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 مقدمخ 

 
ًُب ىْشش حقبفخ اجلىدح واإلستقبء مبغتىي األداء اىتؼيٍَُ واىجحخٍ واإلداسٌ  عؼ

ٍِ يُخ اىتشثُخ واىتىعغ يف خذٍخ اجملتَغ اجملتَغ ٍِ خاله جتىَذ سلشربد اىنيُخ ثن
ًُب ىتحقُق ٍىقغ سَبدٌ ٍؼيٌَن وقُبداد تؼيَُُخ وثبحخٌن وفقٌب إلحتُبربد  اجملتَغ وعؼ

ًُب مت اّشبء وحذح ضَبُ اجلىدح واإلػتَبد ، واىيت تقىً ٍِ خاله اىتؼبومنغ  ًُب ودوى زلي
اىغبثغ األمبدديٍ أو اخلذٍٍ مبحبوىخ جتىَذ اىؼَيُخ اىتؼيَُُخ اىىحذاد األخشي راد 

واىجحخُخ يف ضىء ٍؼبًَن اجلىدح ٍِ خاله اإلػتَبد ػيً ادلىاسد اىزاتُخ وتَُْتهب ىضَبُ 
اعتَشاس اىذػٌ اىالصً ىتحقُق إٔذافٔ

 مديز وحدح ضمبن اجلىدح واإلعتمبد                                             
 

 د/ عجد انعزيز حممد حست اهلل                                             
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  .انجبة األول :
، وتتَتغ اىتشثُخ ميُخوحذاد مىحذح ٍِ  ضَبُ اجلىدح واالػتَبدتْشؤ وحذح (0مبدح )

ىُخ اىنُْخ واإلداسَخ وادلبىُخ، وتتجغ ػَُذ اىنيُخ ٍجبرشحثبالعتقال
(9مبدح )  

رؤيخ انكهيخأ:                                           

واىجحج اىؼيٍَ  تغؼٍ ميُخ اىتشثُخ اىل حتقُق اىتَُض و اىشَبدح ىف رلبه اىتؼيٌُ واىتؼيٌ
ىتيجُخ احتُبربد اجملتَغ ٍِ ادلؼيٌَن ىف خ ػيً ادلغتىَبد احمليُخ واىقىٍُخ و اإلقيَُُ

  اىتخظظبد اىْىػُخ. مجُغ

 : هيخ رسبنخ انك

و  و أخالقًُب و حقبفًُب وأمبدديًُب اػذاد عالة ٍؼيٌَن و ثبحخٌن ٍجذػٌن وٍشبسمٌن ٍهًُْب
و مبب َتْبعت ٍغ قٌُ اجملتَغ ادلظشٌ ىتيجُخ احتُبربد عىق اىؼَو  ،ىف ضىء ادلؼبًَن حبخًُب

احمليٍ و اإلقيٍَُ و تىفًن اخلذٍبد اىتشثىَخ ادلتخظظخ و تقذمي االعتشبساد و اىذػٌ 
 ٌٕ ىف تَُْخ اجملتَغ احمليٍ و اإلقيٍَُ.بىنىن مبب َغا

 أهداف انكهيخ

اػذاد ٍؼيٌ قبدس أمبدديًُب وٍهًُْب ػيً اىقُبً مبهبً ادلهْخ عجقًب ىيَؼبًَن  .1
 االمبدديُخ .

تؤُٕو خشجيٍ ميُبد اجلبٍؼخ دلَبسعخ ادلهْخ، وتيجُخ احتُبربد عىق اىؼَو يف  .2
 اىتخظظبد ادلختينخ.

