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 املقدمت 
 

إلى إلازجقاء بالعمل إلاخصائي مً خالل جددًث املىهجُاث وألاطالُب،  دائسة إلاخصاءاث العامت حظعى

ت مظخخدمي  والاطخجابت للخدىالث إلالكتروهُت، وذلك بما ًلبي الاخخُاحاث لدي، وجطىٍس القدزاث البشٍس

 
ً
ت وفقا البُاهاث، واملظاهمت في جىفير البُاهاث الالشمت لىضع مؤشساث الخىمُت املظخدامت والسجالث إلاداٍز

.
ً
 ملعاًير حىدة العمل إلاخصائي املعخمدة عاملُا

اعخمدث الدائسة اطتراجُجُت وطىُت  اهطالقا مً السؤٍت وألاهداف الىطىُت واطخجابت إلطاز العمل

مع املىظفين مً مخخلف بىهج حشازكي  ( لخطىٍس العمل إلاخصائي2122-2118مً ) ة لالخصاء للفتر 

  ومع شسكاء الدائسة مً مىخجي البُاهاث ومظخخدميها.املظخىٍاث 

وألحل أن جقىم الدائسة بسطالتها فقد جبيذ ثالثت أهداف إطتراجُجُت وصلذ اليها عبر جقُُم الىضع الحالي 

 مً خالل جقُُم طتراجُجُت في نهاًت هرا العامإلا الاهداف بمساحعت  الىخدةقامذ داخلُا وخازحُا، وقد 

عها وجددًد مدي مظاهمتها في جدقُق هرداهدافها ال   ه الاهداف.شغُلُت ومشاَز

ع، س مىجصاث الدائسة على مظخىٍاث الاهداف إلاطتراجُجُت والدشغُلُت واملشاَز ٍسصد و  ٌعسض هرا الخقٍس

ت بىحهه خاص و  ،خلىل لخدظين ألاداءٍقترح و أطباب الخعثر والاهدساف  بىحه  للدائسةوالىخائج لكل مدًٍس

 عام 
ً
ىٍس الىظام إلاطتراجُجُت في إلاطتراجُجُت الىطىُت لخط الدائسة خطت أثس مظاهمتالى قُاض طعُا

أن الدائسة جدبنى املساحعت  بالركس مً الجدًس ؛هم لخىحهاث الدائسةالا املسحع إلاخصائي والتى حعخبر 

ع واليشاطاث  وجىفُرعالُت عملُت الخخطُط إلاطتراجُجي كمىهجُت حظتهدف مً وزائها قُاض ف املشاَز

  وفق معاًير جميز ألاداء الحكىمي.
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تقُم السطالت و السؤٍت و ال  الجىهٍس

تئيالس   

 

 
 

 السطالت

 

 

 

 القيم الجىهسيت

 

 

 

ادة في القُادة   الكفؤة والفعالت للىظام إلاخصائي ألازدويالٍس
 

إهخاج وجدلُل ووشس البُاهاث إلاخصائُت باطخخدام أفضل الخقىُاث الحدًثت و 

 لخلبُت اخخُاحاث 
ً
جطبُق أفضل املمازطاث واملىهجُاث إلاخصائُت املىص ى بها دولُا

 .ألازدويأصحاب العالقت، وجدظين أداء مكىهاث الىظام إلاخصائي 
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 الهدف الىطني والقطاعي
 

 

 

 اهلدف الوطين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الىطني
 

 (2025جدقُق معدالث همى مظخدامت )زؤٍت ألازدن_

 

 الهدف القطاعي
 

س مىخجاث اخصائُت هىعُت ملبُت الخخُاحاث بىاء مؤشساث الخىمُت  جطٍى

ت   الىطىُتاملظخدامت والبُاهاث الاداٍز
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 ألاهداف إلاطتراجُجُت
 

 

 

 

 

 

 
 

