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 ربيؼخ انضلبصٚك أٌ تكٌٕ يإعغخ تؼهًٛٛخ ٔثحخٛخ ٔ يغبًْخ فٗ انتًُٛخ انًزتًؼٛخ ثكفبءح تُبفغٛخ يغ كهٛبد انتًشٚغ -تطًح كهٛخ انتًشٚغ 

 ػهٙ انًغتٕ٘ انًحهٙ ٔاإللهًٛٙ 

 

 

 

 

ربيؼخ انضلبصٚك ثتمذٚى تؼهٛى تًشٚؼٙ ٚغتٕفٗ يؼبٚٛش انزٕدح ٔ ٚحج ػهٗ احتشاو أخاللٛبد انًُٓخ ٔٚهجٗ احتٛبربد  –شٚغ تهتضو كهٛخ انتً

انًإعغبد انظحٛخ ٔاَتبد أثحبث ػهًٛخ تغبْى فٗ سفغ كفبءح انشػبٚخ انظحٛخ ٔتٕفٛشخذيبد يزتًؼٛخ نتًُٛخ انجٛئخ انًحهٛخ فٗ اؽبس يٍ 

 انحذاحخ ٔ انتُبفغٛخ .

 الكلية  رؤية     
 

 الكلية   رسالة    
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 في تحقيق مستوى رفيع من األداء من خالل التطوير لمعايير متجددة تتماشى مع معايير الجودة للهيئة القومية لضمان الجودة.الوحدة  تطمح

 

 

 

 

 

والبيئة بما تهيئة كلية تمريض الزقازيق للوفاء بمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة واالرتقاء المستمر بالعملية التعليمية وخدمة الطالب 

 يحقق رسالة الكلية ويتفق مع استراتيجية الجامعة والسعي إلعداد الكلية للحصول على االعتماد. 

 وحدة ضمان الجودة رؤية 
 

 وحدة ضمان الجودة  رسالة
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
حزسيخ ثقبفت  1

انجىدة فً 

إطبر انعًم 

األكبديًً 

واإلداري 

 ببنكهيت

 

َشش حمبفخ انزٕدح ثٍٛ  1 -1

أػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ 

ٔيؼبَٔٛٓى ٔاإلداسٍٚٛ 

 ٔانطالة

 

 

ػذد أسثؼخ َذٔاد تٕػٛخ ػٍ َشش حمبفخ انزٕدح  ػمذ1-1-1

 نطالة انفشق األسثؼخ .

ػمذ َذٔتٍٛ تٕػٛخ ػٍ َشش حمبفخ انزٕدح ألػؼبء ْٛئخ 1-1-2

 انتذسٚظ ٔيؼبَٔٛٓى .

 ػمذ َذٔتٍٛ تٕػٛخ ػٍ َشش حمبفخ انزٕدح نإلداس1-1-3ٍٛٚ

َذٔح نهؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ ػٍ االرشاءاد  2ػمذ ػذد  1-1-4

 ل ثبألداء ٔفمب نهمبٌَٕانًٕلؼخ نإلخال

 ػمذ ارتًبع يغ فشٚك نزُّ انتذسٚت ٔانتٕػٛخ .1-1-5

 

 

 يٍ

11/2121 

ئنٗ 

12/2121 

يذٚش ٔحذح  -

ػًبٌ انزٕدح 

 َٕٔاثٓب

 

 

يُغك نزُخ  -

 انتذسٚت ٔانتٕػٛخ

 

 راتٗ -

 

ئَزبص َذٔاد  -

 .انتٕػٛخ 

تمبسٚش يٕحمخ -

ػٍ َتبئذ 

 االرتًبػبد

 

تحذٚج تشكٛم انهزبٌ  1-2  

ُٛخ انخبطخ ثٕحذح انف

 ػًبٌ انزٕدح ثبنكهٛخ

يشارؼخ انهزبٌ انفُٛخ انغبثمخ ٔتحذٚج األػؼبء 1-2-1

 ؽجمب نهًغتزذاد.

 .ئػتًبد تشكٛم انهزبٌ انفُٛخ1-2-2

 

يٍ 

11/2121 

ئنٗ 

11/2121 

يذٚش ٔحذح 

 ػًبٌ انزٕدح

 

ٔحذح ػًبٌ  َٕاة

  انزٕدح 

 

تشكٛم انهزبٌ  - 

انفُٛخ يؼتًذ 

 ٔيؼهٍ ٔيٕحك.

تحذٚج انخطخ انتُفٛزٚخ   1-3 

 نٕحذح ػًبٌ انزٕدح

 

ٛزٚخ يشارؼخ انتمشٚش نًؼشفخ يذٖ ئَزبص انخطخ انتُف 1-3-1

 انغبثمخ نٕحذح ػًبٌ انزٕدح 

ئرتًبع يذٚش انٕحذح ٔانُٕاة نتحذٚج انخطخ انتُفٛزٚخ   1-3-2

 نهٕحذح .

 يشارؼخ انخطخ انًحذحخ ٔاػتًبدْب ٔتفؼٛهٓب  1-3-3

يٍ 

11/2121 

ئنٗ 

11/2121 

يذٚش ٔحذح 

 ػًبٌ انزٕدح

ٔحذح ػًبٌ  َٕاة

  انزٕدح 

انخطخ  - 

انتُفٛزٚخ نٕحذح 

ًبٌ انزٕدح ػ

يؼتًذح ٔيؼهُخ 
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
 ٔيٕحمخ

تحذٚج دنٛم ٔحذح 1-4 

 ػًبٌ انزٕدح

يٍ  ئػذاد دنٛم ٔحذح ػًبٌ انزٕدح 1-4-1

11/2121 

 ئنٗ

11/2121 

يذٚش ٔحذح 

 ػًبٌ انزٕدح

ٔحذح ػًبٌ  َٕاة

  انزٕدح 

ذح دنٛم ٔح راتٗ

ػًبٌ انزٕدح 

يؼتًذ ٔيؼهٍ 

 ٔيٕحك .

