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 ذقشٌش اإلَداص
 

 

 الشؤون التعليميت

 انُغثح انًدًىع غٍش انًُدض انًُدض انشهش

 %80 5 1 4 يحشو

 %90 10 1 9 صفش

 %90 10 1 9 ستٍغ أول

 %100 5 0 5 ستٍغ ثاٌ

 %100 2 0 2 خًاد أول

 %66.6 6 2 4 خًاد ثاٌ

 %50 6 3 3 سخة

 %92.8 14 1 13 شؼثاٌ

 %100 5 0 5 سيضاٌ

 %33.3 3 2 1 شىال

 %58.3 12 5 7 ري انقؼذج

 %0 2 2 0 ري انحدح

 %77.5 80 18 62 انًدًىع

 َغثح اإلَداص نكم إداسج



 ذقشٌش اإلَداص
 

 

 اإلعالم

 انُغثح انًدًىع غٍش انًُدض انًُدض انشهش

 %100 1 0 1 يحشو

 %100 2 0 2 صفش

 %100 2 0 2 ستٍغ أول

 %100 4 0 4 ستٍغ ثاٌ

 %100 6 0 6 خًاد أول

 %88.8 9 1 8 خًاد ثاٌ

 %85.7 7 1 6 سخة 

 %80 5 1 4 شؼثاٌ

 %66.6 3 1 2 سيضاٌ

 %0 1 1 0 شىال

 %0 0 0 0 ري انقؼذج

 %0 0 0 0 ري انحدح

 %87.5 40 5 35 انًدًىع

 َغثح اإلَداص نكم إداسج
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 الماليت المىارد

 انُغثح انًدًىع غٍش انًُدض انًُدض انشهش

 %100 0 0 0 يحشو

 %50 2 1 1 صفش

 %66.6 3 1 2 ستٍغ أول

 %60 5 2 3 ستٍغ ثاٌ

 %100 2 0 2 خًاد أول

 %66.6 3 1 2 خًاد ثاٌ

 %66.6 3 1 2 سخة

 %100 1 0 1 شؼثاٌ

 %50 2 1 1 سيضاٌ

 %0 1 1 0 شىال

 %0 0 0 0 ري انقؼذج

 %33.3 3 1 2 ري انحدح

 انًدًىع
 

16 9 25 64% 

 َغثح اإلَداص نكم إداسج
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 الشؤون اإلداريت

 انُغثح انًدًىع غٍش انًُدض انًُدض انشهش

 %75 12 3 9 يحشو

 %100 4 0 4 صفش

 %50 2 1 1 ستٍغ أول

 %50 4 2 2 ستٍغ ثاٌ

 %66.6 3 1 2 خًاد أول

 %100 4 0 4 خًاد ثاٌ

 %0 2 2 0 سخة

 %100 0 0 0 شؼثاٌ

 %0 1 1 0 سيضاٌ

 %0 0 0 0 شىال

 %100 1 0 1 ري انقؼذج

 %100 1 0 1 ري انحدح

 %70.58 34 10 24 انًدًىع

 َغثح اإلَداص نكم إداسج
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 الجمعيت

 انُغثح انًدًىع غٍش انًُدض انًُدض اندهح

 %87.5 40 5 35 اإلػالو

 %77.5 80 18 62 انرؼهًٍٍح

 %70.58 34 10 24 اإلداسٌح

 %64 25 9 16 انًىاسد

 %74.89 179 42 137 انُغثح انؼايح نهدًؼٍح

 يهخص َغثح اإلَداص نكم إداسج يغ اندًؼٍح
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 التعليميت 77.5%

 %70.58 اإلداسٌح

 انًىاسد 64%

 %74.89 اندًؼٍح
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 إنجازاث اإلداراث



 ذقشٌش اإلَداص
 

 