 واىؼبٍيٌن اداسًَب ثبخلذٍخ ٍهًُْب وامبدديُب. تَُْخ ادلؼيٌَن، .3
ارشاء وّشش اىجحىث واىذساعبد، وتقذمي ادلشىسح اىنُْخ يف رلبالد اىتخظض  .4

 ادلتْىػخ مبب َغهٌ يف خذٍخ اجملتَغ هبذف اىتغىَش ادلغتَش.
احشاء وتغىَش اىننش اىتشثىٌ ٍِ خاله ّشش االجتبٕبد اىتشثىَخ ادلؼبطشح وتغجُقبهتب  .5

 ادلُذاين .يف اىؼَو 
تجبده اخلرباد وادلؼيىٍبد ٍغ اذلُئبد وادلئعغبد اىقىٍُخ واإلقيَُُخ واىؼبدلُخ  .6

 راد اىظيخ ثشعبىخ اىنيُخ.
 حتذَج ثشاٍذ تؼيَُُخ رذَذح دلشحيخ اىجنبىىسَىط واىذساعبد اىؼيُب. .7
 تغىَش ثشاٍذ اىذساعبد اىؼيُب ثبىنيُخ ىتيجُخ احتُبربد عىق اىؼَو. .8
 حغٌن وتغىَش االداء ادلئعغٍ.ثْبء ّظبً ٍتنبٍو ىت .9

 سضب اىغالة/ وُٕئخ اىتذسَظ/ واجلهبص اإلداسٌ/ واجلهبص اىنين ػِ أداء اىنيُخ.                 .11
 سضب ادلغتنُذَِ ٍِ اخلذٍبد ادلقذٍخ ٍِ اىنيُخ..11
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 ضمبن اجلىدح واالعتمبدرؤيخ وحدح  
 ٍشمضًا سائذًا ىيتَُض يفأُ تنىُ  تتغيغ وحذح اجلىدح ثنيُخ اىتشثُخ ربٍؼخ ادلُْب

 اىىطىه اىل متُض اىنيُخ يف رلبه تغجُق ّظٌ رىدح اىتؼيٌُ مَب تنىُ حزش األعبط يف
 . اجملبالد اىتؼيَُُخ واىجحخُخ واخلذٍخ اجملتَؼُخ

 ضمبن اجلىدح واالعتمبدرسبنخ وحدح 
وضغ وتْنُز  ثنيُخ اىتشثُخ يف ضَبُ اجلىدح واالػتَبدتتحذد سعبىخ وحذح      

مَئعغخ  و تغىَش أداء اىنيُخأ بتشاتُزُخ ىضَبُ رىدح اىؼَيُخ اىتؼيَُُخ مبخشربهتاع
واالػتَبد واذلُئبد  ضَبُ اجلىدح واالػتَبدتؼيَُُخ ٍِ مجُغ اجلىاّت ثبىتؼبوُ ٍغ ٍشمض 

ادلغتَش ثبىؼَيُخ اىتؼيَُُخ واىجحخُخ  ستقبءاإل اخو اجلبٍؼخ وخبسرهب مبب َضَِادلختينخ د
،  ومبب حيقق سعبىخ اىنيُخ وَتنق ٍغ اعتشاتُزُخ اجلبٍؼخ ، اىجُئخوخذٍخ اىغالة و

اعبس ٍِ أخالقُبد اىؼيٌ واىتقبىُذ  يف هبذف احلظىه ػيً االػتَبد واحملبفظخ ػئُ
 اجلبٍؼُخ .

 هىحدح :اإلسرتاتيجيخ ن هدافاأل (3مبدح )
اخلغظ  ٍشارؼخو ىتىمُذ رىدح األداء ثبىنيُخ ّظبً داخيٍ هتذف اىىحذح اىل تجين

ورىل ؛اىذساعُخ دلىامجخ ٍتغيجبد اىؼظش مبختيف اىرباٍذ اىتؼيَُُخ اىىت تقذٍهب اىنيُخ  
واحلظىه ػيً االػتَبد ٍِ قجو اذلُئخ  ىتغىَش اىؼَيُخ اىتؼيَُُخ واىجحج اىؼيٍَحتقُقًب 

 اىقىٍُخ ىالػتَبد .
 ىحذح فَُب َيٍ:.اىإٔذاف  ومت حتذَذ 

 ىينيُخ مَئعغخ تؼيَُُخ . اجلىدح واالػتَبدضَبُ وضغ ثشّبٍذ ىتقىمي أداء و -1
 . وحتذَخهب ثظنخ ٍغتَشح حتذَذ سعبىخ اىنيُخ وسإَتهب -2
 ْٔ ضىء ادلؼبًَن اىقىٍُخ واىؼبدلُخ ىألداء ادلهىن ادلتىقغ ٍ حتذَذ ٍىاطنبد اخلشَذ يف -3
 ضَبُ اجلىدحاذلُئخ ادلؼبوّخ ىحتذَذ االحتُبربد اىنؼيُخ ألػضبء ُٕئخ اىتذسَظ و -4