اإلرحقبء بجىدة  2

  

بيج َانبز

 نًزحهت

انبكبنىريىص 

ببنكهيت بًب 

يهبً رسبنت 

 انكهيت .

يشارؼخ تٕطٛفبد 2-1

انًمشساد انذساعٛخ نًشحهخ 

انجكبنٕسٕٚط ثُبءاً ػهٗ 

تجُٗ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ 

انًشرؼٛخ اإلطذاس انخبَٗ 

 2117ئثشٚم 

عذ انفزٕح ثُبءاً ػهٗ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ  ػًم دساعخ 2-1-1

 2117نًشرؼٛخ اإلطذاس انخبَٗ ئثشٚم ا

ػمذ عهغهخ يٍ اإلرتًبػبد إلػذاد دساعخ عذ انفزٕح  2-1-2

انًشرؼٛخ اإلطذاس ثٍٛ ثشَبيذ انكهٛخ ٔانًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ 

 2117انخبَٗ ئثشٚم

 يخبؽجخ األلغبو انؼهًٛخ نًشارؼخ تٕطٛفبد انًمشساد 2-1-3

 ؽجمبً نذساعخ عذ انفزٕح انذساعٛخ .

 ئػتًبد انتٕطٛفبد  2-1-4

 االنتضاو ثبالرشاءاد االحتشاصٚخ. 2-1-5

 تطجٛك انًُظخ االنكتشَٔٛخ. 2-1-6

تمغٛى انطالة انٙ يزًٕػبد طغٛشح نهؼًهٙ  2-1-7

ٔكٛم انكهٛخ  - 11/2121

نشئٌٕ انتؼهٛى 

 ٔانطالة

يذٚش ٔحذح  - 

 ػًبٌ انزٕدح

ٔحذح َبئت  -

ػًبٌ انزٕدِ 

 انًختض

 

سؤعبء األلغبو  -

 انؼهًٛخ 

يُغك يؼٛبس  -

انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ 

 ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ 

نزُخ انًؼبٚٛش  -

األكبدًٚٛخ 

ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ 

ٔانًمشساد 

 انذساعٛخ

تٕطٛفبد  - 

مشساد انً

انذساعٛخ 

نًشحهخ 

ط انجكبنٕسٕٚ

 يؼتًذِ

ٔرٕد انٛبد  -

نالرشاءاد 

االحتشاصٚخ 

ػهٙ يٕلغ 

انزبيؼخ 

 ٔثُشاد

ٔرٕد اكٕاد -
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
 ٔانًؼبيم 

 تطجٛك َظبو انتظحٛح االنكتشَٔٙ  2-1-8

 نهطالة .

يشفك خطخ -

انؼًهٙ 

 ٔانُظش٘ .

ٔرٕد تمبسٚش -

يٕحمخ يٍ ٔحذح 

انمٛبط 

 ٔانتمٕٚى.

  

 

ف تٕطٛتحذٚج 2-2

 انجشَبيذ انذساعٗ نًشحهخ

  انجكبنٕسٕٚط

 

 

 

 

 

نتحذٚج  سٚظألػؼبء ْٛئخ انتذئرتًبػبد  ػمذ ػذح2-2-1

انتٗ تتٕافك يغ انًؼبٚٛش بيذ ٔانًمشساد انذساعٛخ َانجش

  .NARS (2117األكبدًٚٛخ انًشرؼٛخ) 

االعتؼبَخ ثبنخجشاد ٔانكٕادس انؼهًٛخ فٗ كبفخ  2-2-2

انجشايذ ٔانًمشساد اعتُبدا انٗ  نٕػغ تٕطٛفانتخظظبد 

انكهٛبد انًُبظشح ٔيٕاكجخ نهًغتزذاد انتٗ ؽشأد حذٚخب ػهٗ 

 انذاخهٙٔاالعتفبدح يٍ تمبسٚش انًشارغ  انظحٙبع انمط

 . اػبدح طٛبغخ ٔيؼًٌٕ يحتٕٖ انًمشس فٙ ٔانخبسرٙ

تحذٚج ثُٛخ تحتٛخ نهكهٛخ ثًب ٚتُبعت يغ انتؼهٛى انٓزٍٛ  2-2-3

ٔكزنك تى تٕصٚغ انطالة ػهٙ يذاس انٕٛو انذساعٙ تجؼب نهكخبفخ 

   .انؼذدٚخ

11/2121 

 )عُٕٚبً(

 

 

 

 

11/2121 

انكهٛخ ٔكٛم  -

نشئٌٕ انتؼهٛى 

 ٔانطالة

يذٚش ٔحذح  - 

 ػًبٌ انزٕدح

َبئت ٔحذح  -

ػًبٌ انزٕدِ 

 انًختض

سؤعبء األلغبو  -

 انؼهًٛخ 

يُغك يؼٛبس  -

انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ 

 ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ 

نزُخ انًؼبٚٛش  -

األكبدًٚٛخ 

ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ 

ٔانًمشساد 

 انذساعٛخ

 

ٔرٕد  - راتٗ

تٕطٛفبد 

ذ نهجشَبي

ٔانًمشساد 

انذساعٛخ 

 يؼتًذح ٔيؼهُخ 

 تمشٚش يٕحك-

 

 

