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 الحادي والثالثون  المجال

 
 الدراسات والبحوث الصحية
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 الرؤية التاسعة : نظام معلومات صحية وبحوث يلبي احتياجات النظام الصحي
 

 الغاية : تقوية نظام اإلحصاء والمعلومات الصحية والبحوث
 

 الدراسات والبحوث الصحيةالمجال : 
 

 
 

 مقدمة :
 

تعتبر الدراسات الصحية استثمارا من أجل التنمية لتحسين الصحة لكونها مصدرا أساسيا وهاما 
لتوفير البيانات المبنية على األدلة والبراهين التي ال تتاح عن طريق المصادر الروتينيةة والتةي تحتاجهةا 

سةةي لةةنله المعلومةةات الصةةةحية عمليةةات التيطةةيل والتنويةةت والمتالعةةةة والتبيةةيهي فةةاللحو  هةةي م مةةةل أسا
لتكةةةوين داعةةةدا بيانةةةات متكاملةةةةي ولةةةتلر فبةةةد أنئةةةلت واارا الصةةةحة داعةةةرا للدراسةةةات واللحةةةو  فةةةي عةةةاه 

ه، والتةةةي تولةةةت وسةةةل سياسةةةة لللحةةةو  الصةةةحية وتحديةةةد أولوياتهةةةا اعتلةةةارا مةةةن اليطةةةة اليمسةةةية 1991
نئةر الثبافةة اللحثيةة وتعايةا ه(ي وتهةد  سياسةة اللحةو   لةى 2000-1996اليامسة للتنميةة الصةحية  

التو يةةةةر العلمةةةةي المنهجةةةةي وتنميةةةةة المهةةةةارات اللحثيةةةةة بةةةةين المسةةةةعولين لالبطةةةةا  الصةةةةحي فةةةةي ميتلةةةة  
المسةةتويات لتنويةةت اللحةةو  واالسةةتوادا مةةن نتاعجهةةا فةةي التيطةةيل وتحسةةين مسةةتوا فاعليةةة و وةةا ا النلةةاه 

 الصحي وايتيار البداعل واتيات البراراتي 
 

ال الدراسةات واللحةو  فةي اليطةة الثامنةة بتةوفير الكةوادر اللحثيةة المفهلةة لتنويةت ولتلر يهته مجة
يطة اللحو  مر ايًا وعلى مستوا المناطق و تالر  عداد لاحثين دادرين علةى التةدريو وتنويةت اللحةو  

 على المدا المتوسل واللعيدي
 

هتمةةةاه حاليةةةا لصةةةيا ة وللحصةةةول علةةةى نتةةةاع  وسيانةةةات تتسةةةه لالددةةةة والمصةةةدادية فبةةةد ااداد اال
وتطبيق اللحو  تات الجودا العالية وفبا لمنهجية ومعايير علمية مبننة تبرها لجنة اللحو ، مل االلتااه 
لبواعد وسوالل ممارسة أيالديات اللحو ، وتهيعة مناخ لحثي مناسو وهتا يسةتلاه تطةوير دور ومهةاه 

 لجنة اللحو  واأليالديات وايادا فعاليتهاي 
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 لى  نتاج اللحو  الجيةدا فننةي يجةو االسةتوادا مةن المعلومةات والبيانةات المتةوفرا مةن  لاإلسافة

مةةن أولويةةات اللحةةو  لاليطةةة والتةةي تةةدعه تحليةةل السياسةةات  االعديةةد مةةن اللحةةو  التةةي نوةةتت والمسةةتمد
لعديةةد مةةن البمةةه الوااريةةة الدوليةةة والمنتةةديات تحةةم علةةى تحويةةا وتمويةةل وتطبيةةق وصةةناعة البةةراري ان ا

السياسات والممارسات المبنية على المعرفة واألدلة والبراهيني ولتلر يجو تسييق الوجوه بين " المعرفة 
يي الوعةةل " وايجةةاد دنةةوات للتواصةةل بةةين الميططةةين  ا صةةانعي البةةرارات مةةن جهةةة واللةةاحثين مةةن جهةةة 

را لمنادئة األدلة والبداعل بين الجهات المعنية لوسل األولويات للسياسة الصحيةي وال يباس النجاح اي
فةةي اللحةةو  لعةةدد اللةةاحثين المةةدرسين أو عةةدد اللحةةو  الصةةحية المنئةةورا فحسةةو، ولكةةن أيسةةا بتطبيةةق 