 .األداء يف واالػتَبد
ضَبُ اجلىدح أػضبء ُٕئخ اىتذسَظ واذلُئخ ادلؼبوّخ واإلداسح ثؤمهُخ  تَُْخ وػٍ -5

 واىربّبٍذ اخلبص ثتحقُقهب . واالػتَبد
 حتذَذ االحتُبربد ىألّشغخ ادلختينخ ثبىنيُخ . -6
 اّشبء قبػذح ثُبّبد ىينيُخ . -7
 هٌ .اّشبء ّظبً دلتبثؼخ اخلشجيٌن وتقٌُُ أدائ -8
اجملبه ػيً تىطُف ادلقشساد  َظ ثبىتؼبوُ ٍغ اخلرباء يفتذسَت أػضبء ُٕئخ اىتذس -9

 اىذساعُخ ومتبثخ تقبسَش ادلقشساد ثؼذ ظهىس اىْتبئذ اىْهبئُخ . 
االعالع ػيٍ اىقشاساد واىتؼيَُبد وادلشبسَغ واىتىرُهبد اىيت تجْتهب اجلبٍؼخ  -11

 .ودساعتهب وتقذمي االقتشاحبد ادلتجْبٓ 
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اخلرباء )ثْبء اىقذسح اىتذسَت ػيً ادلشارؼخ اىذاخيُخ ىيتقبسَش ثبدلؼبوّخ ٍغ  -11
 ادلئعغُخ( 

 . ضَبُ اجلىدح واالػتَبدوضغ ّظبً اعتَشاسَخ  -12
 وضغ ّظبً ىيتقٌُُ وادلتبثؼخ ثبىنيُخ . -13
 ىتغىَش .ووضغ خغخ ا gap analysisحتذَذ ّقبط اىضؼف ىف األداء  -14
ضَبُ اجلىدح َش اىزايت اىْهبئٍ واىتقذً ثٔ ىيَشارؼخ ٍِ قجو ٍشمض اػذاد اىتقش -15

مبب َتْبعت ٍغ وطبَب االػتَبد األمبدديٍ واالعتؼذاد  واالػتَبد ثبجلبٍؼخ واالػتَبد
  ىالرتشاك

يف ادلغبثقبد اىيت تؼيِ ػْهب اىذوىخ  ادلشارؼخ ىيتقشَش مث اىتقذً ثٔ ٍشٓ أخشي -16
، وتشزُغ اىجحج اىؼيٍَ ورىل ػيً ادلغتىَبد  اإلثذاعىيتَُض واىتغىَش عؼًُب وساء 

 . احمليُخ واىؼبدلُخ
 اػذاد اىتقبسَش اىغْىَخ ىينيُخ . -17
 ضَبُ اجلىدح واالػتَبداحلظىه ػيً ادلىافقخ ىيتقذً ىالػتَبد ٍِ قجو ٍشمض  -18

 .، مث اىتقذً ىالػتَبد ٍِ قجو اذلُئخ اىقىٍُخ  ثبجلبٍؼخ واالػتَبد
 ثبىنيُخ . األداء اجلبٍؼٍ تَشاسَخ يف ضَبُ اجلىدح يفضَبُ االع -19
اىتْغُق واالتظبه ٍغ اىيزبُ األخشي يف اىنيُخ واجلبٍؼخ دلتبثؼتهب يف تْنُز  -21

 .خغغهب وثشارلهب ادلغتقجيُخ 
 انجبة انثبني

 نهىحدح : انجند األول اننظبو اإلداري
 (4مبدح )

 :
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جيىص اػبدح تشنُو وال،  َشنو رليظ اداسح اىىحذح دلذح حالحخ أػىاً قبثيخ ىيتزذَذ
رليظ اإلداسح يف حبىخ ػذً اّؼقبدٓ دلذح عتخ أرهش ٍتظيخ وَنقذ فبػيُتٔ يف 

