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 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                             انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد      ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      .عًّٛخ ثُذ انخّٛبغ انضّبَٕٚخ انًخزهطخ: انًشكضٚخ   اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122888: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 اٌّذسعخ ِٓ ٚخٙخ ٔظش وٛادس اٌم١بداد اٌّذسع١خ خطػ رط٠ٛش إػذاد دسخخ فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ 1.1.6اٌّؤشش

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ : ِصذس اٌج١بٔبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 
رشكٛم فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 
نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 
لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 
انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق 

فمػ  ٔ الٚمٕو ثبنؼًم 

انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  انشعٕع 

إنٗ يؼبٚٛش انشغجخ ٔانكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

. ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

 .انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (االداسح ثبنُزبئظ،انًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش 

انًذسعخ  أ٘ ثشَبيظ 

رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ٔنى ٚمى ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

حٕل انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

 عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
 ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب ٔفمب نهًغزٕٚبد انُبرغخ 

ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

  ٔانًذٚشٚخ

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ثذٌٔ االنزضاو 

ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔثًشبسكخ ثؼط انًؼهًٍٛ نٛظ 

ثبنعشٔسح أػعبء فٙ فشٚك 

رطٕٚش انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

 انًغبالد

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ 

. ثبنزٕلٛغ ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد انًذسعخ

. ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

 ٔرى رطٕٚش انًذسعخخطخ 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

 يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالحظبد
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 يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ: ِصذس اٌج١بٔبد

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 ٍُحغت اٌّدبي  ادرُ رشىً اٌفش٠ك ثٕبء ػٍٝ اٌشغجخ ٚحغت اٌىفبءح ٠ٚزىْٛ ِٓ ِذ٠ش اٌّذسعخ ٚأسثغ ِؼ 

 ثٕمً د ثزٛػ١خ ِدزّغ اٌّذسعخ حٛي اٌجشٔبِح وّب لبَد اٌّذسعخ خ١ّغ اٌجشاِح اٌزذس٠ج١خ راد اٌؼاللخ ٚ لبَح ِذ٠شدحعش 

 .األثش إٌٝ خ١ّغ اٌّؼ١١ٕٓ فٟ اٌّذسعخ/اٌّؼشفخ

 ٍُٚاٌطٍجخ ٚاٌّدزّغ اٌّحٍٟاد لبِذ اٌّذسعخ ثؼًّ ِشاخؼخ رار١خ شبٍِخ ثبعزخذاَ ِٕٙد١خ اٌجشٔبِح ٚرطج١مٙب ػٍٝ اٌّؼ. 

   رُ رشر١ت االحز١بخبد حغت اٌّغز٠ٛبد إٌبردخ ػٓ ػ١ٍّخ اٌّشاخؼخ ٚرُ اخز١بس األ٠ٌٛٚبد ثٕبء ػٍٝ ِؼب١٠ش ثشٔبِح رط٠ٛش اٌّذسعخ

 .ٚاٌّذ٠ش٠خ

 رُ ثٕبء خطخ رط٠ٛش٠خ ٌٍّذسعخ حغت ِٕٙد١خ اٌجشٔبِح ٚثّشبسوخ خ١ّغ أػعبء فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚفشق رٕغ١ك اٌّدبالد. 

  لبَ اٌّدٍظ ثبالغالع ػٍٝ خطخ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚرُ اػزّبد٘ب ٚرٛل١غ اٌشئ١ظ ػ١ٍٙب ثؼذ ِٕبلشزٙب ٚرٛث١ك ِالحظبد اٌّدٍظ ػ١ٍٙب

 ٚرض٠ٚذ ِذ٠ش اٌّذسعخ  ثزغز٠خ ساخؼخ ِىزٛة

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 

 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                                 نغًغ انجٛبَبد انزمشٚش األٔنًَٕٙرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      .عًّٛخ ثُذ انخّٛبغ انضّبَٕٚخ انًخزهطخ: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122888: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 (حغت إٌّٛرج اٌّؼزّذ ٌجشٔبِح رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ)دسخخ رطج١ك اٌّذاسط ٌخطػ اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ  : 1.1اٌّؤشش  

          فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ:  ِصذس اٌج١بٔبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100% 

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض ثُبء ػهٗانُغجخ ٚحذدْب انًمٛى : يالحظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

  ٗإٔدبص ِب ٔغجز ُّ  .ِٓ أٔشطخ اٌّخطخ اٌزط٠ٛش٠ّخ ٚفك ِب ٘ٛ ِخطػ ٌٗ حزٝ ربس٠خٗ ٌد١ّغ اٌّدبالد% 90ر

 (ِدٍخ اٌزٛأِخ ث١ٓ اٌّذاسط ): رٕف١ز ِدّٛػخ ِٓ األٔشطخ إٌٛػ١ّخ ػٍٝ ِغزٜٛ شجىخ اٌّذاسط  ِٚٓ أثشص٘ب. 

 ٕخ فٟ اٌّخطخ ّّ ًّ حغت ِدبٌٗ فٟ عدالد خبّصخ، ثبإلظبفخ إٌٝ رٕف١ز أٔشطخ ػذ٠ذح غ١ش ِع  .رٛث١ك خ١ّغ األٔشطخ إٌّفزح و

  اصد٠بد رؼبْٚ أ١ٌٚبء األِٛس ِغ اٌّذسعخ ، ٚثخبصخ فٟ ِزبثؼخ رحص١ً أثٕبئُٙ، ثبإلظبفخ إٌٝ رٕف١ز ثؼط األٔشطخ أل١ٌٚبء األِٛس 

 .فٟ شأْ  رؼش٠فُٙ ثبعزشار١د١بد اٌزذس٠ظ اٌحذ٠ثخ ٌزؼ١ٍُ أثٕبئُٙ

  رٕف١ز ػ١ٍّخ ِزبثؼخ ٚرم١١ُ رار١خ إلٔدبصاد اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠ّخ ٌٍّذسعخ ، ثزطج١ك إغبس ٌم١بط األداء،  ٚعالٌُ رمذ٠ش ٌفظ١خ 

 .ٌٍّؤششاد إٌٛػ١خ، ثبإلظبفخ إٌٝ رمبس٠ش األداء

 رٕف١ز أٔشطخ ِٓ لجً ِؤعغبد ِدزّؼ١ّخ ، ٔحٛ ِششٚع غشفخ ِزؼذدح األغشاض، ِٚششٚع اٌّىزجخ اإلٌىزش١ٔٚخ. 