 نتاع  اللحو  واالستوادا منهاي
 

لميتلوةةة، و ةةتلر التواعةةل بةةين المفسسةةات وتسةةتلاه اللحةةو  التعةةاون والتنسةةيق بةةين البطاعةةات ا
المئةةةار ة فةةةي اللحةةةو  سةةةوا  المنتجةةةة أو المسةةةتويدا أو الداعمةةةة، وأيسةةةا مئةةةار ة المجتمةةةل والجمعيةةةات 

% فبةل مةن التمويةل علةى اللحةو  الصةحية 10األهلية والبطا  الياصي وعلى المستوا العةالمي ينوةق 
رات العالمية لالعمل على تسةييق تلةر الوجةوا % من المئاكل الصحيةي ودد أوصت المفتم90لمواجهة 

 بتوجيي الموارد المالية المتاحة  لى اللحو  تات األولوية مل ترئيد االستوادا من تلر المواردي
وتهةةةد  اليطةةةة اليمسةةةية الثامنةةةة للتنميةةةة الصةةةحية  لةةةى تحبيةةةق مايةةةد مةةةن التطةةةوير فةةةي مجةةةال 

معودةات التةةي تةه تحديةدها مةةن يةالل تحليةةل الدراسةات واللحةو ، عةةن طريةق معالجةة لعةةم المئةاكل وال
 الوسل الصحي، وهي  التالي:

  
  المةةوارد اللئةةرية المفهلةةة والمةةوارد الماليةةة ال تلبةةي ايةةادا االحتيةةاج إلجةةرا  اللحةةو  والدراسةةات

 ياصة لالمناطقي اللحو  واأليالديات انتوعيل لجالصحية و 

  والتحليةةل  واأليالديةةات نهجيةةة اللحةةو علةةى م  الةةدورات التدريبيةةةالمةةدرسين لتنويةةت عةةده  وايةةة
 االحصاعي وياصة لالمناطقي

  سةةع  التةةدديق فةةي وسةةل أولويةةات اللحةةو  والدراسةةات علةةى مسةةتوا المنةةاطق وعةةده االلتةةااه
بهةا عنةةد التنويةت مر ايةةًا ولالمنةاطق ممةةا يةةفدا لةنبص فةةي تةوفير لعةةم البيانةات الالامةةة للتيطةةيل 

 والمتالعةي

      لعةةةةم اللحةةةةو  ومتالعةةةةة تنويةةةةتها وتةةةةوفير نتةةةةاع  اللحةةةةو   دصةةةةور فةةةةي توثيةةةةق يطةةةةوات
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لالستوادا منهةا فةي التيطةيل ورسةه السياسةات ودعةه اتيةات  إلنئا  دواعد بيانات محدثيوالدراسات 
 البراري 

  عةةةده التةةةةااه اللةةةاحثين لةةةةالرجو   لةةةى لجةةةةان اللحةةةو  والدراسةةةةات لالمنةةةاطق أو علةةةةى المسةةةةتوا
ات اللحو  مما أدا  لى  جرا  عدد  ير دليةل مةن اللحةو  المر اي للتلكيد على منهجية وأيالدي

 من دبل  وادر  ير مدرسة تدريلا  افيا وتكرارهاي

  دصةةور فةةي  جةةرا  الدراسةةةات الطوليةةة واالسةةباطات المسةةةتببلية  لللةةواهر الصةةحية والدراسةةةات
ت التديليةةةةة لدراسةةةةة البةةةةداعل ودراسةةةةات تبيةةةةيه األدا  علةةةةى مسةةةةتوا المفسسةةةةات الصةةةةحية والتحلةةةةيال

المتبدمة والمتعمبة للدراسات والمعلومات المتوفرا وادتصار نسلة  بيةرا مةن البيانةات علةى العةرم 
 الوصويي

 

 

 

 األهداف المباشرة :
 

ي توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها النلاه الصةحي عةن طريةق الدراسةات واللحةو  والتةي سةو  تنوةت 1
 من المجاالت لاليطة

ي تنمية ددرات ومهارات الكوادر اللحثية  العاملين الصحيين( علةى منهجيةة وطةرل اللحة  العلمةي والمهةارات 2
 األيرا لللحو ي

