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 مالحظات التىفيذ مسؤول تاريخ التىفيذ األوشطة  مؤشزات الىجاح المخزجات األهذاف م

اإلعذاد نضٌبسح  1

االعتًبد نجشايج 

انحضيخ األٔنً 

)انهغخ األنًبٍَخ ٔ 

 اإلعجبٍَخ

ثشايج 1-1

يعذح نضٌبسح 

 االعتًبد

َغجخ سضب 

انًشاجعٍٍ عٍ 

 إجشاءاد انضٌبسح

عمذ اجتًبعبد  1-1-1

يكثفخ نهذعى انفًُ ٔ 

انتٕاصم يع يُغمً 

انًعبٌٍش نًتبثعخ تحذٌث 

انذساعخ انزاتٍخ نهعبو 

ٔ  0201-0202انذساعً 

انًشفمبد انًطهٕة سفعٓب 

 نهٍٓئخ

–عجتًجش 

 0201اكتٕثش 

يذٌش ٔحذح ضًبٌ 

انجٕدح+ يُغمً 

انًعبٌٍش ٔ 

انجشايج+ نجُخ 

انًشاجعخ 

+نجُخ انذاخهٍخ

يتبثعخ إعذاد 

 انذساعخ انزاتٍخ

 

ٔسشخ  0عمذ عذد 1-1-0

عًم إلعذاد يُغٕثً 

انجشَبيج نهضٌبسح 

ٔانتعشٌف ثبإلجشاءاد 

 َٔظبو انًمبثالد. انًتجعخ

ٔحذح ضًبٌ  0201 اكتٕثش

انجٕدح ثبنتعبٌٔ 

يع أحذ 

انًشاجعٍٍ يٍ 

 انٍٓئخ انمٕيٍخ

ًٌكٍ صٌبدح عذد 

انهمبءاد نإلعذاد نهضٌبسح 

 حغت انحبجخ.

اإلعالٌ عٍ  1-1-3

يٕعذ صٌبسح االعتًبد فٕق 

تحذٌذْب يع اتخبر يب ٌهضو 

 يٍ تجٍٓضاد

 0201َٕفًجش 

 )تبسٌخ يتٕلع(

ضًبٌ ٔحذح 

انجٕدح ثبنتعبٌٔ 

يع يُغمً 

انجشايج انًتمذيخ 

نالعتًبد ٔيُغمً 

 يعبٌٍش االعتًبد.

ٌعتًذ تبسٌخ انضٌبسح 

عهى انٍٓئخ انمٕيٍخ 

نضًبٌ جٕدح انتعهٍى 

ٔاالعتًبد ٔكزنك 

انحصٕل عهى االعتًبد 

 يٍ عذيّ
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يتبثعخ اعتعذاداد  2

ثشايج انهغخ 

 ٔاإلٌطبنٍخانفشَغٍخ 

)انًجًٕعخ انثبٍَخ( 

 نهتمذو نالعتًبد

0-1 

اجشاءاد 

انتمذو 

نالعتًبد 

نجشايج 

انًجًٕعخ 

انثبٍَخ 

 .يُتٍٓخ

سفع جًٍع 

انًغتُذاد 

انًطهٕثخ نهتمذو 

 نالعتًبد.

االَتٓبء يٍ إعذاد  2-1-1

انذساعخ انزاتٍخ  ٔيشاجعخ

انخبصخ ثبنجشَبيجٍٍ. 

العالٌ عٍ اجشاءاد 1ٔ

انتمذو نالعتًبد 

 انًطهٕثخ. ٔانًغتُذاد

يبسط -شاٌفجش

0201 

ٔحذح ضًبٌ 

ثبنتُغٍك  انجٕدح

يع يُغمً 

 انجشايج

 انجشَبيجٌٍٍتى انعًم يع 

 انًجًٕعخ انثبٍَخفً 

 ثشكم يتضايٍ

صٌبسح يشكض  0-1-0

 ٔاالعتًبدضًبٌ انجٕدح 

 ثبنجبيعخ.

يبسط -فجشاٌش

0201 

خجشاء يشكض 

ضًبٌ انجٕدح 

ثبنتُغٍك يع ٔحذح 

ضًبٌ انجٕدح 

 انكهٍخ.ٔإداسح 

 

انتمذو نهٍٓئخ  4-1-5

انمٕيٍخ نضًبٌ جٕدح 

انتعهٍى ٔاالعتًبد العتًبد 

انثالثخ ثشايج فً 

 انًجًٕعخ األٔنً.

يذٌش ٔحذح ضًبٌ  0201يبسط 

 انجٕدح.

 

4 

5 

يتبثعخ أَشطخ 

ٔيًبسعبد انجٕدح 

 ثبنجشايج انتعهًٍٍخ.