َظبو نهًمشساد 

اإلنكتشَٔٛخ 

 يفؼم 
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
ئعتكًبل تمبسٚش  2-3  

انًشارؼخ انذاخهٛخ 

ٔانخبسرٛخ نهجشَبيذ 

ٔانًمشساد ٔانًظفٕفبد 

 خانذساعٛخ نًشحه

 انجكبنٕسٕٚط 

 

ش انًشارؼٍٛٛ نؼًم تمبسٚيخبؽجخ سؤعبء األلغبو  1 -2-3

 .نهجشَبيذ ٔانًمشسادخبسرٍٛٛ انذاخهٍٛٛ ٔان

يشارؼخ انتٕطٛف نهجشايذ ٔانًمشساد انذساعٛخ  2-3-2

نتمبسٚش انًشارغ انذاخهٗ  ؽجمب ٔػًم اإلرشاءاد انتظحٛحٛخ

 ٔانخبسرٗ

 انكهٛخ.ػشػٓب ٔيُبلشتٓب فٗ يزبنظ  2-3-3

ػشػٓب ٔيُبلشتٓب فٗ نزُخ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ  2-3-4

 انذساعٛخ ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ ٔانًمشساد

ئػتًبد تٕطٛف انجشَبيذ ٔانًمشساد ػشع ٔ 2-3-5

 فٗ يزهظ انكهّٛ انذساعٛخ

11/2121 

 )عُٕٚبً(

ٔكٛم انكهٛخ  -

نشئٌٕ انتؼهٛى 

 ٔانطالة

يذٚش ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح

َبئت ٔحذح  -

ػًبٌ انزٕدِ 

 انًختض

سؤعبء األلغبو  -

 انؼهًٛخ 

يُغك يؼٛبس  -

انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ 

 هًٛٛخ ٔانجشايذ انتؼ

نزُخ انًؼبٚٛش  -

األكبدًٚٛخ 

ًٛخ ٔانجشايذ انتؼهٛ

ٔانًمشساد 

 انذساعٛخ

  راتٙ

 

 

 

 

تمبسٚش نهًشارغ 

انذاخهٙ 

ٔانخبسرٙ 

 يؼتًذح ٔيؼهُخ

 ٕٖئػذاد انتمشٚش انغُ 2-4  

ٔانًمشساد  نهجشَبيذ

نًشحهخ انذساعٛخ 

 انجكبنٕسٕٚط 

 

شَبيذ تحهٛم آساء انًشارؼٍٛ انذاخهٍٛٛ ٔانخبسرٍٛٛ نهج 2-4-1

 انذساعٙ 

ػًم تحهٛم ئحظبئٙ نُتبئذ آساء انطالة فٙ  2-4-2

 انًمشساد انذساعٛخ 

ئػذاد انتمبسٚش ٔئػتًبدْب ٔيُبلشتٓب فٙ انًزبنظ  2-4-3

 انًؼُٛخ 

 يتبثؼخ تُفٛز خطؾ انتطٕٚش نهًمشساد انذساعٛخ  2-4-4

11/2121 

 )عُٕٚبً(

ٔكٛم انكهٛخ  -

نشئٌٕ انتؼهٛى 

 ٔانطالة

 

َبئت ٔحذح  -

ػًبٌ انزٕدح 

 انًختض

سؤعبء األلغبو 

 انؼهًٛخ 

يُغك يؼٛبس  -

انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ 

 ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ 

نزُخ انًؼبٚٛش  -

األكبدًٚٛخ 

ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ 

ٔانًمشساد 

 انذساعٛخ

ٔرٕد تمشٚش  راتٙ

عُٕٖ نهجشَبيذ 

ٔانًمشساد 

 انذساعٛخ

اإلرحقبء بجىدة  3

انبزَبيج 

يشارؼخ تٕطٛفبد 3-1

ثشايذ ٔيمشساد انذساعبد 

يخبؽجخ األلغبو انؼهًٛخ نًشارؼخ تٕطٛفبد ثشايذ  3-1-1

ٔيمشساد انذساعبد انؼهٛب ؽجمب ألساء انًشارغ انذاخهٗ 

ٔكٛم انكهٛخ  - 11/2121

نهذساعبد انؼهٛب 

سؤعبء األلغبو  -

 انؼهًٛخ 

اتجبع انتجبػذ - راتٙ

االرتًبػٙ فٙ 
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
نًزحهت 

انذراسبث 

يب ببنكهيت انعه

بًب يهبً رسبنت 

 انكهيت .

 ٔانخبسرٗ ٔسأٖ انطالة فٗ انًمشساد انؼهٛب

 انكهٛخػشػٓب ٔيُبلشتٓب فٗ يزبنظ  3-1-2

ػشػٓب ٔيُبلشتٓب فٗ نزُخ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ  3-1-3

 ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ ٔانًمشساد انذساعٛخ 

ػشع ٔئػتًبد تٕطٛف انجشَبيذ ٔانًمشساد  3-1-4

 انذساعٛخ فٗ يزهظ انكهّٛ  

ػمذ ػذد يٍ االرتًبػبد نكال يٍ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ  3-1-5

عبد انؼهٛب ٔ انذساعبد انؼهٛب ٔ انجحٕث ٔ يغئٕل يؼٛبس انذسا

نزُخ تطٕٚش انًُبْذ ثٕحذح انزٕدح  ٔسؤعبء االلغبو نتحذٚذ 

 انجشايذ انتٗ ًٚكٍ اعتحذاحٓب

 يُبلشخ سعبئم انًبرغتٛش ٔانذكتٕساِ 3-1-6

االعتؼبَخ ثبنخجشاد ٔانكٕادس انؼهًٛخ فٗ كبفخ  3-1-7

انتخظظبد نًشارؼخ ٔتحذٚج تٕطٛف انجشايذ ٔانًمشساد 

ًُبظشح ٔيٕاكجخ نهًغتزذاد انتٗ ؽشأد اعتُبدا انٗ انكهٛبد ان

حذٚخب ػهٗ انمطبع انظحٗ ٔاالعتفبدح يٍ تمبسٚش انًشارغ 

 انذاخهٗ ٔانخبسرٗ فٗ طٛبغخ ٔيؼًٌٕ يحتٕٖ انًمشس

 انتٕاطم انكتشَٔٛب يٍ خالل انًُظخ 3-1-8

 )عُٕٚبً(
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 ٔانجحٕث.