دةةةدرات ومهةةةارات الميططةةةين ومتيةةةتي البةةةرارات علةةةى اسةةةتيداه المعلومةةةات اللحثيةةةة  ةةةلداا للتيطةةةيل  ي تنميةةةة3
 المبني على المعرفة واألدلة والبراهيني

 ي تطوير البنية األساسية لمنلومة اللحو  الصحية وسمان جودتها4
 

 مؤشرات األهداف:
 

 رــالمؤش

 الوضع
 السابق

 م 2005في 

 الوضع
 الحالي

 م 2010في 

الوضع 
 المستهدف

 م 2015في 
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 رــالمؤش

 الوضع
 السابق

 م 2005في 

 الوضع
 الحالي

 م 2010في 

الوضع 
 المستهدف

 م 2015في 

 مؤشرات الهدف األول: توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها النظام الصحي عن طريق الدراسات 

 بالخطة التي سوف تنفذ من المجاالتو والبحوث
في الخطة الخمسية  بالصحةالمجاالت الصحية والمرتبطة  نسبة -1

 .الثامنة والتي أجرت بحوثا لتوفير بيانات لتحقيق اهداف المجاالت
50% 70% 85% 

 %75 %65 %50 .نسبة الدراسات و البحوث المنفذة الجمالي البحوث المستهدفة -2

 

رق مؤشرات الهدف الثاني: تنمية قدرات ومهارات الكوادر البحثية)العاملين الصحيين( على منهجية وط
 والمهارات األخرى للبحوث البحث العلمي

واالخالقيات من  البحوث نةالبحوث التي تم إجازتها من قبل لجنسبة  -1
 .جملة البحوث المقدمة

 %80 %65 غير متوفر

نسبة المتدربين الذين تقدموا بمقترحات بحثية بالنسبة إلجمالي  -2
 .سنوية للبحوثالدورية الحزمة ال من المتدربين على منهجية البحوث

 غير متوفر غير متوفر
 

50% 

 

مؤشرات الهدف الثالث: تنمية قدرات ومهارات المخططين ومتخذي القرارات على استخدام المعلومات 
 األدلة والبراهينو المعرفة البحثية كأداة للتخطيط المبني على

فببي التخطببيط وتحسببين  مببن نتاهجهبباالتببي تببم االسببتفادة  البحببوث نسبببة -1
 .من اجمالي البحوث المنفذة مة الصحيةالخد
   

 %80 %60 غير متوفر

 

 مؤشرات الهدف الرابع: تطوير البنية األساسية لمنظومة البحوث الصحية وضمان جودتها

 غير موجودة غير متوفر وجود قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة عن البحوث  -1
 

 موجودة

عمل ،مجلة علمية  رشةوالبحوث المنشورة )مؤتمر علمي أو  نسبة -2
بالخطة  داخلية / أو خارجية / أو عالمية( إلى البحوث التي أجريت

 .الخمسية
 

 %60 غير متوفر غير متوفر

 
 

 
 االستراتيجيات  :

 

توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها النظام الصحي عن طريق  :استراتيجيات تحقيق الهدف األول
  بالخطة التي سوف تنفذ من المجاالتو  الدراسات و البحوث
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جــراء الدراســات والبحــوث المســتمدة مــن الخطــة الخمســية والموجهــة ألهــم  - 1-1 تحديــد لولويــات البحــوث واا
 الحساسة والنظام الصحي.ات  المشاكل الصحية والفئ

 
 

 النتائج المتوقعة : 

  افية عن أولويات المشاكل الصحية لخفض المراضة و الوفيات وتحسبين نوعيبة الحيباة كتوفر بيانات
 .وحسن استخدام الموارد المتاحة وتحقيق العدالة و فهم انتشار األمراض و التدخالت المناسبة

 ات.ورسم السياس اتالقراراتخازدعم ل بحوث منفذة 
  .لبحوث لتدعيم المجاالت والبرامج إلجراء البحوثا للتدريب على تنفيذ حزمة دورية )سنوية( -1-2

 
 

 النتائج المتوقعة : 

  قياتواألخأل جودة كتابة المقترحات البحثية واجازتها من قبل لجنة البحوثارتفاع 

 طبقا الولويات الخطة تتبع المنهجية العلمية البحثية وجود بحوث منفذة 

 
 إشراك القطاع الخاص والجمعيات األهلية والمجتمع في مراحل إجراء البحوث والدراسات. -1-3
 