 عبّ٘ذ إٌّحخ اٌّب١ٌخ فٟ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ أٔشطخ اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذسعخ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚخٛد عدالد ٌألٔشطخ إال أٔٗ ال ٠ٛخذ رمبس٠ش إٔدبص ِشفٛػخ ٌٍّذ٠ش٠خ ثزٌه. 

 اسرفبع ثؼط أٔصجخ اٌّؼٍّبد ٚثخبّصخ ِٕغمبد اٌّدبالد رشىً ػجئبً فٟ ثؼط اٌحبالد ػٍٝ رٕف١ز أٔشطخ ٔٛػ١ّخ. 

 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٚسح سفغ رمب٠ش إٔدبص شٙش٠خ ٌٍّذ٠ش٠خ ثبألٔشطخ إٌّدضح، ثبإلظبفخ إٌٝ رع١ّٓ أثشص احز١بخبد اٌّذسعخ اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ. 

 رخف١ف اٌؼتء اٌّذساعٟ ٌذٜ ِٕغمبد اٌّدبالد ِٓ اٌّؼٍّبد. 
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 3/ ويذسعخ:                  سلى انزمشٚش                             انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد                          ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      .عًّٛخ ثُذ انخّٛبغ انضّبَٕٚخ انًخزهطخ: انًشكضٚخ   اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122888: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألٔشطخ اٌخطػ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذاسط ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٟ رُ رٕف١ز٘ب ثذػُ ِبٌٟ ِمذَ ِٓ ٚصاسح : 2.2.1aاٌّؤشش 

 ال ٠ٛخذ دػُ ِبٌٟ ِمذَ ِٓ اٌٛصاسح      اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ :  ِصذس اٌج١بٔبد

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى : 2.2.1aانًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 
يٍ انًُحخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 

نًغًٕع األَشطخ انًخطػ رُفٛزْب  

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ ٚحذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاحزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالحظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                            نغًغ انجٛبَبد                      انزمشٚش األٔنًَٕٙرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      .عًّٛخ ثُذ انخّٛبغ انضّبَٕٚخ انًخزهطخ: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122888: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 ِٚؼٍّٟ اٌّذاسط ػٓ خٛدح اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌزحم١ك أ٘ذاف خطػ اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ  سظب ِذ٠شٞدسخخ  :1.5اٌّؤشش

 حفش٠ك رط٠ٛش اٌّذسط: ِصذس اٌج١بٔبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ : انًطهٕة

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 

 

 لٕ٘يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًشبسكٍٛ: يالحظخ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 اٌّذػُ ٚاٌزٛخ١ٗ اٌّغزّش ِٓ لجً اٌّششف اٌّغبٔذ حٛي ػ١ٍّّخ اإلػذاد ٚاٌزٕغ١ك ٌٍخطّخ اٌزط٠ٛش٠خ. 

 ِٛجبدسح ِؼٍّزٟ ِذسعزٟ: ِغبّ٘خ اٌّذ٠ش٠خ ثشىً فبػً فٟ رٕف١ز ثؼط اٌّجبدساد ٔح. 

 رطٍغ اٌّذ٠ش٠خ اٌّذسعخ ػٍٝ اٌزغ١ّشاد اٌّزؼٍّمخ ثبٌّٕٙبج ٚاٌّجبحث اٌذساع١ّخ. 

 رمّذَ اٌّذ٠ش٠خ اٌّذػُ اٌاّلصَ ٌٍّؼٍّبد فٟ خٛأت اٌز١ّٕخ ا١ٌّّٕٙخ اٌّخزٍفخ. 

 رشبسن اٌّذ٠ش٠خ اٌّذسعخ  فٟ اٌزخط١ػ ٌزحغ١ٓ رحص١ً اٌطٍجخ ٚثخبّصخ  رحص١ً غٍجخ اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ظؼف ِزبثؼخ لغُ  اإلششاف ٌٍّؼٍّبد فٟ اٌدبٔت اٌزخصصٟ ؛ ٔظشاً ٌٕمص ػذد اٌىبدس اإلششافٟ فٟ اٌّذ٠ش٠ّخ . 

 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٚسح اٌؼًّ ػٍٝ عّذ إٌمص فٟ اٌىبدس اإلششافٟ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌزشث١خ. 
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 1/1 صيذسعخ:  سلى انزمشٚش                                     انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      ٔاد٘ يٕعٗ األعبعّٛخ نهجٍُٛ: انًشكضٚخ   اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122894: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 اٌّذسعخ ِٓ ٚخٙخ ٔظش وٛادس اٌم١بداد اٌّذسع١خ خطػ رط٠ٛش إػذاد دسخخ فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ 1.1.6اٌّؤشش

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ : ِصذس اٌج١بٔبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 
رشكٛم فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 
نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 
لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 
انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق 

فمػ  ٔ الٚمٕو ثبنؼًم 

انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  انشعٕع 

إنٗ يؼبٚٛش انشغجخ ٔانكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

. ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

 .انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (االداسح ثبنُزبئظ،انًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش 

انًذسعخ  أ٘ ثشَبيظ 

رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ٔنى ٚمى ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

حٕل انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

 عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ

: يالحظبد

انًشاعؼخ انزارٛخ 

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
 ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب ٔفمب نهًغزٕٚبد انُبرغخ 

ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ ألٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