 يذٚش ٔحذح - 

 ػًبٌ انزٕدح

َبئت ٔحذح  -

ػًبٌ انزٕدِ 

 انًختض

 

يُغك يؼٛبس  -

 انذساعبد انؼهٛب 

نزُخ انًؼبٚٛش  -

األكبدًٚٛخ 

ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ 

ٔانًمشساد 

 انذساعٛخ

يُبلشخ سعبئم 

انًبرغتٛش 

 حٔانذكتٕسا

ٔتمهٛم ػذد 

 انحؼٕس.

عًُٛبس ػًم -

نًُبلشخ 

انشعبئم انؼهًٛخ 

 أَالٍٚ.

تمبسٚش يٕحمخ -

ػٍ َتبئذ 

 االرتًبػبد

 تمشٚش يٕحك -

 

ٔرٕد 

د تٕطٛفب
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
ثشايذ 

ٔيمشساد 

انذساعبد 

 انؼهٛب

 

َظبو نهًمشساد 

اإلنكتشَٔٛخ 

 يفؼم 

 

ئعتكًبل تمبسٚش  3-2  

انًشارؼخ انذاخهٛخ 

ٔانخبسرٛخ نهجشَبيذ 

ٔانًمشساد ٔانًظفٕفبد 

شحهخ انذساعبد انذساعٛخ نً

 انؼهٛب 

 

يخبؽجخ سؤعبء األلغبو نؼًم تمبسٚش انًشارؼٍٛٛ  3-2-1

 انذاخهٍٛٛ ٔانخبسرٍٛٛ  نهجشايذ ٔانًمشساد.

يشارؼخ انتٕطٛف نهجشايذ ٔانًمشساد انذساعٛخ  3-2-2

ٔػًم اإلرشاءاد انتظحٛحٛخ ؽجمب نتمبسٚش انًشارغ انذاخهٗ 

 ٔانخبسرٗ.

 انكهٛخ. ػشػٓب ٔيُبلشتٓب فٗ يزبنظ 3-2-3

 ػشػٓب ٔيُبلشتٓب فٗ نزُخ شئٌٕ انذساعبد انؼهٛب 3-2-4

ػشع ٔئػتًبد تمبسٚش انًشارغ انذاخهٙ ٔانخبسرٙ  3-2-5

 فٙ يزهظ انكهٛخ

 ئػتًبد تٕطٛف انجشَبيذ ٔانًمشساد انذساعٛخ 3-2-6

11/2121 

 )عُٕٚبً(

ٔكٛم انكهٛخ  -

نهذساعبد انؼهٛب 

 ٔانجحٕث.

يذٚش ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح

ئت ٔحذح َب -

ػًبٌ انزٕدِ 

سؤعبء األلغبو  -

 انؼهًٛخ 

يُغك يؼٛبس  -

 انذساعبد انؼهٛب

نزُخ انًؼبٚٛش  -

األكبدًٚٛخ 

ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ 

تمبسٚش نهًشارغ  راتٙ

انذاخهٙ 

ٔانخبسرٙ 

 يؼتًذح ٔيؼهُخ
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
ٔانًمشساد  انًختض

 انذساعٛخ

ئػذاد انتمبسٚش انغُٕٚخ  3-3  

نهجشايذ ٔانًمشساد 

شحهخ انذساعبد نًانذساعٛخ 

 انؼهٛب 

 

تحهٛم آساء انًشارؼٍٛ انذاخهٍٛٛ ٔانخبسرٍٛٛ نهجشَبيذ  3-3-1

 انذساعٙ 

ػًم تحهٛم ئحظبئٙ نُتبئذ آساء انطالة فٙ  3-3-2

 انًمشساد انذساعٛخ 

ػًم تحهٛم ئحظبئٙ نُتبئذ آساء خشٚزٙ كهٛخ  3-3-3

 انتًشٚغ

خ ػًم تحهٛم ئحظبئٙ نُتبئذ آساء يغتفٛذ٘ انخذي 3-3-4 

 ٔاالؽشاف انًزتًؼٛخ

 انكهٛخ.ئػذاد انتمبسٚش ٔئػتًبدْب ٔيُبلشتٓب فٙ يزبنظ  3-3-5

ػًم ئرشاءاد تظحٛحّٛ ثُبءا ػهٗ أساء انًشارؼٍٛٛ  3-3-6

انذاخهٗ ٔانخبسرٗ ٔأساء انطالة ٔخشٚزٙ انكهٛخ ٔيغتفٛذ٘ 

 انخذيخ ٔاالؽشاف انًزتًؼٛخ 

 يتبثؼخ تُفٛز خطؾ انتطٕٚش نهًمشساد انذساعٛخ  3-3-7

11/2121 

 )عُٕٚبً(

ٔكٛم انكهٛخ  -

نهذساعبد انؼهٛب 

 ٔانجحٕث.