 ٍتبثؼخ أػَبه اىىحذح .
 انجند انثبني:. انفزيق انتنفيذي نهىحدح

بء ُٕئخ اىتذسَظ واذلُئخ ادلؼبوّخ دينِ أُ تضٌ اىىحذح أػضبء ػبٍيٌن ٍِ أػض
واإلداسٌَن وػذد احٌْن ٍِ اىغالة وَؼبد تشنُو اىىحذح ثؼذ ػبٌٍن ثقشاس ٍِ 

 رليظ اىنيُخ .
 ( :5مبدح )

جتتَغ اداسح اىىحذح ٍشتٌن رهشًَب ثْبء ػيً دػىح ٍِ سئُظ رليظ اداسح اىىحذح وال 
وَشأط اجليغخ  ، ٔال حبضىس أمخش ٍِ ّظف ػذد أػضبئَنىُ االرتَبع طحُحًب ا

، وحيو زلئ ٍِ َْىة ػْٔ ىف حبىخ غُبثٔ ، وتظذس اىقشاساد  سئُظ رليظ اإلداسح
ثؤغيجُخ األطىاد ، فبرا تغبود َشرح اجلبّت اىزي َضٌ ٍذَش اىىحذح ، وخيتبس ىف 

 أوه ارتَبع ىيىحذح أًٍُْب ذلب .
 ( :6مبدح )

ووضغ اىربّبٍذ  اجلىدح واالػتَبد ضَبُتقىً اداسح اىىحذح ثبإلرشاف ػيً اىشئىُ اخلبطخ ث
 اخلبص ثزىل :

ثبىنيُخ وحتذَذ اِىُبد اخلبطخ  ضَبُ اجلىدح واالػتَبدى ً داخيٍوضغ ّظب -
 ثبىتغجُق وادلتبثؼخ .

 تىصَغ ادلغئىىُبد اخلبطخ ثبدلتبثؼخ . -2
اقشاس اخلغخ ادلبىُخ اىغْىَخ ىيىحذح وحغبثبهتب اخلتبٍُخ قجو ػشضهب ػيً اجلهبد  -3

 ختظخ ادل
 ٍتبثؼخ اىتقبسَش اىذوسَخ . -4
 ىينيُخ . ش اىزايت اىْهبئٍادلىافقخ ػيً اىتقشَ -5
واالػتَبد ثبجلبٍؼخ ىيحظىه ػيً االػتَبد  ضَبُ اجلىدح واالػتَبداىتؼبوُ ٍغ ٍشمض  -6

 ٍِ قجو اذلُئخ اىقىٍُخ .
 ( :7مبدح )

 تجيغ قشاساد اىىحذح الػتَبدٕب ٍِ قجو رليظ اىنيُخ .
 ( :8مبدح )

 عزو خبص حينظ ىذي أٌٍن اىىحذح   تغزو زلبضش االرتَبػبد يف
 

 ( :9مبدح )
 دلذَش اىىحذح اىغيغبد ادلبىُخ واإلداسَخ ىيىحذح .
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 ( : يعني مسئىل مبيل نهىحدح يقىو ثبملهبو انتبنيخ :01مبدح )
اىذفبتش واىغزالد اىالصٍخ ىتحقُق اىشقبثخ اىذاخيُخ ػيً اىظشف ٍِ أطىه ٍتبثؼخ  -
 ىىحذح ا

 اىتؤمذ ٍِ طحخ ارشاءاد اىظشف .-2
 ػذاد احلغبثبد واىتقبسَش ادلبىُخ .حنظ ادلغتْذاد وا-3
 دتْنُز ثْىد اإلّنبق ٍِ أرىس وٍنبفآد وٍظشوفب-4

 ( :00مبدح )
 % ٍِ اَشاداد ٍشمض اخلذٍبد اىتشثىَخ ثبىنيُخ . 2متىه اىىحذح ثْغجخ 

 أنشطخ وحدح اجلىدح
                              ُ اجلىدح ىتَنٌن اىنيُخ ٍِ حتقُق سعبىتهب وإٔذافهب وضغ ّظبً داخيٍ ىضَب_ 