  ٔانًذٚشٚخ

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ثذٌٔ االنزضاو 

ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔثًشبسكخ ثؼط انًؼهًٍٛ نٛظ 

ثبنعشٔسح أػعبء فٙ فشٚك 

رطٕٚش انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

 انًغبالد

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ 

. ثبنزٕلٛغ ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد انًذسعخ

. ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

 ٔرى رطٕٚش انًذسعخخطخ 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

 .ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالحظبد
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش إػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ: ِصذس اٌج١بٔبد

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 حغت اٌّدبي  ٠ٓ ِؼٍُح رُ رشىً اٌفش٠ك ثٕبء ػٍٝ اٌشغجخ ٚحغت اٌىفبءح ٠ٚزىْٛ ِٓ ِذ٠ش اٌّذسعخ ٚأسثغ 

 األثش /حعش ِذ٠ش اٌّذسعخ خ١ّغ اٌجشاِح اٌزذس٠ج١خ راد اٌؼاللخ ٚ لبَ ثزٛػ١خ ِدزّغ اٌّذسعخ حٛي اٌجشٔبِح وّب لبَ ثٕمً اٌّؼشفخ

 .إٌٝ خ١ّغ اٌّؼ١١ٕٓ فٟ اٌّذسعخ

 ٍُٚاٌطٍجخ ٚاٌّدزّغ اٌّح٠ٍٟٓ لبِذ اٌّذسعخ ثؼًّ ِشاخؼخ رار١خ شبٍِخ ثبعزخذاَ ِٕٙد١خ اٌجشٔبِح ٚرطج١مٙب ػٍٝ اٌّؼ. 

   رُ رشر١ت االحز١بخبد حغت اٌّغز٠ٛبد إٌبردخ ػٓ ػ١ٍّخ اٌّشاخؼخ ٚرُ اخز١بس األ٠ٌٛٚبد ثٕبء ػٍٝ ِؼب١٠ش ثشٔبِح رط٠ٛش اٌّذسعخ

 .ٚاٌّذ٠ش٠خ

 رُ ثٕبء خطخ رط٠ٛش٠خ ٌٍّذسعخ حغت ِٕٙد١خ اٌجشٔبِح ٚثّشبسوخ خ١ّغ أػعبء فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚفشق رٕغ١ك اٌّدبالد. 

 لبَ اٌّدٍظ ثبالغالع ػٍٝ خطخ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚرُ اػزّبد٘ب ٚرٛل١غ اٌشئ١ظ ػ١ٍٙب ثؼذ ِٕبلشزٙب. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

  َرٛث١ك  إالّ أّٔٗ ٌُ ٠زُ اػزّبد٘ب ٚرٛل١غ اٌشئ١ظ ػ١ٍٙب ثؼذ ِٕبلشزٙب ٚ اٌّدٍظ ثبالغالع ػٍٝ خطخ رط٠ٛش اٌّذسعخ اٌشغُ ِٓ ل١ب

 .ِالحظبد اٌّدٍظ ػ١ٍٙب ٚرض٠ٚذ ِذ٠ش اٌّذسعخ  ثزغز٠خ ساخؼخ ِىزٛثخ

 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 

 ٚرض٠ٚذ ِذ٠ش اٌّذسعخ  ثزغز٠خ ساخؼخ ِىزٛثخظشٚسح ل١بَ اٌّدٍظ ثزٛث١ك ِالحظزٗ ػٍٝ اٌخطّخ اٌزّط٠ٛش٠خ  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                       انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد          ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      ٔاد٘ يٕعٗ األعبعّٛخ نهجٍُٛ: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122894: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 (حغت إٌّٛرج اٌّؼزّذ ٌجشٔبِح رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ)دسخخ رطج١ك اٌّذاسط ٌخطػ اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ  : 1.1اٌّؤشش  

          فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ:  ِصذس اٌج١بٔبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض ثُبء ػهٗانُغجخ ٚحذدْب انًمٛى : يالحظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

  ٗإٔدبص ِب ٔغجز ُّ  .ِٓ أٔشطخ اٌّخطخ اٌزط٠ٛش٠ّخ ٚفك ِب ٘ٛ ِخطػ ٌٗ حزٝ ربس٠خٗ ٌد١ّغ اٌّدبالد% 85ر

 حغت ِدبٌٗ فٟ عدالد خبّصخ ًّ  .رٛث١ك خ١ّغ األٔشطخ إٌّفزح و

   (فؼب١ٌخ حىِٛخ اٌطبٌت  )إششان اٌطٍجخ فٟ صٕغ ثؼط اٌمشاساد  ٚاٌّٙبَ اإلداس٠خ ٚاٌم١بد٠خ فٟ اٌّذسعخ ِٚٓ أثشص٘ب. 

 ٟٔٚرٛص٠غ اٌّٙبَ ٚاألدٚاس  ث١ٓ أػعبء فشق رٕغ١ك اٌّدبالد ، ٚاٌؼًّ ثشٚذ اٌفش٠ك ٚرؼض٠ض اٌؼًّ اٌزؼب. 

 ٚأفشاد اٌّدزّغ فٟ دػُ رطج١ك أٔشطخ اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ ، ّٟ  .ِغبّ٘خ ِؤعغبد اٌّدزّغ اٌّحٍ

 إخشاء ػ١ٍّخ ِزبثؼخ ٚرم١١ُ ألٔشطخ اٌخطخ إٌّفزح ٚفك ّٔبرج اإلداسح اٌّٛخٙخ ثبٌٕزبئح ٚرح١ٍٍٙب. 

 عبّ٘ذ إٌّحخ اٌّب١ٌخ فٟ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ أٔشطخ اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذسعخ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚخٛد عدالد ٌألٔشطخ إال أٔٗ ال ٠ٛخذ رمبس٠ش إٔدبص ِشفٛػخ ٌٍّذ٠ش٠خ ثزٌه. 

 اسرفبع ثؼط أٔصجخ اٌّؼ١ٍّٓ  ٚثخبّصخ ِٕغمٟ اٌّدبالد ٠شىً ػجئبً فٟ ثؼط اٌحبالد ػٍٝ رٕف١ز أٔشطخ ٔٛػ١ّخ. 