يذٚش ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح

َبئت ٔحذح  -

ػًبٌ انزٕدِ 

 انًختض

سؤعبء األلغبو 

 انؼهًٛخ 

يُغك يؼٛبس  -

 انذساعبد انؼهٛب 

نزُخ انًؼبٚٛش  -

األكبدًٚٛخ 

 ٔانجشايذ انتؼهًٛٛخ

ٔانًمشساد 

 انذساعٛخ

ٔرٕد تمبسٚش  راتٙ

عُٕٚخ نهجشايذ 

ٔانًمشساد 

 انذساعٛخ

اإلرحقبء  4

بًُظىيت 

 انبحث انعهًً

يتبثؼخ تُفٛز خطخ 4-1

انجحج انؼهًٗ نهكهٛخ ٔيذٖ 

تطبثك انخطخ انجحخٛخ نهكهٛخ 

 يغ انخطخ انجحخٛخ نأللغبو.

 يغ يتًبشٛخ تكٌٕ ثحٛج انجحخٛخ انؼُبٍٔٚٛ يشارؼخ  4-1-1

 . نهمغى انجحخٛخ خطخان

, ٔدٔنّٛ يحهّٛ) انؼهًٛخ األثحبث ثؼذد ثٛبٌ ئػذاد  4-1-2

 فٗ انًُشٕسح انتذسٚظ ْٛئخ ألػؼبء( تطجٛمّٛ ٔغٛش تطجٛمّٛ

 .انؼهًٛخ انًزالد

 انتذسٚظ ْٛئخ اػؼبء يشبسكبد ثؼذد ثٛبٌ ئػذاد  4-1-3

 يٍ

11/2121 

 ئنٙ

11/2121 

 

 

ٔكٛم انكهٛخ  -

نهذساعبد انؼهٛب 

 ٔانجحٕث.

يذٚش ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح

َبئت ٔحذح  -

يذٚش انٕحذح  -

 انجحخٛخ

يُغك يؼٛبس  -

 انجحج انؼهًٙ

 راتٗ

 

ٔرٕد سعبئم -

ػهًٛخ 

ٔثشٔتٕكالد 

تتُبٔل ربئحخ 

 كٕسَٔب.

تمبسٚش يذٖ -
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
 .ٔانذٔنٛخ انًحهٛخ ثبنًإتًشاد

 االلغبو يٍ انتذسٚظ ْٛئخ اػؼبء يغ نمبءاد ػًم  4-1-4

 انجحخٛخ االٔنٛبد نتحذٚذ ثبنكهٛخ انؼهًٛخ

 نتحذٚذ ثؼذ ػٍ ارتًبع ٔػمذ االلغبو سؤعبء يخبؽجخ 4-1-5

 ٔانذساعخ انجحج يٍ انًضٚذ انٗ تحتبد انتٗ انًٕػٕػبد

 .   ثزنك تمبسٚش ٔػًم انًختظخ انزٓبد ػهٗ ٔؽشحٓب

 انجحخٛخ انخطخ نتحذٚج آنٛخ ٔػغ  4-1-6

 انًشبكم نًؼشفخ انًزتًؼٛخ نألؽشاف  نمبءاد ػًم  4-1-7

 .انجحج يٍ انًضٚذ تحتبد انتٗ انًزتًؼٛخ

اعتحذاد سعبئم ٔاثحبث ػهًٛخ تتًبشٗ يغ ربئحخ  4-1-8

 كٕسَٔب.

 

 

ػًبٌ انزٕدِ 

 ضانًخت

تطبثك انخطخ 

انجحخٛخ نهكهٛخ 

يغ انخطخ 

انجحخٛخ نأللغبو 

 يؼتًذح ٔيٕحمخ

تمبسٚش يٕحمخ -

ٔ يؼتًذح ػٍ 

 َتبئذ االعتجٛبٌ

تمشٚش يٕحك -

ٔيؼتًذ ػٍ 

َتبئذ 

 رتًبػبداال

خطخ يؼتًذح -

 ٔيفؼهخ

 انٛخ يؼتًذح-

 ٔيفؼهخ 

تمذٚى دػى نهجبحخٍٛ يٍ  4-2  

 انذاخم ٔانخبسد ثبنكهٛخ .

 

نتًُٛخ يٓبساد انجحج ػمذ دٔساد تذسٚجٛخ نهجبحخٍٛ 4-2-1

 .انؼهًٙ نذٚٓى

 تٕافش خذيخ ئنكتشَٔٛخ  ثبنًكتجخ نخذيخ انجبحخٍٛ . 4-2-2

انتذسٚظ ٔيؼبَٔٛٓى  أػؼبء ْٛئخ ذػىآنٛبد نٔرٕد  4-2-3

يذٚش انٕحذح  -  

 انجحخٛخ

يُغك يؼٛبس  -

 انجحج انؼهًٙ

بػذِ ثٛبَبد ل 

 ثحخّٛ يحذحّ .



   

 كهيت انخًزيض                                            جبيعت انشقبسيق                                                                                                               

12 
 

 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
 نشفغ أثحبحٓى ػهٙ يٕلغ انزبيؼخ .

تحذٚج لبػذِ ثٛبَبد نهشعبئم ٔاالثحبث انؼهًّٛ  4ـ2ـ4

 الػؼبء ْٛئّ انتذسٚظ

 تًشٚغئطذاس يزهخ انؼهٕو انتًشٚؼٛخ كهٛخ  ئعتًشاس 4-2-5

 انضلبصٚكربيؼخ 

 ـ نزُّ انتذسٚت

اإلرحقبء  5

بًُظىيت 

انخذريب 

نهكىادر 

األكبديًيت 

واإلداريت 

نخعشيش 

يُظىيت إدارة 

 انجىدة ببنكهيت.

