دٌٚخ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزحذح
ٚصاسح اٌذاخٍ١خ
االداسح اٌؼبِخ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ
اداسح رم ُ١١اداء اٌؼبٍِٓ١

يغزجذاد ٔششٔط انزمٛٛى نؼبو  2015و

1

 -1يٓبسح انزٕاصم  ْٕٔ :ػجبسح ػٍ فٍ االرصبل يغ اٜخش ( ٍٚاعزمجبل
َٔمم انًؼهٕيخ )
( ٔٚمٛــــــى ػهٗ ْزِ انًٓـــــــــــبسح جًٛـــــــغ انًٕظفــــــ) ٍٛ

اٌشفٙــــٟ
اإلعزّـــبع

اإلٌىزشٔٚـٟ

ِٙــــبسح
اٌزٛاطــً
اٌدغــذٞ

اٌىزبثـــٟ

تبين منهجيت االتصال وانتىاصم انداخهي  +منهجيت انتىاصم اخلارجي يف وسارة انداخهيت

ف ٙدبل رى رمٛٛى انًٕظف يٍ لجم يغإٔنّ انًجبشش ثزمذٚش يًزبص
فْ ٙزِ انًٓبسح فبنًغزُذ انًغهٕة ْٕ:
 – 1انًٕظف انز٘ ًٚبسط األػًبل انًكزجٛخ ٚجت أٌ ٚضجذ اعزخذايّ
نُظبو انًشاعالد اإلنكزشَٔ ٙانًغجك ػهٗ يغزٕٖ انٕصاسح ٔانًغزُذ
انًغهٕة ْٕ ( ئسفبق ًَٕرط أٔ يغزُذ ٚضجذ اعزخذاو انًٕظف نُظبو
انًشاعالد اإلنكزشَٔ.) ٙ
 - 2ثبنُغجخ ألصذبة انٕظبئف انًٛذاَٛخ فٛكزفٗ ئسفبق شٓبدح شكش
ٔرمذٚش ف ٙانزًٛض انٕظٛف ٙيٍ لجم انًذٚـــش انؼـــبو ثششط أٌ ركٌٕ
يٓبيّ انٕظٛفٛخ انًذَٔخ ف ٙاعزًبسح يزغهجبد انٕظٛفخ رج ٍٛيٓبيّ
انًٛذاَٛخ.
3

 – 2يٓبسح انزذفٛض انزار: ٙ

ْٕٔ أٌ ٚكٌٕ انًٕظف يزذفضًا ٔيزٓٛئبً نزمجم انًٓبو
ٔئرًبيٓب ػهٗ أكًم ٔجّ.
( ٠ٚم١ــــــُ ػٍ٘ ٝزٖ اٌّٙـــــــــــبسح خّ١ـــــــغ اٌّٛظفــــــ) ٓ١

اٌحّبط
اٌزٕظُ١

اٌزحف١ض
اٌزارٟ
اإلٌزضاَ
تبين منهجيت املقرتحاث

4

اٌّجبدسح

ف ٙدبل رى رمٛٛى انًٕظف يٍ لجم يغإٔنّ انًجبشش ثزمذٚش يًزبص فٙ
ْزِ انًٓبسح فبنًغزُذ انًغهٕة ْٕ:
ٚجت أٌ ٚكــٌٕ انًــٕظف لــذ رمــذو ثًمزــشح ػجــش اعزخذاو َظبو
انًمزشدبد انًؼزًذ ف ٙانٕصاسح ششٚغـــخ أٌ ٚفٕص انًمزشح ػهــــٗ
يغزٕٖ انًذٚــش انؼــــبو ٔانًغزُذ انًغهـــٕة ْـــــٕ ( شٓبدح شكش
ٔرمذٚش نفٕص انًمزشح ػهٗ يغزٕٖ انًذٚش انؼبو ضًٍ جبئضح ٔصٚش
انذاخهٛخ نهزًٛض)
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 -3انؼاللبد يغ انًٕظف: ٍٛ
دٛش ٚمبط انًٕظف ف ٙػاللزّ يغ انًٕظف ٍٛاأللم سرجّ ٔػًٕو
انًٕظف ٍٛيٍ خالل انزشبٔس ٔاالعزًبع نٓى ٔاألخز ثبنًشٕسح دٌٔ اإلخالل
ثبنغهغبد ٔأيب انؼاللخ يغ انشؤعبء فزُذسط رذذ ثبة اإلدزشاو ٔئعبػـــــــخ
األٔايش ٔرمجم انُصخ .