 رحذ٠ذ أٚخٗ اٌصشف اٌّبٌٟ ٌٍّٕحخ. 

 لٍخ رؼبْٚ أ١ٌٚبء األِٛس فٟ اٌزٛاصً ِغ اٌّذسعخ. 

 ِمبِٚخ اٌزغ١١ش ِٓ لجً ثؼط اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّذسعخ. 

 

 توصيات لتحسين برنامج تطوير المدرسة والمديرية- 3

 ظشٚسح سفغ رمب٠ش إٔدبص شٙش٠خ ٌٍّذ٠ش٠خ ثبألٔشطخ إٌّدضح، ثبإلظبفخ إٌٝ رع١ّٓ أثشص احز١بخبد اٌّذسعخ اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ. 

 رمذ٠ُ خٛأت رحف١ض٠ّخ ِؼ٠ّٕٛخ ٌفشق اٌزطٛثش أٚ اٌّذاػ١ّٓ ٌزط٠ٛش اٌخطخ ِٓ لجً اإلداسح اٌّذسع١ّخ، أٚ ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ. 

  ظشٚسح رذس٠ت أ١ٌٚبء األِٛس ٚثؼط اٌم١بد١١٠ٓ فٟ ِؤعغبد اٌّدزّغ اٌّحٍٟ ػٍٝ ثشاِح اٌّششاوخ اٌّدزّؼ١ّخ، ٌزط٠ٛش خٛأت

 .اٌزؼبْٚ اٌّدزّؼٟ ِغ اٌّذسعخ

 ػذَ رم١١ذ أٚخٗ صشف إٌّحخ، ٚرغ١ًٙ أٚخٗ اٌّصشف حغت حبخبد اٌّذسعخ. 

  



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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 1/3 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                        انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد                                   ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      ٔاد٘ يٕعٗ األعبعّٛخ نهجٍُٛ: انًشكضٚخ   اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122894: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألٔشطخ اٌخطػ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذاسط ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٟ رُ رٕف١ز٘ب ثذػُ ِبٌٟ ِمذَ ِٓ ٚصاسح : 2.2.1aاٌّؤشش 

 ٌُ رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ ِٓ اٌٛصاسح      اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ :  ِصذس اٌج١بٔبد

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  a 2.2.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد
انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 

يٍ انًُحخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 

نًغًٕع األَشطخ انًخطػ رُفٛزْب  

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ ٚحذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاحزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالحظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 

 

  



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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 1/4 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                                  انزمشٚش األٔنٙ  نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      ٔاد٘ يٕعٗ األعبعّٛخ نهجٍُٛ: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122894: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

  ِذ٠شٞ ِٚؼٍّٟ اٌّذاسط ػٓ خٛدح اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌزحم١ك أ٘ذاف خطػ اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ  سظبدسخخ  : 1.5اٌّؤشش

 حفش٠ك رط٠ٛش اٌّذسط: ِصذس اٌج١بٔبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ : انًطهٕة

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 

 

لٕ٘ يمجٕل  ظؼٛف يزذَٙ  سظبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًشبسكٍٛ: يالحظخ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 رطٍغ اٌّذ٠ش٠خ اٌّذسعخ ػٍٝ اٌزغ١ّشاد اٌّزؼٍّمخ ثبٌّٕٙبج ٚاٌّجبحث اٌذساع١ّخ. 

 فؼب١ٌّخ لغُ اإلسشبد فٟ اٌّذ٠ش٠ّخ  فٟ رمذ٠ُ اٌّذػُ إٌّبعت ٌٍّذسعخ. 

 اٌّذػُ ٚاٌزٛخ١ٗ اٌّغزّش ِٓ لجً اٌّششف اٌّغبٔذ حٛي ػ١ٍّّخ اإلػذاد ٚاٌزٕغ١ك ٌٍخطّخ اٌزط٠ٛش٠خ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ثؼعٙب ٠صً ثؼذ أزٙبء اٌّٛػذ اٌّحذد إلٔدبص ِب رزعّٕٗ اٌىزت ّْ  .رأخش ٚصٛي ثؼط اٌىزت اٌشع١ّّخ فٟ اٌّذ٠ش٠ّخ  ح١ث إ

 ٔمص اٌىبدس اإلششافٟ فٟ اٌّذ٠ش٠ّخ  ٠ؤثش ثشىً ٍِحٛظ فٟ رٍج١خ وبفخ احز١بخبد اٌّذسعخ، ٚثخبّصخ اٌزّخصص١ّخ ِٕٙب. 

 ُػذَ ٚخٛد  دػُ فٕٟ ِٓ لجً اٌّذ٠ش٠ّخ حٛي اعزشار١د١ّخ  رفش٠ذ اٌزؼ١ٍ. 

 ػذَ ل١بَ اٌّذ٠ش٠خ  ثزؼض٠ض إٌدبحبد ٚاإلٔدبصاد فٟ اٌّذسعخ. 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 فٟ ِٛػذٖ اٌّحذد ّٟ  .ظشٚسح االٔزظبَ  فٟ إ٠صبي اٌجش٠ذ اٌّذسع

 ظشٚسح اٌؼًّ ػٍٝ عّذ إٌمص فٟ اٌىبدس اإلششافٟ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌزشث١خ. 

 ُاٌؼًّ ػٍٝ ػمذ ٚسشبد رذس٠ج١خ ٌّؼٍّٟ اٌّذسعخ حٛي اعزشار١د١ّخ  رفش٠ذ اٌزؼ١ٍ. 