 اإلعتشاتُزُخ .
 ّشش حقبفخ اجلىدح ثٌن مجُغ قغبػبد اىنيُخ . _2
خ وٍشاقجخ ٍؼذالد اإلجنبص ورىدتٔ ادلشبسمخ يف وضغ اخلغخ اإلعتشاتُزُخ ىينيُ_ 3

 نيُخ .ومزىل يف وضغ اىغُبعبد واخلغظ ادلغتقجيُخ ىي
 وضغ اخلغظ اىتْنُزَخ ألّشغخ اىىحذح ._ 4
 اإلرشاف ػيً تىػُخ اىنيُخ مبتغيجبد االػتَبد ادلئعغٍ واىرباٍذ ._ 5
 ٍتبثؼخ تغجُقبد ّظبً اداسح اجلىدح يف اىنيُخ وٍذي اىتضاً اإلداساد ثبىؼَو هبب ._ 6
 َيُخاىؼ سلشربدرىدح ادلشبسمخ يف حتذَذ ٍتغيجبد اىقجىه واىتخشد ىضَبُ _ 7

 اىتؼيَُُخ ىينيُخ.
دػٌ ػَيُبد اىتحغٌن ادلغتَش ىضَبُ قذسح خشجيٍ اىنيُخ ػيً تيجُخ ٍتغيجبد _ 8

 عىق اىؼَو واىتَتغ مبُضح تْبفغُخ ػبىُخ .
 ٍتبثؼخ تغىَش ادلىقغ اإلىنتشوين ىينيُخ مبب خيذً ٍْغىثُهب ._ 9

 بئذ وتنغًنٕب .اػذاد وتغجُق منبرد اىتقٌُُ وحتيُو اىجُبّبد واعتخشاد اىْت_ 11
 ارشاء اىتقىمي اىزايت ىينيُخ وحتذَذ ّقبط اىقىح واىضؼف ._ 11
 ٍتبثؼخ االعتنبدح ٍِ ّتبئذ اىتقىمي اىزايت اىشبٍو ىينيُخ ._ 12
 اىغْىٌ واىذساعخ اىزاتُخ ىينيُخ . شاػذاد اىتقشَ_ 13
 ٍشاقجخ تغجُق خغخ اىتقىمي اىشبٍو ىينبػيُخ اىتؼيَُُخ ._ 14
 .اىرباٍذ وادلقشساد ثؼذ اػتَبدٕب طُنبد اىرباٍذ وادلقشساد وتقبسَشٍتبثؼخ تى_ 15
 اّشبء قبػذح ثُبّبد ٍتنبٍيخ ىينيُخ ._ 16
 ػقذ ّذواد تىػُخ واػذاد اىْششاد وادلغجىػبد ادلختينخ اخلبطخ ثؤّشغخ اجلىدح ._ 17
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اقبٍخ ثشاٍذ تؼشَنُخ ٍتجبدىخ ثٌن اىنيُخ واىقغبػبد اىتشثىَخ احلنىٍُخ _ 18
اىغَخ ادلَُضح ىتؼشف عىق اىؼَو ، وتشزُغ ثشاٍذ اىتجبده  ٕيُخ ادلختينخ رادواأل

 اىخقبيف واىؼيٍَ ىتحقُق أػيً ٍغتىَبد اجلىدح .
 تشزُغ ٍجذأ ادلشبسمخ اجملتَؼُخ ٍِ أرو اىتحغٌن ادلغتَش ودػٌ ّتبئذ اجلىدح ._ 19
ىيحظىه ػيً واىذوىُخ  اىتىاطو ٍغ ٍشمض اجلىدح ثبجلبٍؼخ واذلُئبد اىىعُْخ_ 21

 االػتَبد ادلئعغٍ واىربارلٍ األمبدديٍ .
   تىحُق ادلَبسعبد ادلختينخ ىينيُخ ._ 21

  اهليكم انتنظيمي نىحدح ضمبن اجلىدح واالعتمبد ثكهيخ انرتثيخ
 جمهس ادارح انىحدح  :.
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