( ٔٚمٛــــــى ػهٗ ْزِ انًٓــبسح جًٛــغ انًٕظفــــــ) ٍٛ

تبين منهجيت االتصال وانتىاصم انداخهي
6

ف ٟحبي رُ رم ُ١١اٌّٛظف ِٓ لجً ِغؤ ٌٗٚاٌّجبشش ثزمذ٠ش ِّزبص
ف٘ ٟزٖ اٌّٙبسح فبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٘:ٛ

أٔ ًال  :انضجبط (يذساء اإلداساد – سؤعبء األلغبو – يدذساء األفدشع )
ئسفددبق انكزددبة سعددً ٙيٕجددّ إلداسح أٔ لغددى اإلعددزشارٛجٛخ ٔرغددٕٚش
األداء يشفمدد ًب ثددّ ( )9رغدددؼخ يذبضددش اجزًدددبع دٔس٘( ال رمددم ػدددٍ 9
أشٓش ) يغ جًٛغ انًٕظفٔ ٍٛيًب ٚضجدذ رجُد ٙعٛبعدخ انجدبة انًفزدٕح
ٔرجُدد ٙيُٓجٛددخ االرصددبل ٔانزٕاصددم ٔاصجددبد رغجٛمٓددب ٔٚفضددم عددشح
انًٕاضددٛغ انًمزشدددخ فدد ٙانًُٓجٛددخ نكددم اجزًددبع نًددٍ نذٚددّ يُصددت
ٔرذذ ايشرّ صالس يٕظف ٍٛفًب فٕق.
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صبًَ ٛب :
انضدجبط اندز ٍٚنددٛظ ندذٓٚى يُصددت أٔ ندذٓٚى يُصددت ٔندذٓٚى ألددم
يٍ صالس يٕظف ٍٛرذذ ئيشرٓى ٔصف انضجبط ٔانًذَ ٍٛٛفبنًغهٕة
يذبضددددش اإلجزًددددبع انزــددددـ ٙرإكددددذ يشبسكزـددددـٓى فدددد ٙدضـددددـٕس ()9
اجزًبػـــبد دٔسٚــــخ يغ يغإٔنٓى انًجبشش
صبنض ًب :
انًٕظف ٍٛاندزٚ ٍٚكدٌٕ يغدإٔنٓى انًجبشدش ْدى انمدبدح أٔ انًدذساء
انؼددبيٌٕ أٔ َددٕاثٓى ٔانددز ٍٚال ٚذضددشٌٔ اإلجزًبػددبد انذٔسٚددخ يؼٓددى
فبنًغزُذ انًغهٕة ْٕ شٓبدح انزًٛض انٕظٛفٙ
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 -4انؼاللبد يغ انجًٕٓس :
ْٔدددٕ أداء انخذيدددخ انًزًٛدددضح نهجًٓدددٕس ٔئثدددشاص دٔس جٓدددبص
انشدشعخ فدد ٙخذيددخ انًجزًددغ ٔاإلَصددبا فد ٙانزؼبيددم يددغ انجًٓددٕس ث د
انُظش ػٍ انجُظ ٔانجُغٛخ .
( ٔٚمٛــــــى ػهٗ ْزِ انًٓـــــــــــبسح جًٛـــــــغ انًٕظفــــــ) ٍٛ

تبين منهجيت إدارة انعالقاث مع اجملتمع  +منهجيت انتىاصم اخلارجي
9

ف ٙدبل رى رمٛٛى انًٕظف يٍ لجم يغإٔنّ انًجبشش ثزمذٚش يًزبص فٙ
ْزِ انًٓبسح فبنًغزُذ انًغهٕة ْٕ:

شٓبدح شكش ٔرمذٚش يٍ جٓخ خبسجٛخ أٔ دنٛم ػهٗ يشبسكزّ فٙ
يجبدسح يٍ انًجبدساد انًجزًؼٛخ
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 -5ارخبر انمشاس :
ٔثٓب يشدهزبٌ األٔنٗ ْ ٙجًغ انًؼهٕيبد كبفخ ددٕل انمدشاس ٔيدٍ
صددى اعددزٛؼبة انًؼهٕيددبد انًجًٕػددخ ٔئضددبفخ ثؼ د انخجددشاد انشخصددٛخ
ٔػهٗ ضٕء ْبر ٍٛانًشدهزٚ ٍٛزى رغجٛك انمشاس .

( ٔٚمٛــــــى ػهٗ ْزِ انًٓـــــــــــبسح جًٛـــــــغ انًٕظفــــــ) ٍٛ

تبين منهجيت االتصال وانتىاصم انداخهي
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أٔال :
انضجبط ( يذساء اإلداساد  ،سؤعبء األلغبو  ،يذساء األفشع ) ٚ :جـت
ئسفبق يغزُذ أٔ سعبنخ رضجذ ارخبر انمشاساد انز ٙرى االرفبق ػهٛــــٓب
ف ٙاالجزًبػبد انذٔسٚخ ثٕالغ ( رغغ رٕصٛبد يُفزح ) يشبسًا ثٓب
ئنٗ سلى اإلجزًبع ٔربسٚخّ.
صبَٛب :
ثبنُغجخ نهضجبط انز ٍٚنٛظ نذٓٚى يُصت أٔ يٍ نذٓٚى يُصت ٔرذذ
ايشرٓى ألم يٍ صالس يٕظفٔ ٍٛضجبط انصف ٔانًذَ ٍٛٛفبنًغهٕة
رٕفٛش يغزُذ سعًــــٚ ٙفٛـــذ ثزُفٛزْى نؼذد (عزخ) يٍ انزكهٛفبد أٔ
انزٕصٛبد انٕاسدح ف ٙيذبضـش اإلجزًبع انذٔسٚخ
ثبٌثبً :
أِب اٌّٛظف ٓ١اٌز٠ ٓ٠ىِ ْٛغؤ ٌُٙٚاٌّجبشش ُ٘ اٌمبدح أ ٚاٌّذساء
اٌؼبِ ْٛأٛٔ ٚاثٚ ُٙاٌز ٓ٠ال ٠حضش ْٚاإلخزّبػبد اٌذٚس٠خ ِؼُٙ
فبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٘ ٛشٙبدح اٌزّ١ض اٌٛظ١فٟ
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 -6اإلداسح انزارٛخ :
ْٔ ٙػجبسح ػٍ انذلخ ف ٙجًٛغ يٕاػٛذ انًٕظف يغ ُْذاو
جٛذ َٔظبفخ شخصٛخ جٛذح ٔنٛبلخ ثذَٛخ .

( ٔٚمٛــــــى ػهٗ ْزِ انًٓـــــــــــبسح جًٛـــــــغ انًٕظفــــــ) ٍٛ

تبين منهجيت قياس أثز انتدريب
13

ف ٟحبي رُ رم ُ١١اٌّٛظف ِٓ لجً ِغؤ ٌٗٚاٌّجبشش ثزمذ٠ش ِّزبص فٟ
٘زٖ اٌّٙبسح فبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٘:ٛ

ٚجت رؼجئخ اعزًبسح أصش انزذسٚت ٔئػبدح ئسعبنٓب إلداسح انزذسٚت خالل
صالس أشٓش يٍ ئرًبو انذٔسح ٔانًغزُذ انًغهٕة ْٕ (انكزبة انًٕجـــّ
إلداسح انزذسٚت يشفم ًب ثّ اعزًبسح اصش انزذسٚت نهًٕظف) ثبإلضبفخ ئنٗ
ئسفبق ًَٕرط خغخ انزؼهى ٔانزغٕٚــــــش انفشدٚخ .
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 -7اإلثذاع ٔاالثزكبس :
اإلثذاع ْٕ أٌ ٚزًٛدض ٔٚجدذع انًٕظدف فد ٙرُفٛدز األػًدبل
ٔاإلجدددشاءاد انًُٕعدددخ ثدددّ ٔ ،االثزكدددبس أٌ ٚغدددزذذس أ٘ شددد ٙجذٚدددذ فدددٙ
انغبثك ف ٙػًهّ .

