اوجبزاث وحذة التطىير والجىدة:
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تسذيث ثيبٔبد دٌيً اٌىٍيخ.
ِتبثؼخ تسذيث ثيبٔبد اٌىٍيخ ػًٍ ِىلغ اٌىٍيخ .
تسذيث اٌهيىً اٌتٕظيّي ٌٍىزذح وتشىيً ٌدبْ اٌؼًّ.
ٔشش ثمبفخ اٌدىدح ثبٌىٍيخ ِٓ خالي اٌذوساد ووسػ اٌؼًّ ألػضبء هيئخ اٌتذسيظ
اٌّغتدذاد.
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 -5تطجيك اعتجبٔبد تمييُ خهبد اٌتىظيف ٌخشيدً خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ وتمييُ اٌخشيديٓ ٌٍدبِؼخ
واٌشفغ ثهب ٌؼّبدح اٌتطىيش واٌدىدح ثبٌدبِؼخ.
ِ -6تبثؼخ اػذاد ٍِف اٌّمشس ألػضبء هيئخ اٌتذسيظ وِشاخؼته.
 -7ليبط خىدح االختجبساد طجمب ٌّؼبييش خىدح االختجبساد .
 -8ليبط ِخشخبد اٌتؼٍُ ٌٍّمشساتىػًّ خطخ تطىيشيخ ثٕبء ػًٍ ٔتيدخ خىدح اٌّخشخبد
 -9ػًّ تمبسيش ػٓ ٔغت إٌدبذ واٌشعىة واٌسشِبد وِٕبلشته ثّدٍظ اٌىٍيخ .
ِٕ -11بلشخ تمييُ اٌطالة ٌجشاِح اٌىٍيخ ٌٍؼبَ  1436/1435وزصش ٔمبط اٌضؼف ووضغ اٌيخ
ٌٍتسغيٓ وػًّ خطخ تطىيشيخ ثّغتهذف خذيذ.
 -11ػًّ تمشيش ػٓ ازتيبخبد اٌىٍيخ ِٓ اٌّشافك واٌتدهيضاد وِذي اعتيفبئهب ثبٌىٍيخ ليبعب
ٌٍّؼبييش اٌميبعيخ واٌشفغ ثه ئًٌ ػّبدح اٌتطىيش االوبديًّ واٌدىدح .
 -12ليبط ِإششاد االداء ٌٍجشاِح واٌشفغ ثهب ئًٌ ػّبدح اٌتطىيش االوبديًّ واٌدىدح .
 -13ػًّ تمشيش ػٓ ِذي تفؼيً االسشبد االوبديًّ ثبٌىٍيخ واٌشفغ ثه ئًٌ ػّبدح اٌتطىيش
االوبديًّ واٌدىدح.
 -14اعتيفبء ِتطٍجبد ّٔبرج االػتّبد االوبديًّ ٌٍجشاِح واٌشفغ ثهب ٌؼّبدح اٌتطىيش واٌدىدح
ثبٌدبِؼخ.
 -15االششاف ػًٍ اػذاد ٍِفبد خىايض اٌتّيض ٌٍّىظف واٌطبٌت وػضى هيئخ اٌتذسيظ واٌشفغ
ثهب ثبٌّىػذ اٌّسذد ٌؼّبدح اٌتطىيش االوبديًّ واٌدىدح.
ِ -16تبثؼخ تٕفيز اٌخطخ اٌتطىيشيخ ٌٍؼبَ 1437 -1436هـ ػًٍ إٌسى اٌتبٌي :

ببلىطبت للمعيبر االول  " :الرضبلت والغبيبث واالهذاف"
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اػالْ ٌشؤيخ وسعبٌخ واهذاف اٌىٍيخ وثشاِدهب ألػضبء هيئخ اٌتذسيظ اٌدذد في زفً
اعتمجبي اػضبء هيئخ اٌتذسيظ
اػالْ ٌشؤيخ وسعبٌخ واهذاف اٌىٍيخ وثشاِدهب ٌٍطبٌجبد اٌّغتدذاد في اٌٍمبء اٌتؼشيفي
واٌتشزيجي ٌٍّغتدذاد
اعتطالع سأي ٌشؤيخ وسعبٌخ واهذاف اٌىٍيخ وثشاِدهب ٌدّيغ اٌّغتفيذيٓ ِٓ اٌىٍيخ
اػضبء هيئخ تذسيظ وئداسيبد وطبٌجبد
تسٍيً االعتجيبٔبد ٌشؤيخ وسعبٌخ واهذاف اٌىٍيخ وتسذيذ ٔمبط اٌمىح ؤمبط اٌضؼف واٌيخ
اٌتسغيٓ .