يتبثعخ  6-1

فعبنخ ألَشطخ 

ٔيًبسعبد 

 انجٕدح

َغجخ سضب 

انًغتفٍذٌٍ عٍ 

أداء ٔحذح ضًبٌ 

 انجٕدح

عمذ االجتًبعبد  4-1-1

انذٔسٌخ نًجهظ إداسح 

انٕحذح ٔانهجبٌ انتُفٍزٌخ 

ٔعشض انُتبئج ٔاعتًبدْب 

 ثًجهظ انكهٍخ.

يجهظ إداسح  دٔسٌب

انٕحذح ٔيمشسي 

 انهجبٌ انتُفٍزٌخ

ٌتى صٌبدح االجتًبعبد 

فً حبل تطهت األيش 

 رنك
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عمذ االجتًبعبد  4-1-0

انذٔسٌخ يع يُغمً 

انجشايج ٔتهمً ٔيُبلشخ 

تمبسٌش تمذو انعًم انشٓشٌخ 

 يع تمذٌى انذعى انفًُ

يذٌش َٔبئت ٔحذح  دٔسٌب

ضًبٌ انجٕدح 

ثبنتعبٌٔ يع نجُخ 

 انًشاجعخ انذاخهٍخ

 

يتبثعخ تُفٍز  4-1-3   

انخطط انتذسٌجٍخ ألعضبء 

ٍْئخ انتذسٌظ ٔ انٍٓئخ 

 انًعبَٔخ ٔ االداسٌٍٍ

انذساعً انعبو 

0201-0200 

نجُخ انتذسٌت ٔ 

خطخ َششثمبفخ 

 انجٕدح ثبنٕحذح

 

اعتًشاس يتبثعخ 

َشش أَشطخ 

ٔيًبسعبد انجٕدح 

ثجشايج انكهٍخ 

 انًختهفخ

أَشطخ 

ٔيًبسعبد 

انجٕدح يعهُخ 

نكبفخ 

 انًغتفٍذٌٍ

ٔعً انًغتفٍذٌٍ 

ثأَشطخ 

ٔيًبسعبد 

انجٕدح ثُغجخ ال 

 %92تمم عٍ 

اإلعالٌ يتبثعخ  5-1-1

عٍ أَشطخ انجٕدح 

ثبنجشايج انتعهًٍٍخ ٔانٕحذح 

يٍ خالل انًٕلع 

 .االنكتشًَٔ 

 انتذسٌت ٔ نجُخ يغتًش

َشش ثمبفخ انجٕدح 

ثبنتعبٌٔ  ثبنٕحذح

يع يغئٕل سفع 

انٕثبئك عهً 

انًٕلع االنكتشًَٔ 

 نهكهٍخ

 

اعتًشاس يتبثعخ  5-1-0

تُفٍز خطط َشش ثمبفخ 

انجٕدح ثبنجشايج انًختهفخ 

ٔاالَتٓبء يٍ انًطجٕعبد 

 انخبصخ ثأَشطخ انجٕدح.

 0201اكتٕثش 

 ٔيغتًش

نجُخ انتذسٌت 

َٔشش ثمبفخ انجٕدح 

انتبثعخ نٕحذح 

 ضًبٌ انجٕدح
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َشش ثمبفخ انجٕدح  5-1-3

يٍ خالل انُششح انذٔسٌخ 

 انشثع عٌُٕخ نهٕحذح

 0201عجتًجش 

 0201دٌغًجش 

 0200يبسط 

 ٌٍَٕٕ0200 

ٍْئخ تحشٌش 

 انًجهخ

 

يتبثعخ يشدٔد  6

عًهٍبد انتطٌٕش 

ثجشايج انكهٍخ 

 انًختهفخ

عًهٍخ تعهًٍٍخ 

 يطٕسح

َتبئج لٍبط  6-1

سضب انًغتفٍذٌٍ 

عٍ أَشطخ 

انجٕدح ٔ 

 انتحغٍٍ انًغتًش

يتبثعخ تطجٍك  6-1-1

اعتجٍبَبد لٍبط انشضب 

انجشايج عٍ أَشطخ 

انًختهفخ عٕاء فً انًجبل 

األكبدًًٌ أٔ االداسي ٔ 

يُٓب: اعتجٍبٌ تمٍٍى 

-انًمشساد انذساعٍخ

اعتجٍبٌ انشضب عٍ 

اعتجٍبٌ  -خذيبد انًكتجخ

لٍبط سضب انطالة عٍ 

عٍ َظبو انشٌبدح -انجشَبيج

عٍ أعبنٍت -انطالثٍخ

اعتجٍبٌ -انتعهٍى ٔ انتعهى

 لٍبط سضب االداسٌٍٍ....