(ٔٚمٛى ػهٗ ْزِ انًٓبسح يٍ سرجخ سلٛت ٔيب فٕق نهؼغكشٔ ٍٛٚيٍ انذسجخ انخبيغخ
ئنٗ انذسجخ األٔنٗ نهًذَ) ٍٛٛ

تبين منهجيت اإلبداع واالبتكار
15

ف ٟحبي رُ رم ُ١١اٌّٛظف ِٓ لجً ِغؤ ٌٗٚاٌّجبشش ثزمذ٠ش ِّزبص
ف٘ ٟزٖ اٌّٙبسح فبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٘:ٛ

ٚجت أٌ ٚمذو انًٕظف يمزشح ٔٚفٕص ْزا انًمزشح انمبئذ انؼبو أٔ
انٕكالء انًغبػذٌٔ ٔٚزى رششٛذّ نجبئضح ٔصٚش انذاخهٛخ ( انًمزشح
فبئــــض ثجبئضح انمغبع).
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 -8انًٓبساد انمٛبدٚخ :
ْٔ ٙلذسح انشخص ػهٗ لٛبدح فشق انؼًم ٔرذًم انًغإٔنٛخ
( ٔٚمٛى ػهٗ ْزِ انًٓبسح يٍ سرجخ سلٛت ٔيب فٕق نهؼغكشٔ ٍٛٚيٍ انذسجخ انخبيغخ
ئنٗ األٔنٗ نهًذَ) ٍٛٛ
رٛخ ٗ١ا٢خشٓ٠

اٌزحف١ـــــــض

اٌّٙبساد
اٌم١بد٠خ

دػُ ارخبر
اٌمشاس

تبين منهجيت انتمكني انىظيفي وتفىيض انصالحياث
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ف ٟحبي رُ رم ُ١١اٌّٛظف ِٓ لجً ِغؤ ٌٗٚاٌّجبشش ثزمذ٠ش ِّزبص فٟ
٘زٖ اٌّٙبسح فبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٘:ٛ

أٔالً ِ :ذساء االداساد انًغزُذ انًغهٕة ْٕ ئسفبق لشاس صبدس يدٍ
انجٓخ انًخزصخ ٚضجذ رشؤعّ نهجُخ ثبإلضبفخ ئنٗ ئسفبق آخش يذضدش
ئجزًددبع نهجُددخ ثبإلضددبفخ ئنددٗ ئسفددبق رفددٕ ٚانصددالدٛبد ٔئعددزًبسح
لٛبط أصدش انزًكد ٍٛاندٕظٛف ٙانًشفمدخ ثكزدبة سعدً ٙيٕجدخ ئندٗ ئداسح
شإٌٔ انًٕظف ٍٛثبإلداسح انؼبيخ نهًٕاسد انجششٚخ.
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ثبٔ١ب:
ٔٛاة ِذساء االداساد ٚسؤعبء االلغبَ ِٚذساء االفشع اٌّغزٕــــــذ
اٌّغٍٛة ٘ ٛإسفبق لشاس سئـــبعخ أ ٚػض٠ٛخ ٌدٕـــخ أ ٚفش٠ك ػّـً
ثبإلضبفخ إٌــ ٝإسفـــبق آخش ِحضش إخزّـــبع ٌٍدٕخ أ ٚفش٠ك اٌؼّـً
ثبإلضبفخ إٌ ٝإسفبق رف٠ٛض اٌظالح١بد ٚإعزّبسح ل١بط أثش اٌزّىٓ١
اٌٛظ١ف ٟاٌّشفمخ ثىزبة سعِّٛ ٟخخ إٌ ٝإداسح شؤ ْٚاٌّٛظف١ــــــٓ
ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ.
ثبٌثبً:
اٌضجبط اٌز١ٌ ٓ٠ظ ٌذِٕ ُٙ٠ظت ٚضجبط اٌظف ٚاالفشاد ٚاٌّذٔٓ١١
فبٌّغزٕــــــذ اٌّغٍٛة ٘ ٛإسفبق لشاس سئـــبعخ أ ٚػض٠ٛخ ٌدٕـــخ أٚ
فش٠ك ػّـً ثبإلضبفخ إٌــ ٝإسفـــبق آخــش ِحضش إخزّـــبع ٌٍدٕــخ أٚ
فش٠ك اٌؼّـً
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 -9ئداسح ٔرغٕٚش انًٕظف: ٍٛ
( ٔٚمٛى ػهٗ ْزِ انًٓبسح يٍ سرجخ يــــــــــــــالصو ٔيب فٕق ٔانذسجزٍٛ
األٔنــــٗ ٔانضبَٛـــــخ نهًذَ) ٍٛٛ
إداسح
اٌّٛظفٓ١

