و

انىسيهخ/انىشبط
الوسائل واألنشطة لكل هدف

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

انهذف 1تطىيز انخطط انذراسيخ وانجزامج انمختهفخ (دثهىو،ثكهىريىص،دراسبد عهيب) وفك متطهجبد انعصز وتهجي احتيبجبد سىق انعمم خالل عبو و يمتذ نالعىاو انمبدمخ (هذف استزاتيجي)
و

انىسيهخ/انىشبط
ِخبغجخ اٌؼّبداد ٌالَؼبصاًٌ االلغبَ اٌزبثؼخ ٌهب ثبلزشاػ ثشاِظ اوبدَُّخ عذَذح (دثٍىَ ،ثىبٌىسَىط ،دساعبد ػٍُب)
وفك خططهب االعزشارُغُخ و اٌزؾغٍُُخ

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

د .آَّ صجؼ

30/12/2017

د .ثبعُ ػبَؼ  +د .سائذ اٌؾغبس
 +أ .ػبدي إٌؾبي

28/02/2018

د .ثبعُ ػبَؼ  +د .سائذ اٌؾغبس
 +أ .ػبدي إٌؾبي

31/03/2018

30/03/2018
30/04/2018

هـ1

1

هـ1

2

ؽصش اٌؼّبداد و االلغبَ االوبدَُّخ اٌزٍ اعزغبثذ ،و دساعخ ثشاِغهب اٌّمزشؽخ

هـ1

3

االعزّبع ِغ اٌؼّبداد و الغبِهب االوبدَُّخ اٌزٍ الزشؽذ ثشاِظ عذَذح ٌفؾص عجً أغبص خطػ ٌالػزّبد

هـ1

4

د .ثبعُ ػبَؼ  +د .سائذ اٌؾغبس
 +أ .ػبدي إٌؾبي

هـ1

5

ػّبدح اٌغىدح

هـ1

6

هـ1

7

د .ثبعُ ػبَؼ  +د .سائذ اٌؾغبس 30/08/2018
اعداد دراسة حول البرامج االكادٌمٌة القائمة من اجل تعزٌزها و سبل رفدها بالطلبة و االمكانٌات

سؤعبء األلغبَ

انهذف 2انعمم عهى تعشيش انتشجيك االكبديمي مع كبفخ انمؤسسبد وانجبمعبد انمحهيخ و انعبنميخ خالل انعبو انذراسي و االعىاو انمبدمخ (هذف استزاتيجي)
انمىفذ
انىسيهخ/انىشبط
و

30/08/2018

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء
رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
اعزمجبي سدود االلغبَ
اػذاد لبئّخ ثبٌؼّبداد و
االلغبَ راد اٌجشاِظ اٌّمزشؽخ
ِؾبظش االعزّبػبد ،لبئّخ
ِخزصشح ثباللغبَ االوفش ؽظب،
رؾىًُ ٌغبْ الػذاد اٌخطػ،
عذوي صٍِٕ الٔغبص اٌخطػ
اٌذساعُخ
وعىد خطػ دساعُخ عبهضح
ٌالسعبي او اسعٍذ فؼال
ٌالػزّبد ،اػزّبد خطػ عذَذح
اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌّغزّؼُٓ،
رىصُبد اٌىسؽخ
وعىد خطػ دساعُخ عبهضح
ٌالسعبي او اسعٍذ فؼال
ٌالػزّبد ،اػزّبد خطػ عذَذح
اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ سؤعبء
األلغبَ