 ٛوزت شىش، أٚ شٙبداد : ظشٚسح ل١بَ اٌّذ٠ش٠خ ثزؼض٠ض إٌدبحبد ٚاإلٔدبصاد فٟ اٌّذسعخ، ِٓ خالي رمذ٠ُ حٛافض ِؼ٠ّٕٛخ ٔح

 .رمذ٠ش

 

 

 

 

 

  



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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 2/1 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                       انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ.      حهًٛخ انّغؼذٚخ االعبعّٛخ انًخزهطخانضائشح    اعى انًذسعخ 

   نٕاء انجزشاء       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112899: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 اٌّذسعخ ِٓ ٚخٙخ ٔظش وٛادس اٌم١بداد اٌّذسع١خ خطػ رط٠ٛش إػذاد دسخخ فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ 1.1.6اٌّؤشش

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ : ِصذس اٌج١بٔبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 
رشكٛم فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ 

ثزشكٛم انفشٚك شكهٛب، 

ػهٗ انٕسق فمػ  ٔ 

الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  انشعٕع 

إنٗ يؼبٚٛش انشغجخ ٔانكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 
. ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

رُغٛت انًذٚش ٔحغت 

انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش 

انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ 
. حغت انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ حغت انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 
 (االداسح ثبنُزبئظ، انًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش 

انًذسعخ  أ٘ ثشَبيظ 

رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ 

ثؼط انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔنى ٚمى ثزٕػٛخ 
يغزًغ انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ 
يغزًغ انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ 

لبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 
حٕل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم 

األصش إنٗ عًٛغ /انًؼشفخ

انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

انًشاعؼخ انزارٛخ 

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثذٌٔ 

اعزخذاو يُٓغٛخ ثشَبيظ 

رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ شبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت أٔنٕٚزٓب يٍ 

يُظٕس يذٚش انًذسعخ ٔ 

ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب ٔفمب نهًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ 

انزارٛخ ٔنكٍ رى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ػشٕائٛب  ثذٌٔ 

االنزضاو ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد انُبرغخ 

ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ اخزٛبس األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش 

* انًذسعخ  ٔانًذٚشٚخ 

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ثذٌٔ االنزضاو 

ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 
انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ أػعبء 

فشٚك رطٕٚش انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔثًشبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك 

رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ 
. ثبنزٕلٛغ ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى رطٕٚش انًذسعخ
االػزًبد ٔانزٕلٛغ يٍ 

. لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

 ٔرى رطٕٚش انًذسعخخطخ 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 
. ػهٛٓب  دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 
. ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ 

رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ 
يُبلشزٓب ٔرٕصٛك يالحظبد 

انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش 

. انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالحظبد
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش إػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ: ِصذس اٌج١بٔبد

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 األثش /حعش ِذ٠ش اٌّذسعخ خ١ّغ اٌجشاِح اٌزذس٠ج١خ راد اٌؼاللخ ٚ لبَ ثزٛػ١خ ِدزّغ اٌّذسعخ حٛي اٌجشٔبِح وّب لبَ ثٕمً اٌّؼشفخ

 .إٌٝ خ١ّغ اٌّؼ١١ٕٓ فٟ اٌّذسعخ

 ٍٟلبِذ اٌّذسعخ ثؼًّ ِشاخؼخ رار١خ شبٍِخ ثبعزخذاَ ِٕٙد١خ اٌجشٔبِح ٚرطج١مٙب ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطٍجخ ٚاٌّدزّغ اٌّح. 

  رُ رشر١ت االحز١بخبد حغت اٌّغز٠ٛبد إٌبردخ ػٓ ػ١ٍّخ اٌّشاخؼخ ٚرُ اخز١بس األ٠ٌٛٚبد ثٕبء ػٍٝ ِؼب١٠ش ثشٔبِح رط٠ٛش

 .اٌّذسعخ  ٚاٌّذ٠ش٠خ

 رُ ثٕبء خطخ رط٠ٛش٠خ ٌٍّذسعخ حغت ِٕٙد١خ اٌجشٔبِح ثّشبسوخ أػعبء فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ فمػ. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ٓرؼبلت أسثغ ِذ٠شاد ػٍٝ إداسح اٌّذسعخ خالي ػب١ِٓ ِززب١١ٌ. 

  ْٚرُ رشى١ً اٌفش٠ك ثٕبء ػٍٝ رٕغ١ت اٌّذ٠ش ثذ 

 ػذد ِؼٍّبد اٌّذسعخ  اٌشخٛع إٌٝ ِؼب١٠ش اٌشغجخ ٚاٌىفبءح ٠ٚزىْٛ ِٓ ِذ٠ش اٌّذسعخ ٚأسثغ ِؼ١ٍّٓ حغت اٌّدبي ّْ ، ٚرٌه أل

 .خّغخ فمػ

  ٚرُ االػزّبد ٚاٌزٛل١غ ِٓ لجً اٌشئ١ظرط٠ٛش اٌّذسعخلبَ سئ١ظ اٌّدٍظ فمػ  ثبالغالع  ػٍٝ خطخ  .

  فٟ ثٕبء اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خفشق رٕغ١ك اٌّدبالدػذَ ِشبسوخ . 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  اػزّبد٘ب ٚرٛل١غ اٌشئ١ظ ػ١ٍٙب ثؼذ ِٕبلشزٙب ٚرٛث١ك ِالحظبد ٚثبالغالع ػٍٝ خطخ رط٠ٛش اٌّذسعخ ظشٚسح ل١بَ اٌّدٍظ 

 .اٌّدٍظ ػ١ٍٙب ٚرض٠ٚذ ِذ٠ش اٌّذسعخ  ثزغز٠خ ساخؼخ ِىزٛثخ

  فٟ ثٕبء اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خفشق رٕغ١ك اٌّدبالدظشٚسح ِشبسوخ . 