 :  الهدف الاطتراجُجي ألاول 

ص دوز الدائسة في قُادة الىظام الاخصائي ألازدوي  حعٍص

 :الهدف الاطتراجُجي الثاوي

س املىهجُاث وألاطالُب الاخصائُت وكفاًاث العاملين   جطٍى

 :  الهدف الاطتراجُجي الثالث

 .  جدظين مظخىي زضا مظخخدمي البُاهاث عً املىخجاث الاخصائُت
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اث هجاشا  دائسة الاخصاءاث العامت مدًٍس

 2118لعام 
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اث   وظب إلاهجاش الظىىي للمدًٍس

اث السقم  وظبت إلاهجاش املدًٍس

 اإلادًسياث الفىيت 1

 % 98.9 مدًسيت الحظاباث القىميت

 % 73.6 مدًسيت ؤلاخصاءاث ؤلاقخصادًت

 % 89.4 مدًسيت اإلاظىح ؤلاقخصادًت

 % 84.2 مدًسيت ؤلاخصاءاث الصزاغيت

 % 95.2 وؤلاحخماغيت مدًسيت ؤلاخصاءاث الظكاهيت

 % 82.7 مدًسيت اإلاظىح ؤلاطسيت

 اإلادًسياث ؤلادازيت 2

 % 96.8 مدًسيت السقابت الداخليت

 % 86.2 مدًسيت اإلاىازد البشسيت والشاون ؤلادازيت

 % 100 مدًسيت الشاون اإلااليت

 % 97.3 مدًسيت الػالقاث الػامت وؤلاغالم

 مدًسياث الدغم 3
 % 96.7 مدًسيت ؤلاطاليب واإلاىهجياث ؤلاخصائيت

 % 98.8 مدًسيت جكىىلىحيا اإلاػلىماث

 % 100 مسكص الخدزيب ؤلاخصائي 4

 % 89.5 وخدة الخعىيس والخخعيغ ؤلاطتراجيجي 5
 

 % 0.29 2118العام إلهجاش الدائسة لعام املعدل 
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ت لعام، وظب إلاهجاش خظب : 1 زقم الشكل  2118املدًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

%100 %100 %98.9 %98.8 %97.3 %96.8 %96.7 %95.2 %89.5 %89.4 %86.2 %84.2 %82.7 
%73.6 
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 هداف إلاطتراجُجُت والدشغُلُتهجاش الدائسة خظب الا ا

 2118لعام 
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  2118لعام  هداف إلاطتراجُجُتلال وظب إلاهجاش وشن و 
 إلاهداف إلاطتراجُجُت السقم

وشن 

 الهدف
وظبت 

 إلاهجاش

 % 35.7 % 44 حػصيص دوز الدائسة في قيادة الىظام ؤلاخصائي الازدوي. 1

 %25.9 % 34  جعىيس اإلاىهجياث وألاطاليب ؤلاخصائيت وكفاًاث الػاملين. 2

 % 26.2 % 34  جدظين مظخىي زضا مظخخدمي البياهاث غً اإلاىخجاث ؤلاخصائيت. 3

 

 % 87.8 مً إلاهداف إلاطتراجُجُت الظىىي  وظبت إلاهجاش 
 

 %5.71 % 02 مً الاهداف إلاطتراجُجُت خظب املظتهدف الظىىي  وظبت الاهجاش 

 

 

 2118وظب إلاهجاش مً إلاهداف إلاطتراجُجُت لعام : 2الشكل زقم 

 
 

%35.7 

%25.9 %26.2 

ص دوز الدائسة في قُادة الىظام  حعٍص

 إلاخصائي الازدوي

س املىهجُاث وألاطالُب  جطٍى

 إلاخصائُت وكفاًاث العاملين

جدظين مظخىي زضا مظخخدمي 

 البُاهاث عً املىخجاث إلاخصائُت



10 

 

 2118مظاهمت إلاهداف الدشغُلُت في جدقُق إلاهداف إلاطتراجُجُت لعام  وظب

ص دوز الهدف إلاطتراجُجي الاول:   (%  35.67) الدائسة في قُادة الىظام إلاخصائي الازدويحعٍص