رمُ١١
اٌّٛظفٓ١

إداسح
ٚرغ٠ٛش
اٌّٛظفٓ١

رغ٠ٛش
اٌّٛظفٓ١

تبين منهجيت اعداد اخلطت االسرتاتيجيت و منهجيت حتديد االحتياجاث انتدريبيت
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ف ٟحبي رُ رم ُ١١اٌّٛظف ِٓ لجً ِغؤ ٌٗٚاٌّجبشش ثزمذ٠ش ِّزبص ف٘ ٟزٖ
اٌّٙبسح فبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٘:ٛ
 - 1إسعبي خّ١غ إعزّبساد اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌٕغجخ ٌــــ ( ِذساء اإلداساد –
سؤعبء األلغبَ – ِذساء األفشع ) .
- 2اإلٌزضاَ ثّٛاػ١ذ اٌزم ُ١١خالي اٌفزشح اٌّحذدح ٌٍزم. ُ١١
 - 3إسفبق وزبة اإلحز١بخبد اٌزذس٠ج١خ  ٚخغخ رغ٠ٛش اٌّٛظف ٓ١ثبٌٕغجــخ
ٌـــــ ( ِذساء اإلداساد – سؤعبء األلغبَ – ِذساء األفشع ) .
 - 4رؼجئٗ إعزّبسح اٌّالحظــــبد اٌشٙش٠خ ٌٍّٛظف١ـــٓ ٚإػزّبد٘ب ثشىً
شٙشٚ ٞإسعبٌٙب إلداسح اٌزم ِٓ ُ١١خالي إٌظبَ اإلٌىزش.ٟٔٚ
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 - 5إسفبق وزبة سعِّٛ ٟخٗ إٌ ٝاإلداسح اٌؼبِخ ٌإلعزشار١د١خ ٚرغ٠ٛش
األداء ٠ف١ذ ِشاخؼخ األ٘ذاف ِغ اٌّٛظف ٓ١ثؼذ ِشٚس ( )6أشٙش .

* ثبٌٕغجخ ٌٍضجبط اٌز١ٌ ٓ٠ظ ٌذِٕ ُٙ٠ظت أِ ٚـــٓ ٌذ٠ـــِٕ ُٙظت
ٚرحذ إِشر ُٙالً ِٓ ثالس ِٛظف ٓ١ف١ىزف ٝثشٙبدح اٌزّ١ض اٌٛظ١فــــٟ
ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ .
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 -10رخغٛظ ٔرٕصٚغ انؼًم :
ٔضغ األْذاا ٔرذُٔٓٚب َٔششْب ػهٗ انًٕظفٔ ٍٛيشاجؼخ آنٛخ
رُفٛز األْذاا انًٕضٕػٛخ ٔرغٕسْب .
(ٔٚمٛى ػهٗ ْزِ انًٓبسح يٍ سرجخ يــــــالصو ٔيب فــــــــٕق ٔانذسجز ٍٛاألٔنٗ
ٔانضبَٛخ نهًذَ) ٍٛٛ