  رشىً اٌفش٠ك ثٕبء ػٍٝ اٌشغجخ ٚحغت اٌىفبءحظشٚسح. 
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                                   انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ.      حهًٛخ انّغؼذٚخ االعبعّٛخ انًخزهطخانضائشح    اعى انًذسعخ 

   يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112899: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 (حغت إٌّٛرج اٌّؼزّذ ٌجشٔبِح رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ)دسخخ رطج١ك اٌّذاسط ٌخطػ اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ  : 1.1اٌّؤشش  

          فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ:  ِصذس اٌج١بٔبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض ثُبء ػهٗانُغجخ ٚحذدْب انًمٛى : يالحظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

  ٗإٔدبص ِب ٔغجز ُّ  .ِٓ أٔشطخ اٌّخطخ اٌزط٠ٛش٠ّخ ٚفك ِب ٘ٛ ِخطػ ٌٗ حزٝ ربس٠خٗ ٌد١ّغ اٌّدبالد% 75ر

 حغت ِدبٌٗ فٟ عدالد خبّصخ ًّ  .رٛث١ك خ١ّغ األٔشطخ إٌّفزح و

 ِٟٕٔٚغمبد اٌّدبالد ٠ؼٍّٓ  ثشٚذ اٌفش٠ك ٠ٚؼض٠ضْ اٌؼًّ اٌزؼب ّْ  .ػٍٝ اٌّشغُ ِٓ رؼبلت أسثغ إداساد ِذسع١ّخ خالي ػب١١ِٓ إالّ أ

 عبّ٘ذ إٌّحخ اٌّب١ٌخ فٟ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ أٔشطخ اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذسعخ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ٓػذَ ثجبد ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ فٟ اٌّذسعخ، ِٓ رؼبلت أسثغ إداساد ِذسع١ّخ خالي ػب١ِ. 

 ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚخٛد عدالد ٌألٔشطخ إال أٔٗ ال ٠ٛخذ رمبس٠ش إٔدبص ِشفٛػخ ٌٍّذ٠ش٠خ ثزٌه. 

 اسرفبع أٔصجخ اٌّؼٍّبد   ٚلٍخ ػذد٘ٓ ٠ؤثش فٟ  رٕف١ز أٔشطخ  اٌخطخ. 

 لٍخ رؼبْٚ أ١ٌٚبء األِٛس فٟ اٌزٛاصً ِغ اٌّذسعخ. 

 ظؼف اٌج١ٕخ اٌزحز١ّخ ٌجٕبء اٌّذسعخ اٌّغزأخش اٌزٞ ٠حٛي دْٚ رٕف١ز ثؼط أٔشطخ اٌخطّخ، ٚثخبّصخ اٌزشبسو١خ ِٕٙب. 

 

 توصيات لتحسين برنامج تطوير المدرسة والمديرية- 3

 ظشٚسح ثجبد ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ٚاٌزّذس٠غ١خ، ٚاٌحّذ ِٓ وثشح اٌزٕمالد إلداسح اٌّذسعخ. 

 ظشٚسح سفغ رمب٠ش إٔدبص شٙش٠خ ٌٍّذ٠ش٠خ ثبألٔشطخ إٌّدضح، ثبإلظبفخ إٌٝ رع١ّٓ أثشص احز١بخبد اٌّذسعخ اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ. 

 رمذ٠ُ خٛأت رحف١ض٠ّخ ِؼ٠ّٕٛخ ٌفشق اٌزطٛثش أٚ اٌّذاػ١ّٓ ٌزط٠ٛش اٌخطخ ِٓ لجً اإلداسح اٌّذسع١ّخ، أٚ ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ. 

 ظشٚسح ص٠بدح اٌزٛػ١خ أل١ٌٚبء األِٛس ثجشٔبِح رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ، ٌزفؼ١ً دٚسُ٘ فٟ خذِخ اٌّذسعخ. 

 ِشىٍخ األث١ٕخ اٌّغزأخشح ًّ  .اٌؼًّ ػٍٝ ح

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
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  البتراء                برنامج تطويرالمدرسة والمديرية          : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

م        2014/ 4/ 14+13: تاريخ جمع البيانات .                 حنان الّزيادنة:                             المقيم  الثاني. عاطف المحاميد.د: المقيم األول
                         Page 14 
  

 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                                     انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ.      حهًٛخ انّغؼذٚخ االعبعّٛخ انًخزهطخانضائشح    اعى انًذسعخ 

   يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112899انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألٔشطخ اٌخطػ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذاسط ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٟ رُ رٕف١ز٘ب ثذػُ ِبٌٟ ِمذَ ِٓ ٚصاسح : 2.2.1aاٌّؤشش 

 ٌُ ٠زُ رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ ِٓ اٌٛصاسح      اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ :  ِصذس اٌج١بٔبد

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  2.2.1aانًؤشش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 
يٍ انًُحخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 

نًغًٕع األَشطخ انًخطػ رُفٛزْب  

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ ٚحذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاحزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالحظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 

  



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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 2/4 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                  انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ.      حهًٛخ انّغؼذٚخ االعبعّٛخ انًخزهطخ: انضائشح   اعى انًذسعخ 

   يذٚشٚخّ انزشثٛخ ٔانزّؼهٛى نهٕاء انجزشاء       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112899: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

  ِذ٠شٞ ِٚؼٍّٟ اٌّذاسط ػٓ خٛدح اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌزحم١ك أ٘ذاف خطػ اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ  سظبدسخخ  : 1.5اٌّؤشش

 حفش٠ك رط٠ٛش اٌّذسط: ِصذس اٌج١بٔبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

  يذٚش٘ ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ   سظبدسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ : انًطهٕة

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 

 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًشبسكٍٛ: يالحظخ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 اٌّذػُ ٚاٌزٛخ١ٗ اٌّغزّش ِٓ لجً اٌّششف اٌّغبٔذ حٛي ػ١ٍّّخ اإلػذاد ٚاٌزٕغ١ك ٌٍخطّخ اٌزط٠ٛش٠خ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ظؼف ِزبثؼخ اٌّذ٠ش٠خ ٌخطّخ اٌّذسعخ اٌزط٠ٛش٠ّخ. 

 ظؼف اٌّذػُ اٌّمّذَ ِٓ اٌّذ٠ش٠ّخ فٟ خٛأت اٌز١ّٕخ ا١ٌّّٕٙخ ٌٍّؼٍّّبد فٟ اٌّذسعخ. 