 

 

تذسٚت يغتًش نزًٛغ  5-1

 األؽشاف انًؼُٛخ ثبنكهٛخ  .

 

ػمذ ئرتًبػبد ٔنمبءاد يغ  يُغمٙ يؼٛبس أػؼبء 5-1-1

ص االداس٘ ٔانمٛبدح ْٛئخ انتذسٚظ ٔانطالة ٔانخشٚزٌٕ ٔانزٓب

ٔانحٕكًخ ثظذد ئػذاد انخطخ انتذسٚجٛخ ثُبًء ػهٙ اإلحتٛبربد 

 انتذسٚجٛخ نألؽشاف انًؼُٛخ .

 ػًم انخطخ انتذسٚجٛخ نالؽشاف انًؼُٛخ     5-1-2

 اإلػالٌ ػٍ تُفٛز انٕسشخ . 5-1-3

 انتُغٛك يغ ئداسح انكهٛخ نتششٛح انًذسثٍٛ  5-1-4

ؼبء انزٓبص االكبدًٚٗ ػًم اعتجٛبٌ  عُٕ٘ ألػ 5-1-5

ٔاالداس٘ ػٍ رٕدح انجشايذ انتذسٚجٛخ انًُفزح )انمٛبداد 

 ٔانؼبيهٍٛ(.

تحذٚج انّٛ لٛبط احش انتذسٚت) انمٛبداد ٔاػؼبء  5-1-6

 انٓٛئخ انتذسٚظ ٔانؼبيهٍٛ(.

ػمذ نمبءاد دٔسٚخ يغ اػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ  5-1-7

 ٔيؼبَٔٛٓى نؼشع ٔيُبلشخ َتبئذ انشػب انٕظٛفٙ ٔٔػغ

 يمتشحبد انتحغٍٛ

 يٍ

11/2121 

 ئنٙ

11/2121 

 

يذٚش ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح

َٕاة ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح

نزُخ انتذسٚت   -

ثبنتُغٛك يغ 

 يُغمٗ انًؼبٚٛش .

خطخ تذسٚجٛخ - راتٗ

يؼتًذح ٔيؼهُخ 

 ٔيٕحمخ.

تمبسٚش يٕحمخ -

ػٍ َتبئذ 

 االرتًبػبد

تمبسٚش يٕحمخ -

نتحغٍٛ انشػب 

 ػٍ انتذسٚت

يحؼش -

ارتًبع 

% 81ثحؼٕس 

يٍ اػؼبء 

ْٛئخ انتذسٚظ 

 ٔيؼبَٔٛٓى
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
 

 

 

 

لشاساد -

يٕحمخ نشفغ  

 َغجخ انشػب

حعشيش َظبو  6

انًخببعت 

انذاخهيت 

 وانخقييى

 

يشارؼخ  اإلعتجٛبَبد 6-1

ثظفخ دٔسٚخ ٔاإلعتفبدح 

 يُٓب فٗ ػًهٛخ انتمٕٚى.

 نًشارؼخ انزٕدح ٔٔحذح انًؼبٚٛش يُغمٙ ثٍٛ انتُغٛك 6-1-1

 .االعتجٛبَبد

  انُتبئذ ٔيُبلشخ نإلعتجٛبَبد اإلحظبئٗ انتحهٛم ػًم 6-1-2

 انزٓخ ئنٗ ٔئسعبنٓب انتظحٛحٛخ اإلرشاءاد ػًم  6-1-3

 نتفؼٛهٓب انالصيخ اإلرشاءاد إلتخبر انًؼُٛخ

 يٍ

11/2121 

 ئنٗ

11/2121 

 

يذٚش ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح

ٔحذح َٕاة  -

 انزٕدحػًبٌ 

 يُغمٗ انًؼبٚٛش -

نزُخ  -

 .اإلعتجٛبَبد

 

يحبػش  - راتٗ

ارتًبع نزُّ 

 االعتجٛبَبد 

ـ َتٛزّ انتحهٛم 

االحظبئٙ 

ٔاالرشءاد 

 انتظحٛحّ 

ئػذاد انتمشٚش انغُٕٖ  6-2  

 انخبص ثبنكهٛخ

 

ػمذ  ئرتًبع نكٛفٛخ كتبثخ انتمشٚش انغُٕٖ نًُغمٗ  6-2-1

 انًؼبٚٛش

 يخبؽجبد نًُغمٗ انًؼبٚٛش إلعتٛفبء انتمشٚش انغُٕٖ 6-2-2

دػى فُٗ يٍ لجم يغتشبسٍٚ انزٕدح ثبنكهٛخ  تمذٚى 6-2-3

 إلػذاد  انتمشٚش انغُٕٖٔحذح ئداسح انزٕدح ثبنزبيؼخ ٔ

يشارؼخ انتمبسٚش ٔيُبلشتٓب فٙ يزهظ ٔحذح ػًبٌ  6-2-4

 انزٕدح 

ئػذاد انظٕسح انُٓبئٛخ نهتمشٚش ٔئػتًبدْب فٙ يزهظ  6-2-5

 انكهٛخ .