 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

اػرًاد وذُفٍز الئحح  1.1.2.5
 نثشَايح اإلقشاء

 1/30 انرؼهًٍٍح
اػرًاد انًدهظ  تاَرظاس

 انرُفٍزي

وذطثٍق انالئحح  اػرًاد1.2.6.4
 انرؼهًٍٍح نهًشكض

 2/4 انرؼهًٍٍح
اػرًاد انًدهظ  تاَرظاس

 انرُفٍزي

 يًٍضج يقشئح اعرقطاب .2.1.3.5
 انغثغ تانقشاءاخ

 نؼذو اإليكاٍَح انًانٍح 3/30 انرؼهًٍٍح

افرراذ داس صثاحٍح َغائٍح  2.1.5.4
 خذٌذج

 نؼذو وخىد كىادس 6/12 انرؼهًٍٍح

 ظشوف انًشحهح 6/30 انرؼهًٍٍح إقايح حفم انرخشج 3.1.1.5

يغ  اندضسٌحدوسج ششذ  2.1.6.5
 إػطاء انغُذ سخال

 ظشوف انًشحهح 7/30 انرؼهًٍٍح

يغ  اندضسٌحدوسج ششذ  4.1.5.6
 إػطاء انغُذ سخال

 ظشوف انًشحهح 7/30 انرؼهًٍٍح

فً كٍفٍح يذاسعح  دوسج 6.1.13.5
 انقشآٌ

 ظشوف انًشحهح 7/30 انرؼهًٍٍح

نإلداساخغٍش انًُدضج انًثادساخ   
انرؼهًٍٍح: أوال  
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 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

 ظشوف انًشحهح 8/30 انرؼهًٍٍح دوسج انقصص انقشآًَ 7.1.13.5

 ظشوف انًشحهح 10/19 انرؼهًٍٍح 2 تشَايح تشاػى انقشآٌ 9.1.12.5

 ظشوف انًشحهح 10/19 انرؼهًٍٍح انقشآٌ فرٍاخ تشَايح11.1.12.5

يششوع َافظ إلذًاو حفع انقشآٌ  1.1.1.5
 (انقشآٌ خرًحنًٍ تقً عُح ػهى )

 ظشوف انًشحهح 11/30 انرؼهًٍٍح

قاف  إقايح تشَايح يخرهى 3.1.5.5
 انصٍفً

 ظشوف انًشحهح 11/30 انرؼهًٍٍح

انذوسج انصٍفٍح انًفرىحح فً 13.1.12.5
 (سخال) أتاَاخ

 ظشوف انًشحهح 11/30 انرؼهًٍٍح

دوسج تشاػى انقشآٌ انصٍفٍح  14.1.12.5
 نطالب انًشحهح االترذائٍح

 ظشوف انًشحهح 11/30 انرؼهًٍٍح

حصش )تشَايح انًرًٍضٌٍ  2.1.14.5
واالخرثاساخ  انًشاسكاخ انًشكضٌح

 (ويراتؼرهى
 ضٍق انىقد 11/30 انرؼهًٍٍح

 نؼذو وخىد يٍضاٍَح 12/30 انرؼهًٍٍح (تٍٍُ)خائضج انشٍخ حًذ نهرًٍض  1.1.8.5

نإلداساخغٍش انًُدضج انًثادساخ   
انرؼهًٍٍح: أوال  
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 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

إدخال خطح انطانة فً تشَايح  2.2.1.3
 انغحاتح

 1/30 اإلداسٌح
نى ٌرى اػرًاد تشَايح 

انًذاسط الػرًادِ فً 
 فً انغحاتح

يرخصص فً  ذؼٍٍٍ يىظف 1.1.5.3
 انرقٍُح وانشثكاخ وانذػى انفًُ

 يدهظ اإلداسج 1/30 اإلداسٌح

إداسي يؤهم قٍادٌا  ذؼٍٍٍ قائذ 1.1.7.4
 (سئٍظ انًشاكض انُىػٍح)وذقٍُا 

 يدهظ اإلداسج 1/30 اإلداسٌح

فً  دساعح انثشايح انًراحح 1.1.2.4
 انقٍادج

 ضغظ انؼًم 3/30 اإلداسٌح

 ضغظ انؼًم 4/30 اإلداسٌح انقٍاداخ تشَايح إػذاد اعركًال2.1.2.4

اعرحذاز يششفح قغى  2.1.4.3
 انضىاحً

 انحاخح نؼذو 4/30 اإلداسٌح

 انًذاسط ندًٍغ تانرطثٍق انثذء 3.2.1.3
 انثاًَ انذساعً انفصم فً وانذوس

 5/30 اإلداسٌح
نضؼف ذداوب 

 انًؤعغح

نإلداساخغٍش انًُدضج انًثادساخ   
اإلداسٌح: ثاٍَا  
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 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