 ػذَ ٚخٛد  دػُ فٕٟ ِٓ لجً اٌّذ٠ش٠ّخ حٛي رٕف١ز ِدزّؼبد رؼٍُّ ١ِّٕٙخ. 

 ػذَ رؼبْٚ اٌّذ٠ش٠خ  ٌجؼط اٌطٍجبد اٌّزؼٍّمخ ثبٌطٍجخ رٚٞ االحز١بخبد اٌخبّصخ. 

  ِٓ ػذَ ػذاٌخ اٌّذ٠ش٠خ فٟ رمذ٠ُ اٌّذػُ اٌالصَ  ث١ٓ اٌّذاسط، ٚرٌه ثب٘زّبَ اٌّذ٠ش٠خ ثبٌّذاسط راد األػذاد اٌطالث١ّخ اٌىج١شح أوثش

  .اٌّذاسط اٌصغ١شح

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3 

 ظشٚسح  ِزبثؼخ اٌّذ٠ش٠خ إلٔدبساد اٌّذسعخ فٟ ِدبي رطج١ك اٌخطّخ اٌزط٠ٛش٠خ. 

 ظشٚسح رمذ٠ُ اٌّذػُ اٌفٕٟ ٚاإلداسٞ ٌٍّذسعخ  ِٓ لجً اٌّذ٠ش٠خ ثألغبِٙب اٌّخزٍفخ، ٚرٛخٟ اٌؼذاٌخ ث١ٓ اٌّذاسط. 

 ظشٚسح ص٠بدح رؼبْٚ اٌّذ٠ش٠ّخ فٟ اٌدٛأت اٌّزؼٍّمخ ثبٌطٍجخ رٚٞ االحز١بخبد اٌخبّصخ. 

 ٛوزت شىش، أٚ شٙبداد : ظشٚسح ل١بَ اٌّذ٠ش٠خ ثزؼض٠ض إٌدبحبد ٚاإلٔدبصاد فٟ اٌّذسعخ، ِٓ خالي رمذ٠ُ حٛافض ِؼ٠ّٕٛخ ٔح

 .رمذ٠ش
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 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                              انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد                ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ     انطٛجخ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجُبد:انًشكضٚخ  اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ        112879: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 اٌّذسعخ ِٓ ٚخٙخ ٔظش وٛادس اٌم١بداد اٌّذسع١خ خطػ رط٠ٛش إػذاد دسخخ فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ 1.1.6اٌّؤشش

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ : ِصذس اٌج١بٔبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 
رشكٛم فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 
نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 
لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 
انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق 

فمػ  ٔ الٚمٕو ثبنؼًم 

انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  انشعٕع 

إنٗ يؼبٚٛش انشغجخ ٔانكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

. ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

( ، االداسح ثبنُزبئظانًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ 

ثؼط انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ٔنى ٚمى ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

حٕل انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثذٌٔ 

اعزخذاو يُٓغٛخ ثشَبيظ 

رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس 

يذٚش انًذسعخ ٔ ثذٌٔ 

انزمٛذ ثُزبئظ انًشاعؼخ 

انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب ٔفمب نهًغزٕٚبد انُبرغخ 

ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ  

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ثذٌٔ االنزضاو 

ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔثًشبسكخ ثؼط انًؼهًٍٛ نٛظ 

ثبنعشٔسح أػعبء فٙ فشٚك 

رطٕٚش انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسط انزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى رطٕٚش انًذسعخ

االػزًبد ٔانزٕلٛغ يٍ لجم 

. انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

 ٔرى رطٕٚش انًذسعخخطخ 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالحظبد
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 يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ: ِصذس اٌج١بٔبد

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت انًغبل. 

 األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ / يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم انًؼشفخحعٕس

 .انًذسعخ

 لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ. 

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 

 ٙنى رطجك انًشاعؼخ انزارٛخ ػهٗ انًغزًغ انًحه. 

  ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظرطٕٚش انًذسعخ ثبالغالع  ػهٗ خطخ لبو سئٛظ انًغهظ فمػ أٌ رجٍٛ يٍ خالل انًُبلشخ . 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ٙػًم يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحه. 

 ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔ اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ اغالع انًغهظ 

 . يٍ خالل اعزًبع أػعبء انًغهظساعؼخ يكزٕثخ
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                                    نغًغ انجٛبَبد انزمشٚش األٔنًَٕٙرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/َبسإ/ ركٕس:انغُظ         انطٛجخ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجُبد  :انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112879:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 (حغت إٌّٛرج اٌّؼزّذ ٌجشٔبِح رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ)دسخخ رطج١ك اٌّذاسط ٌخطػ اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ  : 1.1اٌّؤشش  

          فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ:  ِصذس اٌج١بٔبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 

انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض ثُبء ػهٗانُغجخ ٚحذدْب انًمٛى : يالحظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 انجُٛخ انزحزٛخ نهًذسعخ رغبػذ فٙ رُفٛز أَشطخ انخطخ. 

 رؼبٌٔ انًؼهًبد ٔاَزًبئٍٓ نهًذسعخ. 

 رؼبٌٔ أٔنٛبء األيٕس ٔرمجهٓى انًشبسكخ فٙ أَشطخ انًذسعخ. 

 رؼبٌٔ سئٛظ انًغهظ عبْى فٙ رُفٛز األَشطخ. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 صؼٕثخ ػمذ االعزًبػبد ٔانٕسشبد نهًؼهًبد نعٛك انٕلذ ٔرؼبسض حصص انفشاؽ يب ثٍٛ انًؼهًبد. 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٔسح صٚبدح انذػى انًبد٘ نهًذسعخ كَٕٓب يذسعخ ظًٍ ثشَبيظ االػزًبد انصحٙ نهحفبظ ػهٗ يغزٕاْب. 