 يٍ

11/2121 

 ئنٗ

11/2121 

 

يذٚش ٔحذح  -

 ٕدحػًبٌ انز

يغتشبس٘  -

 انزٕدح

 

ٔحذح َٕاة  -

 انزٕدحػًبٌ 

 يُغمٗ انًؼبٚٛش -

نزُخ انًشارؼخ  -

 انذاخهٛخ

انتمبسٚش  راتٗ

انغُّٕٚ يؼتًذِ 

 ٔيؼهُّ.
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
  

 

 

 

 

 .انتمٕٚى انزاتٙتشكٛم فشٚك  1-3-6  انتمٕٚى انزاتٗ 6-3

 اٜنٛخ ٔاالػالٌ ػُٓب ، نهتمٕٚى انزاتٙ ئػذاد خطخ 6-3-2

 هتمٕٚىاألدٔاد انًُبعجخ نٔاعتخذاو  كتذسٚت انفشٚ 6-3-3

 .انتمٕٚى انزاتٙسٚش بثبالػبفخ انٗ يشارؼخ تم

 يٍ

11/2121 

 ئنٗ

11/2121 

يذٚش ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح

ٔحذح َٕاة  -

ػًبٌ 

 انزٕدح

نزُخ انًشارؼخ  -

 انذاخهٛخ 

نزُخ انتمٕٚى  -

انزاتٙ 

ٔانذساعخ 

 انزاتٛخ 

يذٚشٖ  -

 انٕحذاد

ٔرٕد  - راتٗ

تمبسٚش 

انًشارؼخ 

 ذاخهٛخان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تُفٛز انؼذانخ انًإعغٛخ  6-4  

ثٍٛ رًٛغ انفئبد انًؼُٛخ 

 ثبنكهٛخ

 ٔانًحبعجخ انًغبءنخ نُظبو آنٛخ ٔػغ  6-4-1

 ألخز انًؼُٛخ االؽشاف ػهٙ انًغبءنخ آنٛخ ػشع  6-4-2

 يمتشحبتٓى

  ٔانًحبعجخ انًغبءنخ آنٛخ ئػتًبد  6-4-3

 ػًبٌ يٍ نهتأكذ ٔانًحبعجخ انًغبءنخ َظبو تفؼٛم 6-4-4

 ٔانطالة انتذسٚظ ْٛئخ اػؼبء ثٍٛ انتًٛٛض ٔػذو انؼذانخ

  ثبنكهٛخ ٔانؼبيهٍٛ

 يٍ

11/2121 

 ئنٗ

11/2121 

يذٚش ٔحذح 

 ػًبٌ انزٕدح 

يغتشبس٘  -

 انزٕدح

َٕاة  -

 انزٕدح 

يغئٕل نزُخ   - 

 انًغبءنخ 

 ٔ انًحبعجخ

يُغك يؼٛبس  -

انمٛبدِ 

 ٔانحٕكًّ

آنٛخ َظبو  راتٗ

انًغبءنخ 

حبعجخ ٔانً

يؼتًذح 

ٔيٕحمخ 

ٔيؼهُخ 

 ٔيفؼهخ
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
يتبثؼخ اػًبل ٔحذح  6-5  

 انمٛبط ٔانتمٕٚى 

 

انتأكذ يٍ اإلنتضاو ثًؼبٚٛش رٕدح انٕسلخ اإليتحبَٛخ لجم 6-5-1

 ؽجبػخ األعئهخ 

يشارؼخ اعتٛفبء انٕسلخ اإليتحبَٛخ نًخشربد انتؼهٛى  6-5-2

 انًغتٓذفخ ثتٕطٛف انًمشس

د انجكبنٕسٕٚط ٔانذساعبد يشارؼخ دٔسٚخ نكُتشٔال 6-5-3

 انؼهٛب 

يالحظخ أعبنٛت انتذسٚظ ٔانتؼهى  ثبنمبػبد ٔانًؼبيم  6-5-4

كًب ركش فٙ تٕطٛف انًمشساد انذساعٛخ  يٍ لجم سؤعبء 

 األلغبو 

يشارؼخ ئعتشاتٛزٛبد انتذسٚظ ٔانتؼهى ثُبءآ ػهٙ  6-5-5

 َتبئذ اإليتحبَبد ٔآساء انطالة 

 ئػتًبدْب يٍ انكهٛخيتبثؼخ ئػالٌ انُتبئذ ٔ 6-5-6

 يٍ

11/2121 

 ئنٗ

11/2121 

 

يذٚش ٔحذح 

 ػًبٌ انزٕدح 

َبئت ٔحذح  -

 انزٕدح ػًبٌ

 انًختض

يُغمٙ  -

 انًؼبٚٛش

يذٚش ٔحذح  -

 انمٛبط ٔانتمٕٚى

 

يؼبٚٛش   - راتٗ

انٕسلخ 

اإليتحبَٛخ 

 يؼتًذح 

تمبسٚش  -

يشارؼخ 

انكُتشٔالد 

 يؼتًذح

ئعتشاتٛزٛخ -

انتذسٚظ 

 ٔانتؼهى يٕحمخ



   

 كهيت انخًزيض                                            جبيعت انشقبسيق                                                                                                               

16 
 

 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
7 

 

 

 

دعى إدارة 

 انبيبَبث 

وانًعهىيبث 

انخي حهبي 

يخطهببث 

انخقييى 

وانخحسيٍ 

 انًسخًز

 

تحذٚج يهفبد ٔحذح 7-1

ػًبٌ انزٕدح ػهٙ يٕلغ 

 انكهٛخ 

 

 

 

تحٕٚم ثؼغ  7-2

 اإلعتجٛبَبد ئنكتشَٔٛبً.