 

 النتائج المتوقعة : 

  بحوث موجهة الحتياجات المجتمع.توفر 

 .التنوع في مصادر التمويل 

 
 .والهيئات والمنظمات الدولية التنسيق بين الجهات المعنية بالبحوث داخل وخارج وزارة الصحة -1-4
 
 

 النتائج المتوقعة : 
 

  وجود "مذكرة تفاهم" موقعبة ببين الجهبات المعنيبة ببالبحوث) مثبل االكبادميين ومجلبا البحبث العلمبي و
الوزارات األخرى والهيهات الدولية( ووزارة الصحة لاللتزام باولويات البحبوث وجعلهبا مجباال للتعباون 

 وتقديم الدعم و التسهيالت المتبادلة. 

 خطيط الصحي.وجود بحوث مشتركة جيدة لخدمة أغراض الت 

 
 

 

 

تنمية قدرات ومهارات الكوادر البحثية )العاملين الصحيين( على منهجية : الثانياستراتيجيات تحقيق الهدف 
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 وطرق البحث العلمي والمهارات األخرى للبحوث

  .للبحوث التدريب لتنمية المهارات في مجال منهجية البحوث الصحية ولخالقياتها والمهارات االخرى  -2-1

 
 

 : النتائج المتوقعة 

  زيادة كفاءة الكوادر العاملة في مجال الدراسات والبحبوث إلجبراء البحبوث بمنهجيبة علميبة و تشبمل
باألضافة لذلك أخالقيبات البحبوثا ادارة ومتابعبة تنفيبذ البحبوث ا التحليبل االحصباهي ا نشبر النتباه  

 .  والكتابة العلمية للنشر في المجالت العلمية و تحليل السياسات و دعم اتخاذ القرار

  نشبر الثقافببة البحثيببة وزيبادة الثقببة فببي نتبباه  البحبوث ممببا يزيببد االسببتفادة منهبا و ترجمببة النتبباه  الببى
 سياسات و ممارسات.

 .زيادة كفاءة و فاعلية لجان البحوث واألخالقيات 

 .تجنب هدر الموارد التي تنفق على البحوث غير الملتزمة بمنهجية البحوث العلمية 

 أخالقيات البحوث والنشر. دبين الباحثين لاللتزام بقواع الثقة والتعاون زيادة 

 

 إعداد باحثين قادرين على التدريب على منهجية واخالقيات البحوث  -2-2
 
 

 النتائج المتوقعة:

  تطبق القواعد المنهجيبة البحثيبة علبى المسبتوى  والتى بحوثخطة ال توفر الكوادر البحثية المدربة لتنفيذ
 المركزي و المناطق

 بالمناطقواألخألقيات كفاءة وفاعلية لجان البحوث  ارتفاع 

 
 

 

تنمية قدرات ومهارات المخططين و متخذي القرارات على استخدام   استراتيجيات تحقيق الهدف الثالث:
 .األدلة والبراهين المعرفة المعلومات البحثية كأداة للتخطيط المبني على

 عقد دورات تدريبية للمخططين ومتخذي القرار عن كيفية االستفادة من نتائج البحوث -3-1

 

 قعة : النتائج المتو

   تنمية قبدرات المبدراء و المخططبين و صبناع القبرارات و مقبدمي الخدمبة الصبحية علبى اسبتخدام نتباه
 .فى التخطيط وتحسين الخدمة الصحية البحوث

 .ترجمة النتاه  الى سياسات وممارسات 

  األدلة والبراهين المعرفة و على ةالمبنيات ذ القراراتخاوتعزيز الممارسات التخطيطيه. 
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 الصف الثاني من القيادات على األدلة و البراهين في ممارساتهم زيادة اعتماد 

 

 تعزيز الممارسات القائمة على األدلة والبراهين في مجال الطب السريري واإلدارة الصحية. -3-2

 

 النتائج المتوقعة :

  والباحثين والمدراء. مقدمى الخدمة الصحيةممارسات مبنية على األدلة والبراهين من 

 .تحسن كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين 

 
 

 

 استراتيجيات تحقيق الهدف الرابع: تطوير البنية األساسية لمنظومة البحوث الصحية وضمان جودتها

وضــع خطــة باألعــداد والتخصصــات المناســبة مــن القــوى البشــريةل وتوفيرهــا مــن خــالل التنســيق مــع  -4-1
 المعنيين بالموارد البشرية.  