تبين منهجيت أدارة األداء املؤسسي +منهجيت إعداد اخلطت اإلسرتاتيجيت
ومتابعه تنفيذها وتطىيزها ونشزها
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ف ٟحبي رُ رم ُ١١اٌّٛظف ِٓ لجً ِغؤ ٌٗٚاٌّجبشش ثزمذ٠ش ِّزبص ف٘ ٟزٖ
اٌّٙبسح فبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٘:ٛ
.1وزبثخ األ٘ذاف اٌؼبِخ ( ٌإلداسح  /اٌمغُ  /اٌفشع ) ٚلشاس رؼّّٙ١ب.
.2رحذ٠ذ ِؤششاد األداء ٚاٌّجبدساد ِ( .ب٠خض وً ِٛظف ٔٚغجخ اإلٔدبص
اٌّغٍٛثخ أدِٔ ٝغز. ) ٜٛ
ِ.3ب ٠ثجذ ِشاخؼخ األ٘ذاف ٚرغ٠ٛش٘ب .

* أِب ثبٌٕغجخ ٌٍضجبط اٌز١ٌ ٓ٠ظ ٌذِٕ ُٙ٠ظت أ١ٌ ٚظ ٌذِٛ ُٙ٠ظفٓ١
رحذ اِشرــ ُٙفبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٌٍحظٛي ػٍ ٝرمذ٠ـــش ِّزبص فـــــ٘ ٟزٖ
اٌّٙــــــبسح ( إسفبق ِغزٕذ ٠ثجذ ِشبسوزـٗ ف ٟرحم١ك أ٘ــذاف اٌفـــشع أٚ
اٌمغُ أ ٚاإلداسح ( أ٘ذاف اٌدٛدح)
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 -11انزخغٛظ االعزشارٛج: ٙ
ٔضغ خغخ ئعزشارٛجٛخ نزغٕٚش اإلداسح أٔ انمغى يمشَٔخ ثبنًذح انضيُٛخ
ٔانخغٕاد ٔانذبجبد ٔانزكهفخ انالصيخ نزذمٛك انٓذا .

( ٔٚمٛى ػهٗ ْزِ انًٓبسح يٍ سرجخ سائــــــــــــــذ ٔيب فــــــٕق ٔانذسجخ األٔنٗ نهًذَ) ٍٛٛ

تبين منهجيت إعداد اخلطت اإلسرتاتيجيت ومتابعت تنفيذها وتطىيزها ونشزها
25

ف ٟحبي رُ رم ُ١١اٌّٛظف ِٓ لجً ِغؤ ٌٗٚاٌّجبشش ثزمذ٠ش ِّزبص فٟ
٘زٖ اٌّٙبسح فبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٘:ٛ
أٚالً :
إسفبق خغخ ػًّ اإلداسح ٚاٌّزضّٕخ ( األ٘ــذاف  ،األ٠ٌٛٚــبد  ،اٌّجبدساد
ٚاٌجشاِح ٚاٌّشبس٠غ ِ ،غؤ١ٌٚبد اٌزٕف١ز) اٌّشفٛػـــــخ ٌٍّغز ٜٛاألػٍـــــٝ
ٌ١م َٛثشفؼٙب ٌفش٠ك اٌزخغ١ظ االعزشار١دٌ ٟغب٠بد االػزّبد ف١دت ػٍِ ٝذساء
االدساد أْ رىٌ ْٛذِ ُٙ٠جبدسح .
ثبٔ١ب :
أِب ثبٌٕغجخ ٌشرجٗ سائذ فّب فٛق ٚاٌّذٔ ( ٓ١١اٌذسخخ األ ) ٌٝٚثبعزثٕبء ِذساء
اإلداساد فبٌذٌ ً١اٌّغٍٛة ِ٘ ( ٛغزٕذ ٠ثجذ أٔٗ ِذ٠شاً ٌّجبدسح أِ ٚشبسوبً
فٙ١ب « ّٔٛرج ِزبثؼخ حبٌخ اٌّجبدسح»
26

