبعزخذاو اعزجٛبٌ عُٕ٘ خًبع)ٙ
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد) S2.7 :
يؤشش األداء انشئٛظ :رمٛٛى انطالة ألداء أععبء ْٛئخ انزذسٚظ
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكضS2.7 :
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح S2.7 :
هستىي األداء الوزخعي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الذاخليت)
ال ٕٚخذ
ال ٚمم عٍ خٛذ
خٛذ خذا
خذا
انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
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هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
(الوقارنت الوزخعيت
الخارخيت)
ال ٕٚخذ

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
خٛذ خذا
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ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
نى ٚزى إخشاء يمبسَخ يشخعٛخ داخهٛخ نعذو ٔخٕد ثشَبيح َظٛش ،ثم اخزبس انمغى يمبسَخ داخهٛخ يع لًٛخ انًؤشش نهغُخ
انغبثمخ نجشَبيح اإلداسح انعبيخ.
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
يزٕعػ رمٛٛى انطالة انشبيم نهًمشساد عهٗ يمٛبط يٍ خًغخ دسخبد
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد)

S3.1 :

يؤشش األداء انشئٛظ :دسخخ انزمٛٛى انعبو نهدٕدح ٔخجشاد انزعهى
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكضS3.1 :
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح S3.1 :
هستىي األداء الوزخعي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الذاخليت)
%12
%12
%33

هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
(الوقارنت الوزخعيت
الخارخيت)
ال ٕٚخذ

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
85%

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
ٚشعش انطبنت ثبنشظب عٍ األشٛبء انز ٙغهجذ يُّ فْ ٙزا انًمشساد (األَشطخ انصفٛخ ،انًعبيمْٔ ،كزا)
ف ٙرطٕٚش يعشفزّ ٔيٓبسارّ انز ٙرٓذف انًمشساد نزعهًٓٛب.
ٚشعش انطبنت ثبنشظب ثشكم عبو عٍ يغزٕٖ خٕدح انًمشساد
خطخ انزسغٍٛ
ركهٛخ انطالة ثًضٚذ يٍ االعًبل ٔانُشبغبد انز ٙرعًم عهٗ سفع لذسارٓى يٓبساد االداسٚخ
انًشاخعخ انًغزًشح نهًمشساد نهزطٕٚش ٔانزسغ ٍٛثًب ٚزٕافك يع لٛبط َٕارح انزعهى
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
نى ٚزى إخشاء يمبسَخ يشخعٛخ داخهٛخ نعذو ٔخٕد ثشَبيح َظٛش ،ثم اخزبس انمغى يمبسَخ داخهٛخ يع لًٛخ انًؤشش نهغُخ
انغبثمخ نجشَبيح اإلداسح انعبيخ.
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
يزٕعػ رمٛٛى انطالة انشبيم نهًمشساد عهٗ يمٛبط يٍ خًغخ دسخبد
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد) S5.3 :
يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ سظب انطالة ف ٙرمٛٛى اإلسشبد األكبدًٙٚ
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكضS5.3 :
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح S5.3 :
هستىي األداء الوزخعي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الذاخليت)
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هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
(الوقارنت الوزخعيت
الخارخيت)

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ

وكالت الداهعت للتطىيز والدىدة
عوادة التطىيز والدىدة
وحذة التخطيظ والوتابعت
%12

%12

ال ٕٚخذ

%01.7

80%

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
ٚزى زغبة يؤششاد أداء انًعٛبس عُٕٚب نًعشفخ يغزٕٖ االداء ٔإخشاء خطػ انزسغ ٍٛإرا نضو االيش
خطخ انزسغٍٛ
عمذ نمبءاد يع انطالة إلٚدبد ٔعٛهخ رؤدٖ انٗ اَدبذ االسشبد االكبدًٙٚ
إٚدبد زٕافض رؤدٖ انٗ رفبعم انطالة يع انًششذ االكبد. ًٙٚ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
نى ٚزى إخشاء يمبسَخ يشخعٛخ داخهٛخ نعذو ٔخٕد ثشَبيح َظٛش ،ثم اخزبس انمغى يمبسَخ داخهٛخ يع لًٛخ انًؤشش نهغُخ
انغبثمخ نجشَبيح اإلداسح انعبيخ.
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
يزٕعػ يعذل يُبعجخ اإلسشبد األكبدٔ ًٙٚانًُٓ ٙثبعزخذاو اعزجٛبٌ عُٕ٘ خًبعٚ ٙمذو نطالة انغُخ انُٓبئٛخ
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد)

S7.1 :

يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ اإلَفبق انغُٕ٘ عهٗ يٛضاَٛخ رمُٛخ انًعهٕيبد ثبنجشَبيح
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكضS7.1 :
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح S7.1 :
هستىي األداء الوزخعي
هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الخارخيت)
الذاخليت)
ال ٕٚخذ
ال ٕٚخذ
%12
نى ٚزى انشصذ

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
80%

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
خطخ انزسغٍٛ
ثبنزعبٌٔ يع إداسح انكهٛخ عٕف ٚزى اززغبة اإلَفبق انغُٕ٘ عهٗ يٛضاَٛخ ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد الزمب
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
نى ٚزى إخشاء يمبسَخ يشخعٛخ داخهٛخ نعذو ٔخٕد ثشَبيح َظٛش ،ثم اخزبس انمغى يمبسَخ داخهٛخ يع لًٛخ انًؤشش نهغُخ
انغبثمخ نجشَبيح اإلداسح انعبيخ.
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
اإلَفبق انغُٕ٘ عهٗ يٛضاَٛخ ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ،يزعًُب:
أ) َغجخ انًٛضاَٛخ انكهٛخ نهدبيعخ أٔ انكهٛخ أٔ انجشَبيح انًخصصخ نزكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ؛
ة) َغجخ يٛضاَٛخ ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد انًخصصخ نكم ثشَبيح عهٗ انًغزٕٖ انًؤعغ ٙأٔ نكم غبنت عهٗ يغزٕٖ انجشايح
ج) َغجخ يٛضاَٛخ ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد انًخصصخ نششاء ثشايح انكٕيجٕٛرش األصهٛخ (عٕفذ ٔٚش)
د) َغجخ يٛضاَٛخ ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد انًخصصخ أليٍ انًعهٕيبد
ْـ) َغجخ يٛضاَٛخ ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد انًخصصخ نهصٛبَخ انًزعهمخ ثزكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
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وكالت الداهعت للتطىيز والدىدة
عوادة التطىيز والدىدة
وحذة التخطيظ والوتابعت

يؤشش (انكٕد)

S7.2 :

يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ سظب انطالة ف ٙرمٛٛى نهخذيبد انًمذيخ ف ٙيدبل رمُٛخ انًعهٕيبد
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكضS7.2 :
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح S7.2 :
هستىي األداء الوزخعي
هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الخارخيت)
الذاخليت)
ال ٕٚخذ
%03
%12
%11

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
%12

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
خطخ انزسغٍٛ
زمك ْزا انًؤشش لًٛخ أكجش يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
نى ٚزى إخشاء يمبسَخ يشخعٛخ داخهٛخ نعذو ٔخٕد ثشَبيح َظٛش ،ثم اخزبس انمغى يمبسَخ داخهٛخ يع لًٛخ انًؤشش نهغُخ
انغبثمخ نجشَبيح اإلداسح انعبيخ.
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
رمٛٛى انًغزفٛذ ٍٚنهخذيبد انًمذيخ ف ٙيدبل ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد
يزٕعػ انزمٛٛى انعبو نًعذل انكفبٚخ "انًُبعجخ" ثبعزخذاو اعزجٛبٌ عُٕ٘ خًبعٙ
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد)

PA4.1 :

يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ رٕفٛخ انخشٚد ٍٛف ٙانمطب انخبص ف ٙخالل عبو يٍ انزخشج
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكض:
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح PA4.1 :
هستىي األداء الوزخعي
هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الخارخيت)
الذاخليت)
ال ٕٚخذ
ال ٕٚخذ
%52
نى ٚزى انشصذ
انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
ظشٔسح سصذ يؤشش َ-غجخ رٕفٛخ انخشٚد ٍٛف ٙانمطب انخبص ف ٙخالل عبو يٍ انزخشج
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
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هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
20%

وكالت الداهعت للتطىيز والدىدة
عوادة التطىيز والدىدة
وحذة التخطيظ والوتابعت
يؤشش (انكٕد)

PA4.2 :

يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ انطالة انًهزسم ٍٛثبنذساعبد انعهٛب ف ٙيدبل االداسح انعبيخ ف ٙخالل عبو يٍ انزخشج
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكض:
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح PA4.2 :
هستىي األداء الوزخعي
هستىي األداء الوزخعي
هستىي األداء
الخارخي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
(الوقارنت الوزخعيت
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الخارخيت)
الذاخليت)
20%
ال ٕٚخذ
ال ٕٚخذ
%52
ال ُٚطجك
انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
ال ٕٚخذ ثشَبيح دساعبد عهٛب
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد) PA4.3 :
يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ َدبذ انطالة ف ٙإكًبل انزذسٚت انزعبَٔٙ
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكض:
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح PA4.3 :
هستىي األداء الوزخعي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الذاخليت)
ال ٕٚخذ
%12
%822

هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
(الوقارنت الوزخعيت
الخارخيت)
ال ٕٚخذ

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
80%

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
زمك انًؤشش َغجخ أعهٗ يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد) PA4.4 :
يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ سظب خٓبد انزذسٚت نهًعبسف ٔانًٓبساد نذٖ انطالة
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكض:
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح PA4.4 :
هستىي األداء الوزخعي
هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الخارخيت)
الذاخليت)

انصفسخ  1يٍ 11

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ

وكالت الداهعت للتطىيز والدىدة
عوادة التطىيز والدىدة
وحذة التخطيظ والوتابعت
%12

%32

ال ٕٚخذ

%32

70%

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
زمك انًؤشش َغجخ أعهٗ يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
نى ٚزى إخشاء يمبسَخ يشخعٛخ داخهٛخ نعذو ٔخٕد ثشَبيح َظٛش ،ثم اخزبس انمغى يمبسَخ داخهٛخ يع لًٛخ انًؤشش نهغُخ
انغبثمخ نجشَبيح اإلداسح انعبيخ.
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد)

PA4.5 :

يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ سظب غالة انغُخ انُٓبئٛخ عٍ خٕدح انًمشساد
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكض:
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح PA4.5 :
هستىي األداء الوزخعي
هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الخارخيت)
الذاخليت)
ال ٕٚخذ
ال ٕٚخذ
%32
%12

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
70%

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
زمك انًؤشش َغجخ أعهٗ يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
يؤشش (انكٕد)

PA4.6 :

يؤشش األداء انشئٛظ :إنًبو انخشٚد ٍٛثأعبعٛبد انسبعت اٜنٙ
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكض:
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح PA4.6 :
هستىي األداء الوزخعي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الذاخليت)
ال ٕٚخذ
%12
نى ٚزى انشصذ

هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
(الوقارنت الوزخعيت
الخارخيت)
ال ٕٚخذ

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
رٕصٛخ :ظشٔسح سصذ يؤشش إنًبو انخشٚد ٍٛثأعبعٛبد انسبعت اٜنٙ

انصفسخ  2يٍ 11

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ
80%

وكالت الداهعت للتطىيز والدىدة
عوادة التطىيز والدىدة
وحذة التخطيظ والوتابعت
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:

يؤشش (انكٕد)

PA5.1 :

يؤشش األداء انشئٛظَ :غجخ رٕفٛخ انخشٚد ٍٛف ٙانمطب انعبو ف ٙخالل عبو يٍ انزخشج
سلى يؤشش األداء فٔ ٙثٛمخ انًشكض:
سلى يؤشش األداء نذٖ انجشَبيح PA5.1 :
هستىي األداء الوزخعي
هستىي األداء الوزخعي
الخارخي
الذاخلي
هستىي األداء
هستىي األداء
(الوقارنت الوزخعيت
(الوقارنت الوزخعيت
الوستهذف
الفعلي
الخارخيت)
الذاخليت)
%51
ال ٕٚخذ
ال ٕٚخذ
%52