 

 
 النتائج المتوقعة : 

  توفر أعداد مناسبة مبن أخصباهيي البحبوث واإلحصباهيين واخصباهي تقنيبة معلومبات ومنسبق للتنسبيق و
 التروي  للنتاه  و التدريب لتلبية متطلبات الخطة الموضوعة.

  ابتعببباث عبببدد مبببن البببباحثين للخبببارا للحصبببول علبببى دراسبببات متخصصبببة فبببي منهجبببة البحبببوث و
 األخالقيات لخلق كوادر لتدريب المتدربين 

 

 تطوير قواعد البيانات االلكترونية عن نتائج ولنشطة الدراسات والبحوث الالزمة للتخطيط واتخاذ القرار. -4-2
 

 
 النتائج المتوقعة : 

 منع االزدواا و التكرار للبحوث 

 زيادة اإلعتماد على المعرفة واألدلة والبراهين في اتخاذ القرارات 

 

تيســير حصــول البــاحثين بــالوزارة علــى المراجــع العلميــة مــن خــالل اشــتراك الــوزارة فــي مواقــع الــدوريات  -4-3
 الطبية

 
 

 النتائج المتوقعة : 
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 .وفرة المعلومات من المصادر المختلفة 

 الدراسات الكاملة للبحوث المنفذة في الدول األخرى وأيضا في السلطنة. وفرة 

 .سهولة تحليل البيانات بصورة معمقة وتفسيرها 

 سهولة االعتماد على األدلة والبراهين في اتخاذ القرار 

 
 تطوير لجنة البحوث واألخالقيات مركزيا وتفعيل لجان البحوث على مستوى المناطق.  -4-4

 

 
 النتائج المتوقعة : 

 مراجعة منهجية وأخالقيات البحوث ومراجعة نتاهجها.ل محدثة آلية وجود 

  التنسيق مع الجهات المعنية من الوزارات االخرى و المعاهد البحثية والتعليمية والمنظمات الدولية 

  يبؤدي جودة البحوث واتباعها للمنهجية العلمية وتجنب التكرار، مع وجود الثقبة فبي نتاهجهبا ممبا ارتفاع
  تودعم اتخاذ القرارا تفي التخطيط ورسم السياسيا نتاه  البحوث زيادة استخدامالى 

 

 عن طريق:  تشجيع نشر نتائج البحوث الصحية  -4-5

 انشاء موقع الكتروني لعرض نتائج البحوث 

 التدريب على صياغة السياسات المبنية على االدلة و الكتابة العلمية للنشر 

 
 

 النتائج المتوقعة : 

 لصبياغة سياسبات مبنيبة  من جهة اخرى و الباحثين من جهة زيادة التفاعل بين متخذي القرار و المدراء
 االدلة و البراهين المعرفة و على

 

 

 

 مؤشرات االستراتيجيات  :

  

 المتابعة توقيت رــالمؤش

 الوضع
 األساسي

 م2010في 

الوضع 
 المستهدف

 م2015في 

 

 مؤشرات استراتيجيات الهدف األول

على و مركزيا البحوث أولوياتتوضح  محدثة قاهمة وجود -أ-1-1
 .مستوى المناطق

 سنويا  
 

قاهمة  وجدت
و بكل  مركزية

 منطقة

 قاهمةوجود 
ية محدثة و مركز

 بكل منطقة
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 المتابعة توقيت رــالمؤش

 الوضع
 األساسي

 م2010في 

الوضع 
 المستهدف

 م2015في 

إلجمالي الدراسات والبحوث  المجراهالدراسات والبحوث  نسبة -ب-1-1
 .المستهدفة بالخطة الخمسية

 %75 % 65 سنويا  

 .ة للبحوثعدد الدورات التدريبية ضمن الحزمة الدورية السنوي - أ-1-2
 ةمركزيال) بعد عقد اجتماع تمهيدي مع مقرري المجاالت 

 و منسقي البحوث بالمناطق( 
 

 دورات 4 غير مطبق سنويا
 
 

عدد المتدربين في الدورات التدريبية بالحزمة الدورية السنوية  -ب-1-2
 .للبحوث

 /دورة بامتدر25 غير مطبق سنويا
 بالخطة( 100)

