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من خالل ، وذلك األهداف وضع يف ا لالسترشاد التالية باخلطوات نزودكم ،اإلدارية الدائرة/للكلية التشغيلية السنوية األهداف وضع على العمل إطار يف
  :اإلجابة على األسئلة التالية

١. 

يل 
حتل

SW
O

T
 

ئرة
لدا

ل
  

  :    الدائرة ا تتميز اليت القوة نقاط

  . النقاط من خالل فريق العمل بالدائرة وحتت إشراف إدارة الدائرةمالحظة : يتم حتديد هذه 
  :  : بالدائرة الضعف نقاط

  .مالحظة : يتم حتديد هذه النقاط من خالل فريق العمل بالدائرة وحتت إشراف إدارة الدائرة
حتقيقها أو اغتنامها خالل مدة تنفيذ  املمكن الفرص

  اخلطة (الداخلية واخلارجية).
:  

  .من خالل فريق العمل بالدائرة وحتت إشراف إدارة الدائرة هذه النقاطمالحظة : يتم حتديد 
خالل مدة تنفيذ  بالدائرة مواجهتها احملتمل التهديدات

  )وخارجياً داخلياًاخلطة (
:  

  .مالحظة : يتم حتديد هذه النقاط من خالل فريق العمل بالدائرة وحتت إشراف إدارة الدائرة
   :  الدائرة خدمات من املستفيدين متطلبات .٢

مالحظة : يتم اعداد قائمة باملستفيدين من الدائرة أو الكلية، واليت سبق ومت حتديدها استناداً للنموذج 
  مث حتديد متطلبات لكل مستفيد. ،)٤رقم(

يف خطتها اخلمسية واليت تشمل(رؤية  اجلامعــــــــــــــــة توجــــــــــــه .٣
اجلامعة + املبادرات /االستراتيجيات اليت هلا عالقة باألهداف 

  االستراتيجية للجامعة وللدائرة/الكلية دور يف تنفيذها

:   

مالحظة : يتم اختيار املبادرات/ االستراتيجيات الواردة يف اخلطة االستراتيجية للجامعة واليت هلا 
  .املرسل لكم املرفق مبحضر االجتماع الثاين)عالقة بطبيعة عمل الدائرة/الكلية  (وفقاً للملف 

وحتقيق متطلبات ، يعترب هدف وتفادي التهديدات، يعترب هدف واغتنام الفرص، يعترب هدف ومعاجلة نقاط الضعف، يعترب هدف نقاط القوةاحلفاظ على  •
واليت من طبيعة عمل  للجامعة العالقة بتحقيق األهداف االستراتيجية حتديد املبادرات ذاتإىل جانب  ،أيضاً أهدف للدائرةمن خدمات الدائرة/الكلية  املستفيدين

 يعترب هدف للدائرة. الدائرة،
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   السنوية األهداف قائمة) :  ٥,١( جدول

  اهلدف تنفيذ زمن  املستهدف  القياس أدوات  األداء مؤشر  اهلدف  م.ر
١.           

٢.           

٣.           

٤.           

٥.           

٦.           

٧.           
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  األهداف حتقيق عمل خطة) :  ٥,٢( جدول

  الشهر  املهام تنفيذ موارد  العمليات/العمل خطوات/املهام  اهلدف رقم
١.         

٢.         

٣.         

٤.         

٥.         

٦.         

٧.         
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  ............. شهر مهام) :  ٥,٣( جدول

  )االسم( التنفيذ مسئولية  املهام  م.ر
      

      

      

      

      

      

      

  .شهر لكل تنفيذها املطلوب باملهام  جدول يعد: مالحظة

  .............)  االسم( العمل فريق مهام) :  ٥,٤( جدول

  الشهر  املهام  م.ر
      

      

      

      

      

  .السنة خالل الكلية/بالدائرة موظف لكل  باملهام قائمة يعد: مالحظة
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