هستىي األداء
الوستهذف الدذيذ

20%

انزسهٛم (اكزت َمبغ انمٕح ٔانزٕصٛبد):
انزٕصٛخ :رسذٚث سصذ يؤشش َغجخ رٕفٛخ انخشٚد ٍٛف ٙانمطب انعبو ف ٙخالل عبو يٍ انزخشج
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانذاخه( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انذاخهٛخ:
ثشَبيح اإلداسح انعبيخ
ٔظر يب ٚه:ٙ
ِّ
 -8نًبرا رى اخزٛبس ْزا انًصذس نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ؟
 -5كٛخ رى اززغبة يغزٕٖ األداء انًشخع ٙانخبسخ( ٙانًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ)؟
-7اعى اندٓخ انز ٙرى اخزٛبسْب نهًمبسَخ انًشخعٛخ انخبسخٛخ:
ثالثا :نقاط القىة :
يٍ خالل ْزا انزمشٚش ًٚكٍ ركش َمبغ انمٕح ْٔ ٙانز ٙرجشص انًؤششاد انز ٙزممذ انًغزٓذف ٔردبٔصد انمًٛخ انًشخعٛخٔ .ف ٙيبٚه ٙعشض
نٓزِ انًؤششاد:
 -8زمك يؤششَ -غجخ رٕفٛخ انخشٚد ٍٛف ٙانمطب انعبو ف ٙخالل عبو يٍ انزخشجَ )PA5.1( -غجخ َ ْٙٔ %51غجخ أعهٗ يٍ انمًٛخ
انًشخعٛخ ()%52
 -5زمك يؤشش َغجخ سظب انطالة ف ٙرمٛٛى اإلسشبد األكبدَ )S5.3( -ًٙٚغجخ َ ْٙٔ %12غجخ يغبٔٚخ نهمًٛخ انًشخعٛخ
 -7زمك يؤشش رمٛٛى انطالة ألداء أععبء ْٛئخ انزذسٚظ – ( )S2.7دسخخ خٛذ خذا ْٔ ٙدسخخ يغبٔٚخ نهمًٛخ انًشخعٛخ.
 -4زمك يؤشش َغجخ َدبذ انطالة ف ٙإكًبل انزذسٚت انزعبََٔ )PA4.3( -ٙغجخ َ ْٙٔ %822غجخ أعهٗ يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ
()%12
 -1زمك يؤشش َغجخ سظب غالة انغُخ انُٓبئٛخ عٍ خٕدح انًمشساد (َ )PA4.5غجخ َ ْٙٔ %12غجخ أعهٗ يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ
()%32
 -0زمك يؤشش َغجخ سظب خٓبد انزذسٚت نهًعبسف ٔانًٓبساد نذٖ انطالة (َ )PA4.4غجخ َ ْٙٔ %12غجخ أعهٗ يٍ انمًٛخ
انًشخعٛخ ()%32
 -3زمك يؤشش َغجخ سظب انطالة ف ٙرمٛٛى نهخذيبد انًمذيخ ف ٙيدبل رمُٛخ انًعهٕيبد (َ )S7.2غجخ َ ْٙٔ %11غجخ أعهٗ يٍ
انمًٛخ انًشخعٛخ ()%12

انصفسخ  10يٍ 11

وكالت الداهعت للتطىيز والدىدة
عوادة التطىيز والدىدة
وحذة التخطيظ والوتابعت

رابعا  :نقاط الضعف :
ٚزعر يٍ خالل ْزا انزمشٚش أٌ ثعط انًؤششاد نى رسمك انًغزٓذف ٔأٌ انُغت انًسممخ ْ ٙألم يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ نكم يؤشش يُٓب :
 -1نى ٚزى سصذ يؤشش َغجخ رٕفٛخ انخشٚد ٍٛف ٙانمطب انخبص ف ٙخالل عبو يٍ انزخشج ()PA4.1
 -2يؤشش َغجخ رٕفٛخ انخشٚد ٍٛف ٙانمطب انعبو ف ٙخالل عبو يٍ انزخشج )PA5.1( -رى لٛبعّ نهغُخ اندبيعٛخ 8473-70
 -3نى ٚسمك يؤشش يعذل انطالة إنٗ أععبء ْٛئخ انزذسٚظ )S4.1( -انمًٛخ انًشخعٛخ زٛث أٌ انُغجخ انًسممخ َْ ْٙٔ 8:81 ٙغجخ ألم
يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ .8:81
 -4نى ٚسمك يؤشش َغجخ سظب انطالة ف ٙانزمشٚش انشبيم نهًمشساد )S4.2( -انمًٛخ انًشخعٛخ زٛث أٌ انُغجخ انًسممخ ْْٙٔ 7.3 ٙ
َغجخ ألم يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ .7.3
 -5نى ٚسمك يؤشش دسخخ انزمٛٛى انعبو نهدٕدح ٔخجشاد انزعهى )S3.1( -انمًٛخ انًشخعٛخ زٛث أٌ انُغجخ انًسممخ َْ ْٙٔ %33 ٙغجخ ألم
يٍ انمًٛخ انًشخعٛخ .%12
 -6نى ٚزى سصذ يؤشش َغجخ اإلَفبق انغُٕ٘ عهٗ يٛضاَٛخ رمُٛخ انًعهٕيبد ثبنجشَبيح)S7.1( -
 -7نى ٚزى سصذ يؤشش إنًبو انخشٚد ٍٛثأعبعٛبد انسبعت اٜن)PA4.6( ٙ
خاهسا  :تىصياث التحسين :
النقاط التي تحتاج إلً تحسين
م

8

5

7

4

1

0

3

نقاط التحسين

نى ٚزى سصذ يؤشش َ-غجخ
رٕفٛخ انخشٚد ٍٛف ٙانمطب
انخبص ف ٙخالل عبو يٍ
انزخشج ()PA4.1