 الاهداف الدشغُلُت السقم
عدد 

ع  املشاَز

وشن 

 هدفال

 مً  املىجص وظبت 

 هدف الدشغُليال

1 
جعىيس اظاز غمل ماطس ي قاهىوي إلدازة البياهاث بين 

 مكىهاث الىظام الاخصائي
17 % 6.1 5.86 % 

2 
ضمان حىدة غملياث اهخاج ووشس البياهاث لدي 

 مكىهاث الىظام الاخصائي
78 % 34 29.81 % 

 

 %( 25.96) الهدف إلاطتراجُجي الثاوي: جطىٍس املىهجُاث وألاطالُب الاخصائُت وكفاًاث العاملين

 الاهداف الدشغُلُت السقم
عدد 

ع  املشاَز

وشن 

 هدفال

 وظبت املىجص مً 

 الهدف الدشغُلي

1 
 جىميت اإلاىازد البشسيت.

12 % 12 10.11 % 

 % 9.88 11 % 14 الخدىل الالكترووي في جعبيق كافت الػملياث اإلااطظيت. 2

 % 0.87 1 % 1 جعبيق اليت  لإلبداع والابخكاز في  الػملياث الاخصائيت. 3

4 

حػصيص غالقاث الشساكت واإلاقازهت اإلاػيازيت مؼ ألاحهصة 

إلاػاًير اإلامازطاث الفضلى واإلاىظماث اإلاعبقت -ؤلاخصائيت 

 الدوليت.

6 % 6 5.1 % 
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 %( 26.2) جدظين مظخىي زضا مظخخدمي البُاهاث عً املىخجاث إلاخصائُت: الثالثالهدف إلاطتراجُجي 

 الاهداف الدشغُلُت السقم
عدد 

ع  املشاَز

وشن 

 الهدف

 وظبت املىجص مً 

 الهدف الدشغُلي

 % 0.00  1 %  1 مً البياهاث الاخصائيت.زصد الاخخياحاث الىظىيت  1

2 
جعىيس الظياطت الىظىيت لليشس والىفاذ الى البياهاث وفق 

 ؤفضل اإلامازطاث الدوليت.
2   % 2  4044 % 

 % 2602 27 % 23 زفؼ مظخىي الىعي الاخصائي لدي اإلاظخخدمين والسؤي الػام. 3

 

 % 8778 وظبت الاهجاش الكلُت مً الاهداف إلاطتراجُجُت

 2118طتراجُجُت والدشغُلُت لعام إلا  الاهدافجقُُم املىجص مً مىهجُت 

 والدشغُلُت إلاهداف إلاطتراجُجُت جقُُم مىهجُت السقم

،بلغذ وظبت املحقق 20غخماد اإلاظتهدف الظىىي للخعت الاطتراجيجيت اب 1
ً
 .  (%17.5 ) % طىىيا

2 

خمظت مػاًير اطاطيت، جم مً خاللها اخدظاب اوشان  لىا اإلاىجص اطدىدثاغخماد مىهجيت غلميت في جقييم 

الازجباط بالسئيت والسطالت، طهىلت الخدقق، مشازيؼ الدائسة والاهداف الدشغيليت والاطتراجيجيت وهي )

 .خإزير غلى مخلقي الخدمت، الضسوزة، جىافس اإلاىازد(ال

3 

  اطتراجيجي،هداف  لكل وشنجددًد 
ً
اغخمد الىشن غلى مػياز غدد اإلاشازيؼ الخابػت لكل هدف حشغيلي  غلما

خيث ؤن اوشان الاهداف الاطتراجيجيت هي: الاول  ووظبت مظاهمت كل مشسوع في جدقيق الهدف الدشغيلي،

  %(.30)، الثالث %(30) الثاوي %(،40)

 .   مظاهمت كل هدف حشغيلي جابؼ للهدف الاطتراجيجي في جدقيق الهدف الاطتراجيجي اخدظاب وظبت 4

5 
 الاهداف الخدظاب التى اغخمدث تػاًير الخمظمً خالل اإلا 2018خدظاب اوشان مشازيؼ الدائسة لػام ا

 ؤلاطترجيجيت.
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 2118 لعام طباب الاهدساف في الخطت الاطتراجُجُتأ

 طباب الاهدسافأ السقم

1 

اغخماد الخىظيم ؤلادازي الجدًد مما جسجب غليت اإلاصيد مً مهام ومظاولياث اضافيت جدخاج وقذ لبدء 

 الخىفير وجدقيق الىخائج.