 اإلداسج فً دوساخ أستغ ذقذٌى 1.1.10.3
 انًؤعغٍح وانثقافح

 ظشوف انًشحهح 7/30 اإلداسٌح

وضغ يُصح إنكرشوٍَح نًقشئً  4.1.2.5
 اندًؼٍح تشواٌح حفص وانقشاءاخ انغثغ

 تاَرظاس طهة انرؼهًٍٍح 7/30 اإلداسٌح

إَشاء يثُى يركايم انخذياخ  2.1.1.4
 نًدًغ ػًشو تٍ اندًىذ

 انًشحهح ظشوف 9/30 اإلداسٌح

نإلداساخغٍش انًُدضج انًثادساخ   
اإلداسٌح: ثاٍَا  
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 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

  انرصًٍى وانًخططاخ انُهائٍح1.1.1.1
 نهىقف

 يدهظ اإلداسج 2/30 انًىاسد

 يدهظ اإلداسج 3/30 انًىاسد اإلػاليٍح انىقف حًهح .2.1.1.1

 تانًدهظ السذثاطها 4/15 انًىاسد إَهاء خًٍغ اإلخشاءاخ انقاَىٍَح .3.1.1.1

 تانًدهظ السذثاطها 4/30 انًىاسد انىقف نرغىٌق ندُح ذشكٍم .4.1.1.1

 يدهظ اإلداسج 6/30 انًىاسد ذىقٍغ ػقذ يغ يششف نإلَشاء 1.2.1.1

 يدهظ اإلداسج 7/15 انًىاسد ذىقٍغ ػقذ يغ يؤعغح نإلَشاء 2.2.1.1 

انرُغٍق يغ يذساء انًشاكض  .2.1.4.1
 نًخاطثح وصٌاسج ذداس انضىاحً

 7/30 انًىاسد
انًثادسج  نرغطٍح

 تانكفاالخ

يششوع ذىاصم يغ انششكاخ  3.1.2.1
 وانًؤعغاخ

 9/30 انًىاسد
 يغؤولنرأخش ذؼٍٍٍ 

 انًىاسد

 السذثاطها تانًدهظ 10/20 انًىاسد اعرالو انًششوع 3.2.1.1

 تانًدهظ السذثاطها 12/30 انًىاسد انثذء تاعرثًاس انىقف 4.2.1.1

نإلداساخغٍش انًُدضج انًثادساخ   
انًىاسد: ثانثا  
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 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

اعرضافح ػشش يٍ  5.1.6.2
انذوائش انحكىيٍح وأػٍاٌ  يغؤونً

 انثهذ
 ظشوف انًشحهح 6/30 اإلػالو

ػقذ نقاء يغ سواد وسائذاخ  1.1.3.2
انُشاط فً انًذاسط إلتشاص 
وذكشٌى انًًٍضٌٍ يٍ طالب 

 اندًؼٍح

 7/30 اإلػالو
تغثة انرأخش تانششاكح يغ 

 انرؼهٍى

اعرًشاس ذطثٍق خائضج  .1.2.8.4
 انًىظف انًرًٍض

 نؼذو انذػى 8/30 اإلػالو

 َرائح ػٍ االفصاذ .6.1.1.2
 االداساخ ندًٍغ انقٍاط

 ظشوف انًشحهح 9/30 اإلػالو

 َرائح ػٍ االفصاذ .6.1.2.2
 االداساخ ندًٍغ انقٍاط

 ظشوف انًشحهح 10/30 اإلػالو

نإلداساخانًثادساخ غٍش انًُدضج   
اإلػالو: ساتؼا  
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