التي تم تقديمها للجنة البحوث و االخالقيات عدد البروتوكوالت  -ا-1-2
 .و اجازتها

/ بروتوكوال15 غير مطبق سنويا
 سنة

البحوث التي شارك فيها القطاع الخاص أو الجمعيات  نسبة -أ-1-3
 .المجتمعهلية أو ألا

 %30 %10 سنويا

عدد االجتماعات التنسيقية بين الجهات المعنية بالبحوث بعد  -أ-1-4
 لتفاهم.توقيع مذكرة ا

اجتماعات  4 غير مطبق سنويا
 )اجتماع سنوي(

 

 مؤشرات استراتيجيات الهدف الثاني

والمهارات  القدراتتنمية  بمجالالعمل المنعقدة   حلقات عدد -أ-2-1
 .البحثية

 5 2 سنويا  

عدد المتدربين في مجال تنمية القدرات والمهارات البحثية  -ب-2-1
 .االخرى

 سنويامتدربا  30 60 سنويا

منهجية البحوث المبتعثين للدراسة بالخارا على  عدد المتدربين -ا-2-1
 .الصحية وأخالقياتها و المهارات االخرى

 

 5 غير مطبق سنويا

 الدورات التدريبية العداد باحثين قادرين على التدريب عدد -أ-2-2
 (اشهر 2-3) 

 2 غير مطبق سنويا

 قادرين على التدريب المتدربين العداد باحثين  عدد -ب-2-2
 (اشهر 2-3)

 /دورةمتدربا25 غير مطبق سنويا
 (بالخطة 50)

 

 مؤشرات استراتيجيات الهدف الثالث

 عدد حلقات العمل المنعقدة لالستفادة من نتاه  البحوث -أ-3-1
 وترجمتها الى سياسات و ممارسات ودعم اتخاذ القرار

 حلقة 1 سنويا
 

 حلقة/الخطة 2

 /الحلقةامتدرب30 امتدرب 40 سنويا تدربين على هذه الحلقاتعدد الم -ب-3-1
 بالخطة ( 60)

دورة واحدة  دورة واحدة سنويا عدد الدورات المعنية بالممارسات القاهمة على األدلة والبراهين. -أ-3-2
 سنويا

عدد المتدربين بالممارسات القاهمة على األدلة والبراهين في  -ب-3-2
 إلدارة الصحية.مجال الطب السريري وا

 متدربا 30 سنويا
 سنويا

 متدربا سنويا 30
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 المتابعة توقيت رــالمؤش

 الوضع
 األساسي

 م2010في 

الوضع 
 المستهدف

 م2015في 

 الرابع مؤشرات استراتيجيات الهدف

وجود خطة  سنويا .لتوفير القوى البشرية مركزية خطة وجود -أ-4-1
 مركزية

وجود خطة 
 محدثة مركزية

 الدراسات أخصاهيي البحوث بداهرةخبراء و عدد -ب-4-1
 والبحوث. 

 5 3 سنويا

 5 3 سنويا عدد اإلحصاهيين بداهرة الدراسات والبحوث. -ا-4-1

 2 صفر سنويا الخ( -منسق –داعمة )تقنية معلومات البشرية عدد الكوادر ال  -د-4-1

 موجودة غير موجودة سنويا وجود قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة عن البحوث -أ-4-2

 قعامو 2 يوجد ال سنويا .تراك بهاالتي تم االش اإللكترونيةالمواقع والدوريات  عدد -أ-4-3
 

اجتماعات سنويا  3) المناطق التي بها لجان بحثية مفعلة عدد -أ-4-4
 .(على االقل

 المناطق جميع مناطق 4 سنويا

وجود خطة عمل زمنية في بداية كل سنة توضح النشاط  -ب-4-4
 البحثي الذي ستنفذه كل منطقة.

وجود خطة  سنويا
 عمل زمنية
 لكل منطقة

جود خطة عمل و
 زمنية

 لكل منطقة

وجود تقرير دوري من لجان البحوث / منسق البحوث  -ا-4-4
 بالمناطق عن اإلنجازات السنوية.

تقرير سنوي  سنويا
 نطقةممن كل 

تقرير سنوي من 
 كل منطقة

إجمالي  البحثية إلىالمراجعة بواسطة اللجان  البحوث نسبة -د-4-4
 ة.البحوث المجرا

 % 90 %60 سنويا

 %60 غير متوفر سنويا نسبة البحوث المنشورة من اجمالي البحوث التي اجريت -أ-4-5 

 
 