 

 

تٕافش يمشساد    7-3

 َّٔٛئنكتش

 سفغ يهفبد ٔحذح ػًبٌ انزٕدح ػهٙ يٕلغ انكهٛخ  7-1-1

 ؼٛم يٕلغ انكهٛخ ثبنهغخ انؼشثٛختف 7-1-2

 تطٕٚش يٕلغ انكهٛخ اإلنكتشَٔٙ ٔفمب نًؼبٚٛش انتظًٛى 7-1-3

ٔػغ انٛخ نٕػغ ثشايذ يشتشكخ يغ انكهٛبد  7-1-4 

 انًُبظشح

ٔسػ تذسٚجٛخ ػٍ كٛفٛخ تحٕٚم اإلعتجٛبَبد يٍ ٔسلٙ  7-2-1

 ئنٙ ئنكتشَٔٙ ألػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔيُغمٙ انًؼبٚش .

 

ثُٛخ تحتٛخ نهكهٛخ ثًب ٚتُبعت يغ انتؼهٛى انٓزٍٛ  تحذٚج 7-3-1

ٔكزنك تى تٕصٚغ انطالة ػهٙ يذاس انٕٛو انذساعٙ تجؼب نهكخبفخ 

   انؼذدٚخ.

 يٍ

11/2121 

 ئنٙ

11/2121 

 

يذٚش ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح 

 َٕاة انزٕدح -

يذٚش ٔحذح  -

 َظى انًؼهٕيبد

سئٛظ نزُخ  - 

 انتذسٚت

سؤعبء األلغبو  -

 انؼهًٛخ 

 

 

 

 

 راتٗ

 

 

يهفبد ٔحذح  -

ػًبٌ انزٕدح 

ػهٙ يٕلغ 

 انكهٛخ 

تمشٚش يٕحك -

 تطٕٚش انًٕلغ

 االنكتشَٔٙ

آنٛخ يٕحمخ -

 ٔيؼتًذح

ٔرٕد  -

يمشساد 

 ئنكتشَٔٛخ.

تحٕٚم ثؼغ  -

االعتجٛبَبد 

 ئنكتشَٔٛبً.
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
دعى انكهيت فً  8

أداء 

يسئىنيبحهب 

 اإلجخًبعيت

 

 

 

ٔرٕد خطخ  عُٕٚخ 8-1

 هٛخ .نألَشطخ انًزتًؼٛخ ثبنك

 

 

يخبؽجخ األلغبو انؼهًٛخ نٕػغ خطؾ انًشبسكخ 8-1-1

 انًزتًؼٛخ  انتبثؼخ نٓى 

ػمذ ئرتًبػبد ٔنمبءاد يغ فشٚك ٔحذح خذيخ  8-1-2

 انًزتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ نٕػغ انخطخ انتُفٛزٚخ 

 انكهٛخ ػهٙ طفحخ انًزتًؼٛخ انخذيبد  خطخ َشش 8-1-3

 انًختهفخ. ٔانٕعبئم

 خ انًشبسكخ انًزتًؼٛخيتبثؼخ تُفٛز خط 8-1-4

 ػًم تمبسٚش ثًب تى اَزبصِ يٍ انخطؾ . 8-1-5

لٛبط آساء األؽشاف انًؼُٛخ ػٍ األَشطخ انًزتًؼٛخ  8-1-6

 انًمذيخ يٍ انكهٛخ

 ػًم اعتجٛبَبد نتحذٚذ االحتٛبربد ٔأٔنٕٚبد انًزتًغ 8-1-7

 تشكٛم نزُخ نألؽشاف انًزتًؼٛخ. 8-1-8

خ سػبء االؽشاف ٔػغ خطخ نتؼضٚض ٔاعتًشاسٚ 8-1-9 

 انًزتًؼٛخ

تحذٚج عُٕٖ نخطخ خذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ  8-1-11

ثُبء ػهٗ َتبئذ االعتجٛبَبد تحذٚذ االحتٛبربد ٔ سػب 

 يٍ

11/2121 

 ئنٙ

11/2121  

 

 

 

 

ٔكٛم انكهٛخ  -

نشإٌ خذيخ 

انًزتًغ 

 ٔتًُٛخ انجٛئخ 

يذٚش ٔحذح  -

 ػًبٌ انزٕدح

َبئت انزٕدِ  -

 انًختض

 

يُغك يؼٛبس  -

انًشبسكخ 

 انًزتًؼٛخ 

يذٚش ٔحذح  -

خذيخ انًزتًغ 

ٔتًُٛخ انجٛئخ 

 ٔأػؼبئٓب.

 راتٗ -

 

 

 

 

 

خطخ  -

انًشبسكخ 

انًزتًؼٛخ 

 يٕحمخ ٔيؼتًذح

تمشٚش  -

تًذ يٕحك ٔيؼ

ػٍ َتبئذ 

 االعتجٛبٌ

تمبسٚش  -

ئَزبص انخطخ 

 انًزتًؼٛخ 

سػب  -

األؽشاف ػٍ 

األَشطخ 

انًزتًؼٛخ 

انًمذيخ يٍ 

 انكهٛخ 
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 و
ف األهذا

 اانعبيت
 األَشـــــــطت األهذاف اإلجزائيت

وقج 

 انخُفيذ

 شزف ي

 انخُفيذ
 يسئىل انخُفيذ

يصذر 

 انخًىيم

يؤشزاث 

 اإلَجبس
 األؽشاف ػٍ رٕدح انجشايذ انًمذيخ

 داخم انتٕػٛخ َٔذٔاد انظحٛخ انمٕافم يٍ ػذد تُفٛز 8-1-11

 االحتٛبربد انًختهفخ ػهٙ ٔخبسد انزبيؼخ ثُبء

 

تمشٚش يٕحك  -

 ٔيؼتًذ

تمشٚش يٕحك  -

ٔيؼتًذ ػٍ 

انمٕافم انتٗ تى 

 ارشائٓب
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