مؤشزاد األداء

هـ2

1

ػمذ اعزّبع ِغ اٌؼاللبد اٌذوٌُخ ٌفؾص افبق اٌزؾجُه ِغ ِؤعغبد اوبدَُّخ فٍ اٌخبسط

هـ2

2

ِخبغجخ اٌغهبد اٌّشؽؾخ ٌٍزؾجُه ِؼهب ؽىي االعزؼذاد ٌزٌه و الزشاػ آفبق اٌزؼبوْ

هـ2

3

ػمذ وسؽخ ػًّ ثؾعىس ػّبداد اٌىٍُبد ،واٌغىدح ،اللزشاػ ثشاِظ ِؾزشوخ ِغ عبِؼبد و ِؤعغبد اخشي وػًّ
لبئّخ اوٌىَبد و الزشاػ اٌُبد ٔبظّخ ٌٍزؼبوْ

هـ2

4

هـ2

5

اٌجذء ثغذوي اٌّؾبسَغ اٌّمزشؽخ ٌٍزؾجُه ِغ اٌغبِؼبد واٌّؤعغبد األخشي الغالق أوي ِؾشوع اٌؼبَ اٌمبدَ

انهذف 3تحسيه تىسيع األعجبء انتذريسيخ نهمحبضزيه في انفصىل و االعىاو انمبدمخ
انىسيهخ/انىشبط
و
هـ3

1

هـ3

2

هـ3

3

رٕفُز وسػ ػًّ ؽىي آٌُخ ثٕبء اٌغذوي ثؾعىس سؤعبء االلغبَ االوبدَُّخ و ِغبػذَهُ

إػذاد وسلخ رؼٍُّبد (دًٌُ اعزخذاَ ٌؾبؽبد اٌجشٔبِظ) اٌخبصخ ثبٌغذاوي اٌذساعُخ

لبئّخ ثبٌّؤعغبد اٌخبسعُخ
د .ثبعُ ػبَؼ  +د .سائذ اٌؾغبس  31/01/2018اٌّزبؽخ ٌٍزؾجُه ِؼهبٔ ،ظبَ
ِؼزّذ داخٍُب الٌُبد اٌزؾجُه
لبئّخ ثبٌّؤعغبد اٌخبسعُخ
 31/01/2018اٌّزبؽخ ٌٍزؾجُه ِؼهبٔ ،ظبَ
د .آَّ صجؼ
ِؼزّذ داخٍُب الٌُبد اٌزؾجُه
ِخشعبد اٌىسؽخ ،لبئّخ
د .ثبعُ ػبَؼ  +د .سائذ اٌؾغبس 28/02/2018
اوٌىَبدِ ،مزشؽبد ٌٍزؼبوْ
دًٌُ ٌٍّؤعغبد االوبدَُّخ
اٌذاخٍُخ اٌّغزهذفخ و ٔظبَ
د .ثبعُ ػبَؼ  +د .سائذ اٌؾغبس  31/4/2018اٌزؼبًِ ِؼهب ،دًٌُ ٌٍّؤعغبد
اٌذوٌُخ اٌّغزهذفخ و لٕىاد
اٌزؼبًِ ِؼهب
دًٌُ ٌٍّؤعغبد االوبدَُّخ
اٌذاخٍُخ اٌّغزهذفخ و ٔظبَ
د .ثبعُ ػبَؼ  +د .سائذ اٌؾغبس  31/08/2018اٌزؼبًِ ِؼهب ،دًٌُ ٌٍّؤعغبد
اٌذوٌُخ اٌّغزهذفخ و لٕىاد
اٌزؼبًِ ِؼهب

انمىفذ
دِ .ؾّذ األػشط  +د .سائذ
اٌؾغبس  +أ .ػبدي إٌؾبي

مىعذ االوتهبء
30/12/2017

مؤشزاد األداء
رمُُُ اٌغذوي اٌذساعٍ ِٕظُ
ثؾىً عُذ

أ .أؽّذ اٌغش

31/01/2018

عذوي اإلِزؾبٔبد إٌهبئُخ
وإٌصفُخ ثذوْ رؼبسظبد

أ .ػبدي إٌؾبي

30/12/2017

اعزالَ سؤعبء األلغبَ ٌٍذًٌُ

هـ3

أ .ػبدي إٌؾبي

4

اٌغذوي اٌذساعٍ ِؼذي

30/12/2017

انهذف 4انعمم عهى انزلي ثبنكبدر األكبديمي مه حيث انذرجبد انعهميخ وانتأهيم و تطجيك انمعبييز االكبديميخ االسبسيخ في انتىظيف خالل انعبو و االعىاو انمبدمخ (هذف استزاتيجي)
و