 -12رذمٛك األْذاا :
ٚمٕو انشخص انز٘ ٚزى رم ًّٛٛثبنًشبسكخ يغ يغئٕنّ انًجبشش ثزذذٚذ
األْذاا ٔاألٔنٕٚــبد انز ٙعٕا ٚؼًــم ػهــٗ رذمٛمٓب خالل انؼـــبو ٔركٌٕ
ْزِ األٔنٕٚبد يشرجغــخ ثأْذاا ( انًغئٕل انًجبشش  /انفــشع  /انمغــــى /
اإلداسح  /اإلداسح انؼبيخ  /انمٛبدح انؼبيخ ) ثمذس اإليكبٌ ٔكزنك أْذاا انٕظٛفخ
ٔاألْذاا انًشرجغخ ثزًُٛخ انًٕظف رغهت األدنخ انز ٙرضجذ انزبسٚخ انفؼهٙ
ػٍ دصٕل انًٕظف ػهٗ انزمذٚش ( .) 5 – 4
( ٔٚمٛى ػهٗ ْزِ انًٓـــــــــــبسح جًــــــٛغ انًٕظفـــــــــــ) ٍٛ

تبين منهجيت إعداد اخلطت اإلسرتاتيجيت ومتابعت تنفيذها وتطىيزها ونشزها
27

ف ٟحبي رُ رم ُ١١اٌّٛظف ِٓ لجً ِغؤ ٌٗٚاٌّجبشش ثزمذ٠ش ِّزبص أ ٚخ١ذ
خذاً ف٘ ٟزٖ اٌّٙبسح فبٌّغزٕذ اٌّغٍٛة ٘:ٛ
رمذٚش يًزبص :ئسفبق يغزُذ ٚضجذ ف ّٛربسٚخ ئَجبص انٓذا ثششط أٌ ال ٚكٌٕ
يزجبٔصًا نزبسٚخ االَجبص انًذذد ٔكزنك ٚجت أٌ ٚكٌٕ يشرجغ ًب ثفكشح ئثذاػٛخ
أ٘ رى رُفٛزِ ثغشٚمخ يجزكشح ٔجذٚذح ثذاً ٚخ ثزمذٚى يمزشح ٔرى رغجٛمّ ٔرى
رذمٛك انٓذا ثٕاعغزّ.
رمذٚش (جٛذ جذاً)ٚ :جت ئسفبق يغزُذ ٚضجذ ف ّٛربسٚخ ئَجبص انٓذا ثششط أٌ

ال ٚكٌٕ يزجبٔصًا نزبسٚخ االَجبص انًذذد .
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اعزّبسح ِزغٍجبد اٌٛظ١فخ
اٌزؼش٠ف ثبٌٙذف اٌزوٚ ٟو١ف١خ ط١بغزٗ :