2 

اطخددار وخداث واقظام حدًدة غلى الهيكل الخىظيمي لم جسصد لها اهجاشاث فػليت خالل الػام النها 

 وخدة الخىميت اإلاظخدامت،... الخ(.في مسخلت مإطظت الػمل )مدًسيت ادازة البياهاث، 

 في جىفير بػض اإلاشازيؼ بظبب غدم جىفس اإلاىازد اإلاعلىبت. سالخإخ 3

 .2018بػض اإلادًسياث لػام  الغاء غدد مً اإلاشازيؼ التي كاهذ مقسة في خعغ 4

 خاصت جخػلق ببػض اإلادًسياث خالذ دون جىفير بػض اإلاشازيؼ بشكل كامل. غمل ظسوف 5
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 السقم
 2018 ؤبسش اهجاشاث دائسة ؤلاخصاءاث الػامت لػام

1 
لجائصة اإلالك غبداللت الثاوي للخميز ؤلاداء  ضمً الفئت البروهصيت خخم الخميز اإلااطس ي الحصىل غلى

 الدوزة الثامىت. /الحكىمي والشفافيت

2 
ًس إلادالامين الػام/ اخصىل الدائسة غلى حائصة زاوي ؤفضل مدًس غام للماطظاث الحكىميت ضمً حائصة 

 .الػام

3 
ًدىاطب مؼ مخعلباث الخعت وبما  ،2018( لظىت 89بغداد هظام الخىظيم ؤلادازي للدائسة زقم )

 .2022-2018 الاطتراجيجيت

 .2022-2018بقساز ؤلاطتراجيجيت الىظىيت لالخصاء  4

 .2022-2018بغداد اطتراجيجيت دائسة ؤلاخصاءاث الػامت  5

  .طخخدام الخقىياث الحدًثتبا 2018لػام  الصزاعي الخػدادؤهجصث الدائسة  6

 .طخخدام الخقىياث الحدًثتبا  2019-2018لػام  ؤلاقخصادًتاإلايشأث  البدء في جىفير حػداد 7

8 
مثل )مسح قىة الػمل، مسح هفقاث ودخل الاطسة،مسح الظكان  مىهجياث اإلاظىحجعىيس الػدًد مً 

 والصحت ؤلاطسيت(.

 لخقدًس الىاجج املحلي ؤلاحمالي ومػدالث الىمى الاقخصادي. 2016 الى 1994طىت ؤلاطاض مً حغيير  9

 .اطاليب سحب الػيىاث وجددًث ألاظس جددًثاطخخدام الخقىياث الحدًثت في  11

 اإلاىازد البشسيت بالخػاون مؼ دًىان الخدمت اإلادهيت )مالي، بدازي (. تؤجمخ 11

 حائصة دزع الخميز للػمل ؤلاخصائي مً بجداد ؤلاخصائيين الػسب. 12

 الخدىل ؤلالكترووي في جعبيق كافه الػملياث في الدائسة. 13
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 السقم
 2118أبسش الخددًاث للخطت الدشغُلُت لعام 

 .خفظ ؤمً البياهاث 1

 .مددودًت اإلاىازد اإلااليت 2

 .حظسب الكفاءاث 3

 .الخكيف مؼ اإلاىهجياث املحدزت لػدد مً اإلاظىح 4

 .ضػف اطخخدام الخكىىلىحيا بالكفاءة اإلاعلىبت في جىفير ؤغمال الدائسة 5

 .الخإخس في اطخخساج بػض هخائج الدزاطاث 6

 .هقص الكىادز اإلاخخصصت اإلااهلت 7

 