ظشٔسح سصذ يؤشش -
َغجخ رٕفٛخ انخشٚدٍٛ
ف ٙانمطب انخبص فٙ
خالل عبو يٍ انزخشج

يؤششَ -غجخ رٕفٛخ انخشٚدٍٛ
ف ٙانمطب انعبو ف ٙخالل عبو
يٍ انزخشج )PA5.1( -رى لٛبعّ
نهغُخ اندبيعٛخ 8473-70

رسذٚث لٛبط َ -غجخ
رٕفٛخ انخشٚد ٍٛفٙ
انمطب انعبو ف ٙخالل
عبو يٍ انزخشج

يعذل انطالة إنٗ أععبء ْٛئخ
انزذسٚظ

رٕفٛخ يضٚذ يٍ
أععبء ْٛئخ انزذسٚظ

ٔزذح انخشٚدٍٛ
ثبنكهٛخ

َغجخ سظب انطالة ف ٙانزمشٚش انزٕصٛخ ألععبء ْٛئخ
انزذسٚظ ثًضٚذ ثزل
انشبيم نهًمشساد
انًدٕٓداد نزسغٍٛ
األداء انزذسٚغٙ
انزٕصٛخ ألععبء ْٛئخ
دسخخ انزمٛٛى انعبو نهدٕدح
انزذسٚظ ثًضٚذ ثزل
ٔخجشاد انزعهى
انًدٕٓداد نزسغٍٛ
األداء انزذسٚغٙ
نى ٚزى سصذ يؤشش َ-غجخ اإلَفبق َغجخ اإلَفبق انغُٕ٘
عهٗ يٛضاَٛخ رمُٛخ
انغُٕ٘ عهٗ يٛضاَٛخ رمُٛخ
انًعهٕيبد ثبنجشَبيح
انًعهٕيبد ثبنجشَبيح)S7.1( -
نى ٚزى سصذ يؤشش -إنًبو
انخشٚد ٍٛثأعبعٛبد انسبعت
اٜن)PA4.6( ٙ

الوسؤول عن
التنفيذ
ٔزذح انخشٚدٍٛ
ثبنكهٛخ

ظشٔسح سصذ يؤشش -
إنًبو انخشٚدٍٛ
ثأعبعٛبد انسبعت اٜنٙ

الوسؤول عن
الوتابعت
يُغك اندٕدح
يُغك انمغى

تاريخ التنفيذ
انفصم األٔل
نهعبو اندبيعٙ
8442-8473

يُغك اندٕدح
يُغك انمغى

انفصم األٔل
نهعبو اندبيعٙ
8442-8473

عًٛذ انكهٛخ

سئٛظ انمغى
ٔيُغك انمغى

انفصم األٔل
نهعبو اندبيعٙ
8442-8473

سئٛظ انمغى ٔيُغك
انمغى

سئٛظ انمغى
ٔيُغك انمغى

انفصم األٔل
نهعبو اندبيعٙ
8442-8473

سئٛظ انمغى ٔيُغك
انمغى

سئٛظ انمغى
ٔيُغك انمغى

انفصم األٔل
نهعبو اندبيعٙ
8442-8473

يذٚش إداسح كهٛخ
انعهٕو االداسٚخ

سئٛظ انًعٛبس
انغبثع

انفصم األٔل
نهعبو اندبيعٙ
8442-8473

ٔزذح انخشٚدٍٛ
ثبنكهٛخ

يُغك انمغى

انفصم األٔل
نهعبو اندبيعٙ
8442-8473

رئيس قسن االدارة العاهت
د .خالذ سالن العطىي

انصفسخ  11يٍ 11

هؤشز األداء أو دليل
التنفيذ
َغجخ رٕفٛخ
انخشٚد ٍٛف ٙانمطب
انخبص ف ٙخالل عبو
يٍ انزخشج ال رمم
عٍ %52
َغجخ رٕفٛخ
انخشٚد ٍٛف ٙانمطب
انعبو ف ٙخالل عبو
يٍ انزخشج ال رمم
عٍ %52
زغبة يعذل انطالة
إنٗ أععبء ْٛئخ
انزذسٚظ ثًب ال ٚمم
عٍ 8:81
َغجخ سظب انطالة
ف ٙانزمشٚش انشبيم
نهًمشساد ال رمم عٍ
7.3
دسخخ انزمٛٛى انعبو
نهدٕدح ٔخجشاد انزعهى
ال رمم عٍ %12
َغجخ اإلَفبق انغُٕ٘
عهٗ يٛضاَٛخ رمُٛخ
انًعهٕيبد ثبنجشَبيح
ال رمم عٍ %12
رسمٛك َغجخ إنًبو
انخشٚد ٍٛثأعبعٛبد
انسبعت اٜنٙ