 – 1أْ ٠ىِ ْٛحذداًِ( :برا رش٠ذ أْ رحمك؟)  ،فىٍّب وبْ اٌٙذف أوثش
رحذ٠ذاً عبػذن ػٍ ٝرحم١مٗ.
ِثبئ :شش ثمبفخ رم ُ١١األداء اٌٛظ١ف ٟػٍِ ٝشرت ٚصاسح اٌذاخٍ١خ ػٓ
عش٠ك إٌمبء ِحبضشاد....
 – 2أْ ٠ى ْٛلبثالً ٌٍم١بطٔ( :غجخ أ ٚػذد) إِىبٔ١خ رمِ ُ١١ذ ٜاإلٔدبص
اٌفؼٍ.ٌٗ ٟ
ِثبئ :شش ثمبفخ رم ُ١١األداء اٌٛظ١ف ٟػٍِ ٝشرت ٚصاسح اٌذاخٍ١خ ػٓ
عش٠ك إٌمبء ػذد ( ِ )15حبضشح ....
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 – 3أْ ٠ى ْٛلبثالً ٌإلٔدبص (اٌزغج١ك)
أ ٞأْ ٠ىٌ ْٛذ٠ه اٌمذسح ٌزحم١مٗ ثزٛافـــش اٌّــٛاسد اٌجشش٠ــخ
ٚاٌّبد٠ـــخ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ــــخ ٚاٌٛلذ ٚاٌدٙذ اٌّجزٚي ف ٟظً اٌظشٚف
اٌحبٌ١خ ٚ ،ػٍ١ه أْ رؼشف ِب٘ ٟإِىبٔ١بره ِ ٚــؤ٘الره ِٙ ٚبساره ٚ
ِٚب اٌز ٞرحزبج إٌٌٍٛ ٗ١طٛي إٌ٘ ٝذفه.
 - 4أْ ٠ى ْٛاٌٙذف ٚالؼ:ٟ
أ ٞاْ رخزبس أ٘ذافبً عٍٙـــخ االٔدـــبص ف ٟاٌفزشح اٌضِٕ١خ
اٌّحذدح ٕ٘ٚب ٠ى٘ ْٛذفه ٚالؼ١بً  ٚحم١م١بً  ،فبٌمٕبػخ ال رزٕبفٝ
ِغ اٌغّٛذ .
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 - 5اْ ٠ىِ ْٛحذداً ثفزشح صِٕ١خ :
ال ٠ىف ٟرٛفش اٌششٚط اٌغبثك ٌٍٙذف أْ ٠ى٘ ْٛذفبً رو١بً ثً ال ثذ ِٓ
أْ ٠ىــِ ْٛحذداً ثئعـــبس صِِٕٕ ٟبعت حز٠ ٝزّىـــٓ ِٓ إٔدـبصٖ ٚرٕف١زٖ ،
فبأل٘ــذاف اٌغ١ش ِحذدح ثضِــٓ رمً فشص رحم١مٙب ِٚ ،ــٓ اٌّ ُٙرحذ٠ذ
ربس٠خ اٌجذء ٚاالٔزٙبء .
ِثبئ :شش ثمبفخ رم ُ١١األداء اٌٛظ١ف ٟػٍِ ٝشرت ٚصاسح اٌذاخٍ١خ ػٓ
عش٠ك إٌمبء ػذد ( ِ )15حبضشح خالي اٌفزشح ِٓ ٌٚ َ2015/6/1غب٠خ
.َ2015/7/15
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انٕصٌ انًؼٛبس٘:
ٚزكٌٕ يٍ  100دسجخ رٕصع دغت أًْٛخ كم ْذا

ربسٚخ االَجبص انًذذد:
ْٕ انزبسٚخ انًزٕلغ إلَجبص انٓذا

ربسٚخ اإلَجبص انفؼهٙ
ْٕ انزبسٚخ انز٘ رى ف ّٛئَجبص انٓذا فؼهً ٛب ٔانًٕضخ ثبنًغزُذ
انشعًٙ
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سلى انٓذا اإلعزشارٛج ٙنهمٛبدح أٔ اإلداسح انؼبيخ أ اإلداسح
ْٕ سلى انٓذا االعزشارٛج ٙانًشرجظ ثٓذا انًغإٔل انًجبشش
سلى ْذا انًغإٔل انًجبششانًشرجظ ثّ ْزا انٓذا
ْٕ سلى ْذا انًغإٔل انًجبشش انًشرجظ ثّ ْذا انًٕظف
ْذا يشثٕط ثفكشح اثذاػٛخ

يمزشح ثبنفكشح اإلثذاػٛخ  +رغجٛك انًمزشح = رذمٛك انٓذا ثفكشح اثذاػٛخ
انذنٛم :
ْٕ انًغزُذ انشعً ٙانز٘ ٚفٛذ ثاَجبص انٓذا فؼهٛب ً ثبنزبسٚخ انز٘ ٔسد فّٛ
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يالدظــــــخ يًٓــــخ
نٛظ ثبنضشٔسح ػُذ لٛبو انًٕظف ثزٕفٛش أدنخ االيزٛبص
انًغهٕثخ يٍ ئداسح رمٛٛى أداء انؼبيه ٍٛأٌ ٚذصم ػهٗ رمذٚش
ايزٛبص يب نى ٚغزٕف ٙانًٓبساد انفشػٛخ انًزكٕسح نكم يٓبسح
سئٛغٛخ ٔ ،انز ٙرخضغ نزمذٚش انًغإٔل انًجبشش .
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٘زا ٚثبهلل اٌزٛف١ك
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