 

 السقم
اث الدشغُلُت لعام بسش أ  2118املالخظاث على خطط املدًٍس

1 

لهره مؼ الهدف ؤلاطتراجيجي مً حهه، ومؼ اإلاشازيؼ الخابػت  للمدًسياثلم ًخم زبغ الاهداف الدشغيليت 

 مً حهه ؤخسي.الاهداف 

2 

جقظيم  وغدد مً اإلاشازيؼ في مشسوع واخد دمج  جم الفهم الصحيذ للمشسوع، خيثاشكاليت في 

 مشازيؼ. ةاإلاشسوع الىاخد لػد

 .لػدد مً اإلاشازيؼ بصىزة دقيقتاحساءاث جىفير اإلاشازيؼ لم ًخم  جددًد  3

 .للػدًد مً اإلاشازيؼماشساث الاداء ًخم جددًد  لم  4

 ؤلاهجاش بشكل دقيق. زصدلم ًخم جددًد اإلاظتهدفاث غلى مظخىي كل ماشس اداء مما ؤزس غلى  5

6 

الاهجاش  دقت اخدظاب مما ؤزس غلىبصىزة دقيقت  لبدء واهتهاء اإلاشسوع الفتره الصمىيت ًخم جددًد لم

 .الفػلي

7 

 

 .اإلادًسياث شازيؼمللػدًد مً همىذج جقسيس ؤلاهجاش الشهسي غير مخىافق مؼ الخعت الخىفيرًت 
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 السقم
س والخخطُط إلاطتراجُجي لعام  وجطلعاث اهجاشاث  2119وخدة الخطٍى

 جعىيس همىذج اغداد الخعت الدشغيليت. 1

 دزاطت جىخيد احساءاث جىفير اإلاشازيؼ للمدًسياث الفىيت 2

 غداد همىذج لسصد ؤلاهجاش الشهسي للمدًسياث.ا 3

 والاهداف الدشغيليت واإلاشازيؼ في الدائسة غخماد مىهجيت الخدظاب ؤوشان ؤلاهداف ؤلاطتراجيجيتا 4

 للمخابػت وجقىيم الاهدسافاث لكافت اإلاشازيؼ والاهداف الدشغيليت للدائسةليت واضحت آغخماد ا 5

6 
مظخىي اإلاىظف في مخابػت الاهجاش الشهسي، اذ ما شال لغاًت آلان غلى  الػمل غلى زصد الاهجاش غلى

 مظخىي اإلاشسوع.

7 
الخقازيس اإلاعلىبت جعىيس هظام مخكامل إلاخابػت جىفير اإلادًسياث لخععها الدشغيليت واطخخساج كافت 

 للمخابػت.

 

 

 السقم
 2119أهم الخىصُاث لخىفُر للخطت الدشغُلُت لعام 

 . اإلااليت اإلاسصىدة  الخخياحاث الدائسة بقساز اإلاىاشهت  1

 اخخياز وطائل ؤكثر فػاليت لالجصال مؼ الشسكاء.  2

 الدائسة . لخىفير غمل  والاهظمت اإلاعلىبت والبرامج اإلاظىحكافت  ؤجمخهاطخكمال  3

 الدوزاث اإلاخخصصت للػمل.  مً خالل زفؼ كفاءة الػاملين 4

 اطخقعاب الكفاءاث اإلاخميزة مً احل شيادة الكفاءة والفاغليت في الػمل.   5

 . بصىزة افضل مساخل الػمل الفني غلى طخددار مػاًير حىدة للخدقيقا 6

7 
والخػاون مؼ وخدة الخعىيس الاطتراجيجي قي  في الدائسة والخيظيقالخخعيغ هميت بإزفؼ وظبت الىعي 

 جىفير الخعغ الدشغيليت وحػبئت هماذج ؤلاهجاش كما هى معلىب.

  