كم حغت 

  يٕعذِ

اعتجٍبٌ تمٍٍى 

انًمشساد 

انذساعٍخ 

نهفصم األٔل 

)دٌغًجش 

/ٌُبٌش 0201

0200) 

ثمٍخ االعتجبَبد 

فً انفتشح يٍ 

 0200يبٌٕ 

إنً ٌٕنٍٕ 

0200 

نجُخ انمٍبط ٔ 

انتمٌٕى ثبنٕحذح 

ثبنتبعٌٕ يع 

يُغمً انًعبٌٍش 

 انًعٍُخ

 

انتعبٌٔ يع  6-1-0

انجشايج انتعهًٍٍخ نطشح 

نمٍبط يشدٔد عًهٍخ 

نجُخ انمٍبط ٔ  0200ٌٍَٕٕ 

انتمٌٕى ثبنٕحذح 

ثبنتعبٌٔ يع 
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يُغمً يعٍبس  انتطٌٕش فً انٕالع انعًهً

انتعضٌض ٔ 

 انتطٌٕش ثبنجشايج

تمٍٍى أثش ٔ يشدٔد  6-1-3

 انتذسٌت عهً االداسٌٍٍ

–اكتٕثش 

 0201َٕفًجش 

نجُخ انتذسٌت ٔ 

َششثمبفخ انجٕدح 

ثبنٕحذح ثبنتعبٌٔ 

يع يُغمً يعٍبس 

لٍبدح ٔ تُظٍى 

 انجشَبيج.

 

يتبثعخ اعتعذاداد  7

ثشايج انهغخ 

انفشَغٍخ ٔاإلٌطبنٍخ 

)انًجًٕعخ انثبٍَخ( 

 نهتمذو نالعتًبد

7-1 

اجشاءاد 

انتمذو 

نالعتًبد 

نجشايج 

انحضيخ 

 .يُتٍٓخ انثبنثخ

سفع جًٍع -

انًغتُذاد 

انًطهٕثخ نهتمذو 

  نالعتًبد.

لجٕل انطهت يٍ -

 انٍٓئخ

اجشاءاد اعتكًبل  7-1-1

انتمذو نالعتًبد نجشايج 

 انحضيخ انثبنثخ

يذٌش ٔحذح ضًبٌ  0200فجشاٌش 

 انجٕدح

 

صٌبسح يشكض  7-1-0

ضًبٌ انجٕدح ٔاالعتًبد 

 ثبنجبيعخ.

يبسط -فجشاٌش

0201 

خجشاء يشكض 

ضًبٌ انجٕدح 

ثبنتُغٍك يع ٔحذح 

ضًبٌ انجٕدح 

 ٔإداسح انكهٍخ.

 

انتمذو نهٍٓئخ  7-1-3

انمٕيٍخ نضًبٌ جٕدح 

انتعهٍى ٔاالعتًبد العتًبد 

 .ثشايج انحضيخ انثبنثخ

يذٌش ٔحذح ضًبٌ  0200يبسط 

 انجٕدح.
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اإلعذاد نضٌبسح  8

االعتًبد نجشايج 

انحضيخ انثبنثخ 

)انهغخ انفشَغٍخ ٔ 

 االٌطبنٍخ 

ثشايج 8-1

يعذح نضٌبسح 

 االعتًبد

     

َغجخ سضب 

انًشاجعٍٍ عٍ 

 إجشاءاد انضٌبسح

عمذ ٔسشخ عًم 8-1-1

إلعذاد يُغٕثً انجشَبيج 

نهضٌبسح ٔانتعشٌف 

ثبإلجشاءاد انًتجعخ َٔظبو 

 انًمبثالد.

ٔحذح ضًبٌ  0200يبسط 

انجٕدح ثبنتعبٌٔ 

يع أحذ 

 انًشاجعٍٍ

يٍ  انًعتًذٌٍ

 انٍٓئخ انمٕيٍخ

ًٌكٍ صٌبدح عذد 

انهمبءاد نإلعذاد نهضٌبسح 

 حغت انحبجخ.

إلعالٌ عٍ ا 7-1-0

 سيٕعذ صٌبسح االعتًبد فٕ

تحذٌذْب يع اتخبر يب ٌهضو 

 يٍ تجٍٓضاد

 0200 يبٌٕ

 )تبسٌخ يتٕلع(

ٔحذح ضًبٌ 

انجٕدح ثبنتعبٌٔ 

يع يُغمً 

انجشايج انًتمذيخ 

نالعتًبد ٔيُغمً 

 يعبٌٍش االعتًبد

ٌعتًذ تبسٌخ انضٌبسح 

عهى انٍٓئخ انمٕيٍخ 

نضًبٌ جٕدح انتعهٍى 

ٔاالعتًبد ٔكزنك 

ٕل عهً االعتًبد انحص

 يٍ عذيّ

 