ببلىطبت للمعيبر الثبوي  " :الطلطبث واالدارة "
تُ االتفبق ػًٍ اْ تىىْ ٌدبْ اٌتٕفيز هٓ ِغئىٌي اٌتٕفيز ثبٌخطخ اٌتطىيشيخ وً فيّب يخصه اِب
ٌدبْ اٌّتبثؼخ هٓ ٌدٕخ اٌتطىيش واٌدىدح ثبٌجشاِح وِغئىٌيتهٓ ِتبثؼخ اٌتمبسيش ألػّبٌجبلي ٌدبْ
اٌدىدح وِتبثؼخ تٕفيز ِتطٍجبد اٌدىدح .
 -1تشىيً ٌدبْ ثبٌىٍيخ وثشاِدهب زغت وتيت اٌتىصيف اٌىظيفي
 -2تفؼيً ِهبَ وِغئىٌيبد اٌٍدبْ اٌتي تُ تشىيٍهب زغت وتيت اٌتىصيف اٌىظيفي
 -3ػًّ تمبسيش دوسيخ ٌّتبثؼخ اػّبي اٌٍدبْ .
ببلىطبت للمعيبر الثبلث
وتحطيىهب "

 " :ادارة ضمبن الجىدة

 -1ػًّ ِمبسٔخ ِشخؼيخ داخٍيخ ٌٍىٍيخ وثشاِدهب .
 -2اعتطالع سأي خّيغ اٌّغتفيذاد ثأٔشطخ اٌىٍيخ ٌتمييُ اداء اٌىزذاد ثبٌىٍيخ وخّغ
اٌّمتشزبد ٌٍتطىيش واٌىلىف ػًٍ اٌصؼىثبد اٌتي تىاخه اٌىزذاد ٌسٍهب
ببلىطبت للمعيبر الرابع
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" :التعليم والتعلم" :

اٌتأويذ ػًٍ اػضبء هيئخ اٌتذسيظ ثبالهتّبَ ثاوغبة اٌطبٌجبد ٌٍّهبساد اٌالصِخ ِثً
ِهبسح اٌتفىيش وِهبسح اٌتىصً وِهبسح االػتّبد ػًٍ إٌفظ .
اعتّشاس تفؼيً ثشاِح االسشبد االوبديّي
تىضير ِسىبد االداء ٌٍطبٌجبد وسفؼهب ػًٍ اٌجالن ثىسد ٌدّيغ اٌطبٌجبد.
اػطبء اٌطبٌجبد تغزيخ ساخؼخ ػٓ ادائهٓ.

ببلىطبت للمعيبر الخبمص  " :ادارة شؤون الطبلببث
والخذمبث المطبوذة "
 -1تسذيث اٌجيبٔبد ٌّىلغ اٌىٍيخ وتسذيث دٌيً اٌىٍيخ.
 -2سفغ دٌيً اٌىٍيخ ػًٍ ِىلغ اٌىٍيخ .

 -3ػًّ ٔششاد ػٓ اٌخطظ اٌذساعيخ ٌجشاِح اٌىٍيخ وِتطٍجبد اٌتغديً ٌٍّمشساد وسفؼهب
ثبٌّىلغ
 -4تىصيغ اٌالئسخ االوبديّيخ ٌٍطبٌجبد اٌّغتدذاد في زفً ٌمبء اٌطبٌجبد اٌّغتدذاد.
ٌ -5مبء تؼشيفي ٌٍطبٌجبد اٌّغتدذاد ثبٌجشاِح
ببلىطبت للمعيبر الطبدش " :مصبدر التعلم

"

 -1ػًّ ٔششح ػٓ اٌخذِبد اٌتي تمذِهب اٌّىتجخ واٌٍىائر اٌخبصخ ثبالعتؼبسح وأظّخ
اٌّىتجخ.
 -2اٌشفغ ٌؼّبدح شإوْ اٌّىتجبد ٌتىفيش اٌىتت واٌّشاخغ اٌذساعيخ اٌسذيثخ ثٕبء ػًٍ طٍت
اػضبء هيئخ اٌتذسيظ.
ببلىطبت للمعيبر الطببع " :المرافق والتجهيساث

" :

ِ -1تبثؼخ اوضبع االِٓ واٌغالِخ ثصفخ دوسيخ .
 -2تُ ػًّ صيبٔخ ألخهضح اٌسبعت ثبٌّؼبًِ .
 -3تُ ػًّ صيبٔخ الخهضح اٌؼشض ثبٌمبػبد.
ببلىطبت للمعيبر الثبمه " :التخطيط واالدارة المبليت
" :
 -1اٌتىاصً ِغ ِغئىٌي اػذاد اٌّيضأيخ ثبٌدبِؼخ.
 -2اٌشفغ ثبٌّيضأيخ اٌّطٍىثخ طجمب الزتيبخبد اٌىٍيخ فيّب يخص االٔشطخ اٌطالثيخ.
 -3ػًّ وشف ثبٌّصشوفبد واٌفىاتيش وتغذيذ اٌّيضأيخ
ببلىطبت للمعيبر التبضع " :عمليبث التىظيف" :
 -1تُ ػًّ دوساد ٌٍتؼٍيُ اإلٌىتشؤيٍألػضبء اٌّغتدذاد ٌٕظبَ اٌجالن ثىسد.
 -2تُ ػًّ دوساد ٌٍتؼٍيُ اإلٌىتشؤي ٌٍفصىي االفتشاضيخ ألػضبء هيئخ اٌتذسيظ ٔبطمي
اٌٍغخ اٌؼشثيخ وغيش ٔبطمي اٌٍغخ اٌؼشثيخ .
ببلىطبت للمعيبر العبشر

 " :البحث العلمي

" :

ت ُ تفؼيً اٌّؼيبس ِٓ خالي وزذح خذِخ اٌجسث اٌؼًٍّ ثبٌىٍيخ واالٔدبصاد ثىزذح اٌجسث اٌؼًٍّ
ببلتقرير .
ببلىطبت للمعيبر الحبدي عشر

" :خذمت المجتمع " :

تُ تفؼيً اٌّؼيبس ِٓ خالي وزذح خذِخ اٌّدتّغ ثبٌىٍيخ واالٔدبصاد ثىزذح خذِخ اٌّدتّغ