انىسيهخ/انىشبط

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

لبػذح ثُبٔبد رزعّٓ اٌؼٕبصش
31/01/2018
اٌّزوىسح

هـ4

1

أ .ػبدي إٌؾبي

هـ4

2

أ ًِٕ .إٌغبس

31/01/2018

هـ4

3

د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط

31/2/2018

ٔزبئظ اٌذساعخ ،اٌُبد اٌشلٍ
ثبٌىبدس االوبدٍَّ

هـ4

4

د .آَّ صجؼ

31/2/2018

وعىد لبئّخ

هـ4

5

د .ثبعُ ػبَؼ  +د .سائذ اٌؾغبس
 +دِ .ؾّذ االػشط

30/05/2018

وعىد لبئّخ و ٔؾشهب

هـ4

6

وظغ ِؼبَُش واظؾخ ٌزؼُُٓ االوبدَُُّٓ ؽغت اٌؾبعخ فٍ االلغبَ و اٌذسعخ اٌؼٍُّخ ،و اٌٍُبلخ اٌؾخصُخ

د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط

30/05/2018

وعىد الئؾخ ِٕظّخ ٌؼٍُّخ
اٌزؼُُٓ االوبدٍَّ

هـ4

7

ٔؾش إٌظبَ االوبدٍَّ خبصخ رٌه اٌّؼٍٕ ثبٌّىبفبد و اٌؼمىثبد ثؾك االوبدَُُّٓ و اٌؼًّ ػًٍ رٕفُزٖ

د .آَّ صجؼ

هـ4

8

تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس من خالل الدورات وورش العمل واللقاءات

ػّبدح اٌغىدح

انهذف 5تحسيه انجيئخ انتعهيميخ انتعهميخ في انجبمعخ

سدود االلغبَ االوبدَُّخ

اٌزغزَخ اٌشاعؼخ االَغبثُخ ِٓ
30/08/2018
اٌؼبٍُِٓ
رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
 30/08/2018واٌزغزَخ اٌشاعؼخ االَغبثُخ ِٓ
سؤعبء األلغبَ واٌطٍجخ

انىسيهخ/انىشبط
اٌؼًّ ِغ ؽئىْ رىٕىٌىعُب اٌّؼٍىِبد ػًٍ رغهُض لبػبد دساعُخ ثىعبئً رؼٍُُّخ إٌىزشؤُب ً

هـ5

و
1

هـ5

2

هـ5

3

هـ5

4

هـ5

5

ٔؾش صمبفخ اٌّؾبفظخ ػًٍ اٌمبػبد اٌذساعُخ وِؾزىَبرهب ِٓ أدواد وأعهضح

هـ5

6

زٌادة عدد أجهزة  LDCو  Smart Boardفً القاعات الدراسٌة

د .آَّ صجؼ

هـ5

7

العمل مع الجهات المعنٌة على تجهٌز قاعات مخصصة للتسجٌل والبث

د .آَّ صجؼ

31/01/2018

هـ5

8

مخاطبة االقسام االكادٌمٌة لتصمٌم مقررات إلكترونٌة

د .آَّ صجؼ

31/12/2017

اٌؼًّ ػًٍ اعزؾذاس و رفؼًُ لٕبح اٌىزشؤُخ ٌٍزؼٍُُ اٌّجبؽش (ٌ )Aqsa-tubeجش ِؾبظشاد ثؼط اٌّغبلبد ِٓ
خالي اٌزىاصً ِغ رىٕىٌىعُب اٌّؼٍىِبد و وٍُخ االػالَ.
التواصل مع االقسام و العمادات لتسمٌة مساق من كل كلٌة ٌتم بثه كبداٌة

