
 

 
 حسب النموذج المعتمدالسنوية التنفيذية الخطة  الخاصة باعداد التعريفات

  : مجموعة األنشطة واالجراءات نضعها لتحقيق أهداف مرسومة خالل فترة زمنية محددة.الخطة 
  : هو الهدف اإلستراتيجي ويؤخد من الخطة االستراتيجيةالهدف المؤسسي. 

  تشير الى المهمه الرئيسيه للقسم.  الهدف () صفات الهدف الخاص : عبارة محددة 

  : يتوافق مع ضبط عمليات القسم  ابم ة والفرعيةيلتنفيذ العمليات الرئيس الرئيسيةالممارسات  هياألنشطة الرئيسية
 .)نظام الجودة(

  والفرعية تنفيذ األنشطة الرئيسية اتاإلجراءات : خطو. 

  : نوعيويكون بشكل )المؤسسية الخاصه و  مدى تحقيق األهدافلمعرفة  االنشطه الرئيسية أداة لقياسمؤشرات األداء 
 (.كمي أو

 تكون  2020األساس( : مقدار ما تحقق من المؤشر في السنة السابقة للخطة فمثال في خطة  ةالقيمة الحالية )سن 
 . 2019هي سنة  سنة األساس /القيمة الحالية

  : لتحقيقه خالل فترة زمنية  الوزارة مستوى محدد من األداء بحيث يكون قاباًل للقياس والذي تسعى القيمة المستهدفة
 معينة لكل مؤشر من مؤشرات األداء التي تم وضعها.

 .التكلفة المالية : المبالغ المالية المقدرة الالزمة لتحقيق االجراءات واالنشطة 

  ن تحقيق اإلجراء في الوقت المحدد.المالحظات )التحديات( : األسباب التي تحول دو 

 .مؤشر اإلنجاز الفعلي : نتائج قياس مؤشرات األداء ، ويتم تحديده بعد اإلنتهاء من تنفيذ النشاط الرئيسي 

 وفق استراتيجية إدارة المخاطر  المخاطر واألزمات : أي حدث)متوقع( له أثر سلبي في تحقيق أهداف القسم ،
 .واألزمات في وزارة التربية والتعليم 

 ة االستراتيجية كل إدارة حسب المجال الذي تعمل عليه. المكون الفرعي : يستخرج من الخط 

 .)النتاجات : هي النتاجات المشتركة بين أعضاء القسم الواردة في سجل األداء الفردي ) التقرير السنوي 

 مالحظات : 
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 يتم تحديد التاريخ الفعلي لإلنتهاء من تنفيذ اإلجراء بعد اإلنتهاء من تنفيذ اإلجراء. .3
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 .بها اشراكهميتم توقيع أعضاء القسم جميعهم على الخطة لضمان  .5

 (SMART) صياغة الهدف بتقنية 
 محدد Specific 
  قابل للقياسMeasurable 
 قابل للتحقيق  Achievable  
 واقعي Realistic  
  مرتبط بزمنTime Related       