انهذف 6تتعشيش لذراد االلسبو عهى ارشبد انطهجخ أكبديميب
انىسيهخ/انىشبط
و

28/02/2018

مؤشزاد األداء
لبئّخ ِؾذصخ ثمبػبد LCD
وعىد لٕبح خبصخ ػًٍ صفؾخ
اٌؾئىْ االوبدَُّخ
ردود العمادات بالترشٌح

انمىفذ
د .آَّ صجؼ

أ .ػبدي إٌؾبي

20/01/2018

اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ األلغبَ

أ .ػبدي إٌؾبي

ٔؾش اٌمىأُٓ ػجش ِىلغ اٌؾئىْ
20/01/2018
األوبدَُّخ وصفؾخ FB
31/12/2017

د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ
د .اٌمن صبح

مىعذ االوتهبء
31/06/2018
28/02/2018

رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
واٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ IT
رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
واٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ IT
رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
واٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ IT

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

هـ6

1

د .آَّ صجؼ

31/12/2017

اٌزغزَخ اٌشاعؼخ االَغبثُخ ِٓ
سؤعبء األلغبَ واٌطٍجخ

هـ6

2

أ .ػبدي إٌؾبي

31/01/2018

اٌزغزَخ اٌشاعؼخ االَغبثُخ ِٓ
اٌطٍجخ

هـ6

3

أ .ػبدي إٌؾبي

31/01/2018

اٌزغزَخ اٌشاعؼخ االَغبثُخ ِٓ
اٌطٍجخ

4

انهذف 7تعشيش انظهىر اإلعالمي نهشئىن األكبديميخ ثمب يخذو انجمهىر مه طالة وأكبديمييه حتى وهبيخ انعبو انذراسي
انىسيهخ/انىشبط
و

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

هـ7

1

هـ7

2

هـ7

3

د .آَّ صجؼ

هـ7

4

أ .ػبدي إٌؾبي

رطىَش صفؾخ اٌؾئىْ األوبدَُّخ وسثػ إػالٔبرهب ثّشثغ اإلػالٔبد ػًٍ اٌصفؾخ اٌشئُغُخ ٌٍغبِؼخ
FB

انهذف 8إعبدح انهيكهخ االداريخ نكبفخ انجىاوت انخبصخ ثبنشئىن األكبديميخ
انىسيهخ/انىشبط
و
هـ8

1

رصُُّ واػزّبد هُىٍُخ ٌٍؾئىْ األوبدَُّخ

هـ8

2

وظغ وصف وظُفٍ ِىزىة ٌىً ِىظف ِٓ ِىظفٍ اٌذائشح

هـ8

3

هـ8

4

هـ9
هـ9

انهذف 9انعمم عهى تعشيش االحتكبو انى انىظبو األكبديمي في جميع انمعبمالد انطالثيخ و االكبديميخ في انجبمعخ
انىسيهخ/انىشبط
و
نشر األنظمة والعقوبات االكادٌمٌة عبر صفحة الفٌسبوك والصفحة الرسمٌة بشكل دوري
1
2

رٕفُز إٌظبَ األوبدٍَّ ؤظبَ اٌؼمىثبد االوبدَُّخ

أ .ػبدي إٌؾبي

31/01/2018

رغزَخ اٌصفؾخ ثبٌّؼٍىِبد

أ .ػبدي إٌؾبي

31/12/2017

صفؾخ FB

رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
 31/12/2017واٌزغزَخ اٌشاعؼخ االَغبثُخ ِٓ
ػّبدح اإلػالَ

انمىفذ
د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط
د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط
د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط
د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط

31/01/2018

مىعذ االوتهبء

رؼذًَ اٌصفؾخ

مؤشزاد األداء

 31/03/2018اػزّبد اٌهُىٍُخ
رؾشَش وصف وظُفٍ ِىزىة
31/03/2018
ٌىً ِىظف
30/05/2018

رؼُُٓ ػبٍُِٓ

30/05/2018

إػبدح رصُُّ اٌّىبرت

انمىفذ
أ .ػبدي إٌؾبي

مىعذ االوتهبء
15/01/2018

د .آَّ صجؼ

30/12/2017

مؤشزاد األداء
ِٕؾىساد ػجش اٌصفؾخ
رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
اعزمجبي سدود االلغبَ

هـ9

3

هـ9

4

ِخبغجخ اٌؼّبداد ٌالَؼبص اًٌ االلغبَ اٌزبثؼخ ٌهب ثبالغالع ػًٍ اٌمىأُٓ واألٔظّخ ؤؾشهب ثُٓ اٌطٍجخ

انهذف 10انعمم عهى تطىيز آنيبد انتىاصم مع كبفخ انطهجخ
انىسيهخ/انىشبط
و
ثٕبء اعزجُبٔبد إٌىزشؤُخ ؤؾشهب ػًٍ صفؾبد األلغبَ واٌىٍُبد واٌصفؾخ اٌشئُغُخ ٌٍغبِؼخ و رغّؼبد اٌطٍجخ ػًٍ
فُغجىن ٌغّغ ِؼٍىِبد ؽىي خشَغٍ اٌغبِؼخ و اِبوٓ ػٍّهُ اْ وعذد رّهُذا الػذاد صفؾخ ٌٍخشَغُٓ (ثبٌزؼبوْ
هـ10
1
ِغ ؽئىْ اٌطالة)

انهذف 11انعمم عهى تطىيز وظبو االمتحبوبد
انىسيهخ/انىشبط
و

رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
اعزمجبي سدود االلغبَ

د .آَّ صجؼ

15/01/2018

د .آَّ صجؼ

رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
31/12/2017
اعزمجبي سد ِٓ اٌؾئىْ اإلداسَخ

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

د .ثبعُ ػبَؼ  +أ .ػبدي إٌؾبي

31/6/2018

اعزجُبٔبد إٌىزشؤُخ ِٕؾىسح
ػًٍ اٌصفؾبد اٌشعُّخ

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

هـ11

1

إعتماد دائرة دائمة ومستقلة لالمتحانات تتبع النائب األكادٌمً

د .آَّ صجؼ  +أ.أؽّذ اٌغش

15/01/2018

هـ11

2

إػزّبد ٔظبَ اٌزىلُغ اإلٌىزشؤٍ ٌٍّالؽظُٓ فٍ اٌٍغبْ

د .آَّ صجؼ  +أ.أؽّذ اٌغش

30/12/2017

مؤشزاد األداء
رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
اعزمجبي سدود االلغبَ
رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
اعزمجبي سدود االلغبَ

انهذف12
انمىفذ

و

انىسيهخ/انىشبط

هـ12

1

اٌزىاصً ِغ اٌؾئىْ اإلداسَخ ٌزىفُش ُِضأُبد وبٍِخ إلعشاء األٔؾطخ

د .آَّ صجؼ

هـ12

2

رؼُُّ اٌخطخ اٌزؾغٍُُخ ٌذي االلغبَ و اٌىٍُبد و ؽضهب ػًٍ ِالئّخ أؾطزهب االوبدَُّخ ثّب َخذَ اٌخطخ

د .آَّ صجؼ

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
31/12/2017
اعزمجبي سد ِٓ اٌؾئىْ اإلداسَخ
31/12/2017

رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
اعزمجبي سد ِٓ األلغبَ

انهذف13
و
هـ13

1

هـ13

2

انىسيهخ/انىشبط
اٌزىاصً ِغ ػّذاء اٌىٍُبد ٌّخبغجخ األلغبَ ٌذساعخ اٌخطػ اٌذساعُخ و اٌجشاِظ اٌخبصخ ثهُ ِٓ اعً رمُُّهب رارُب
ورؾذَذ ِىاظغ اٌمىح فُهب و اخشاعهب ػًٍ ؽىً ثشوؽىس

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

د .آَّ صجؼ

31/01/2018

أ .ػبدي إٌؾبي

31/06/2018

مؤشزاد األداء
رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
اعزمجبي سد ِٓ األلغبَ
اٌزغزَخ اٌشاعؼخ االَغبثُخ ِٓ
اٌطٍجخ واٌؼبٍُِٓ

انهذف14
و

انىسيهخ/انىشبط

هـ14

1

وظغ اٌُخ ٌّىبفئخ االوبدَُُّٓ اٌّزُّضَٓ ِٓ خالي اٌغىائض و اٌؾىافض و ٔؾش االٌُخ

هـ14

2

انمىفذ
د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَظ
 +د .سائذ اٌؾغبس  +دِ .ؾّذ
االػشط
د .آَّ صجؼ

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

31/03/2018

اٌُخ ِىزىثخ ٌٍّىبفئبد

31/03/2018

رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
اعزمجبي اٌشدود

انهذف15
هـ15
هـ15

و
1
2

هـ15

3

انىسيهخ/انىشبط
رطىَش إٌظبَ اإلٌىزشؤٍ ٌٍغذاوي اٌذساعُخ ثزٕفُز اٌزؼذَالد ػجش ِغؤوي رىٕىٌىعُب اٌّؼٍىِبد
رطىَش إٌظبَ اإلٌىزشؤٍ ٌالِزؾبٔبد ثزٕفُز اٌزؼذَالد ػجش ِغؤوي رىٕىٌىعُب اٌّؼٍىِبد

انمىفذ
أ .ػبدي إٌؾبي
أ .أؽّذ اٌغش

مىعذ االوتهبء
28/02/2018
28/02/2018

د .آَّ صجؼ

30/03/2018

مؤشزاد األداء
لبئّخ ثبٌغىأت اٌّطىسح
لبئّخ ثبٌغىأت اٌّطىسح
إػالَ أفشاد اٌفشَك ،واعزمجبي
سدود

انهذف16
و

انىسيهخ/انىشبط

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

هـ16

1

ػمذ ٌمبء ِغ وبفخ أفشاد اٌفشَك ورجبدي اٌخجشاد

هـ16

2

رؾذَذ َىَ ٌالعزّبع ثؾىً دوسٌ ٌطبلُ اٌؾئىْ االوبدَُّخ ِٓ اعً رجبدي اٌخجشاد فٍ ِغبالد اٌؼًّ و اعزؼشاض
ثؼط اٌمعبَب ٌٍٕمبػ

د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط
د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط

30/03/2018

اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌفشَك

30/03/2018

اعٕذح ثبالعزّبػبد

انهذف17

هـ17

و

انىسيهخ/انىشبط

1

ػمذ ٌمبءاد الِٕهغُخ و رشفُهُخ ِغ وبفخ أفشاد اٌفشَك داخً و خبسط اعىاس اٌغبِؼخ

انمىفذ
د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

30/05/2018

اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌفشَك

انهذف18
و
هـ18

انىسيهخ/انىشبط

1

انمىفذ
د .آَّ صجؼ  +د .ثبعُ ػبَؼ
 +د سائذ اٌؾغبس  +د ِؾّذ
االػشط

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

30/06/2018

اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌفشَك

انهذف19
و
هـ19

1

انىسيهخ/انىشبط

انمىفذ

مىعذ االوتهبء

مؤشزاد األداء

د .آَّ صجؼ

31/12/2017

رؾشَش و اسعبي اٌّشاعالد،
اعزمجبي سد ِٓ األلغبَ