 ظشٔسح ػمذ ٔسشبد رذسٚجٛخ يزخصصخ يٍ لجم اإلششاف. 
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 3/ ويذسعخ:                  سلى انزمشٚش                                                   انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد      ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ             انطٛجخ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجُبد :انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112879 :انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألٔشطخ اٌخطػ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذاسط ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٟ رُ رٕف١ز٘ب ثذػُ ِبٌٟ ِمذَ ِٓ : 2.2.1aاٌّؤشش 

 ٌُ ٠زُ رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ ِٓ اٌٛصاسح         ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ :  ِصذس اٌج١بٔبد

    :عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى : 2.2.1aانًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 
يٍ انًُحخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 

نًغًٕع األَشطخ انًخطػ رُفٛزْب  

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ ٚحذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاحزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالحظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                       انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد                     ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/َبسإ/ ركٕس:انغُظ    انطٛجخ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجُبد :انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112879:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 ِٚؼٍّٟ اٌّذاسط ػٓ خٛدح اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌزحم١ك أ٘ذاف خطػ اٌزط٠ٛش سظب ِذ٠شٞ دسخخ :1.5ٌّؤششا

اٌّذسع١خ  

 حفش٠ك رط٠ٛش اٌّذسط: ِصذس اٌج١بٔبد

: عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ
 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ : انًطهٕة

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 
 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف يزذَٙ  سظبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًشبسكٍٛ: يالحظخ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 رؼبٌٔ لغى شؤٌٔ انًٕظفٍٛ ٔلغى انزخطٛػ. 

 انذػى انفُٙ يٍ لجم يششفٙ انًجبحش انؼهًٛخ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ػذو رؼبٌٔ لغى انًبنٛخ يغ انًذسعخ. 

 ػذو اعزغبثخ لغى انصٛبَخ. 

 َمص ػذد انًششفٍٛ يضم انزشثٛخ اإلعاليٛخ ٔانهغخ انؼشثٛخ. 

 ػذو اْزًبو انًذٚشٚخ ثبنُشبغبد انزٙ رمًٛٛٓب انًذسعخ ٔػذو رؼضٚض انُغبحبد انزٙ رحممٓب. 

 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٔسح رغطٛخ َمص اإلششاف ثبنُغجخ نًجحش انهغخ انؼشثٛخ ٔيجحش انزشثٛخ اإلعاليٛخ. 

 ظشٔسح االْزًبو يٍ لجم انًذٚشٚخ ثبَغبصاد انًذسعخ ٔإػطبئٓب االْزًبو األكجش. 
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 1/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انطٛجخ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجٍُٛ:انضائشح   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112878:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 اٌّذسعخ ِٓ ٚخٙخ ٔظش وٛادس اٌم١بداد اٌّذسع١خ خطػ رط٠ٛش إػذاد دسخخ فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ 1.1.6اٌّؤشش

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ : ِصذس اٌج١بٔبد

 :عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ
 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 
رشكٛم فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 

انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق 

فمػ  ٔ الٚمٕو ثبنؼًم 

انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  انشعٕع 

إنٗ يؼبٚٛش انشغجخ ٔانكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

. ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

( ، االداسح ثبنُزبئظانًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔنى ٚمى ثزٕػٛخ 

يغزًغ انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

انًشاعؼخ انزارٛخ 
عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 
. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو 

يُٓغٛخ ثشَبيظ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 
رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب ٔفمب نهًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ 

انزارٛخ ٔنكٍ رى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ػشٕائٛب  ثذٌٔ 
االنزضاو ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ ألٔنٕٚبد
(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  
ٔانًذٚشٚخ  

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ثذٌٔ االنزضاو 

ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد انًذسعخ

. ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

 ٔرى رطٕٚش انًذسعخخطخ 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

. ػهٛٓب  دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالحظبد
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش إػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ: ِصذس اٌج١بٔبد

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت انًغبل. 

 ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ حٕل انجشَبيظ ٚبيّ يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ قحعٕس . 

 انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙلٛبو  . 

  رشرٛت االحزٛبعبد حغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  ٔانًذٚشٚخ. 

 فمػثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًشبسكخ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ . 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

  األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ثُمم انًؼشفخنى ٚمى يذٚش انًذسعخ. 

  ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظرطٕٚش انًذسعخلبو سئٛظ انًغهظ فمػ  ثبالغالع  ػهٗ خطخ . 

 ظٓش يٍ انُمبػ ػذو يُبلشخ انخطخ يٍ لجم انًغهظ. 

  فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخفشق رُغٛك انًغبالدػذو يشبسكخ . 

 

رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚش٘ - 3

  األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ثُمم انًؼشفخظشٔسح لٛبو يذٚش انًذسعخ. 

 انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش ظشٔسح لٛبو 

 .انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

  فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخفشق رُغٛك انًغبالدظشٔسح يشبسكخ . 
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                         انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد                                        ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ          انطٛجخ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجٍُٛ  :انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:     اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112878:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 (حغت إٌّٛرج اٌّؼزّذ ٌجشٔبِح رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ)دسخخ رطج١ك اٌّذاسط ٌخطػ اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ  : 1.1اٌّؤشش  

 فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ         :  ِصذس اٌج١بٔبد

: عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ
 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 

انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض ثُبء ػهٗانُغجخ ٚحذدْب انًمٛى : يالحظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 رفؼٛم دٔس انًغزًغ انًحهٙ ثشكم كجٛش. 

 ٔػٙ انطهجخ ٔيشبسكزٓى فٙ رُفٛز أَشطخ انخطخ اإلعشائٛخ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 يجُٗ انًذسعخ الُٚغبػذ فٙ رُفٛز َشبغبد انخطخ. 

 ٍٕٛٚػذو ٔظٕػ صٕسح ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ نذٖ انًششفٍٛ انزشث. 

 ػذو االْزًبو ثًذاسط انزكٕس يٍ لجم انًذٚشٚخ ٔااللزصبس ثبالْزًبو ػهٗ يذاسط اإلَبس. 

 لهخ انزٕاصم يغ انغٓبد انًششفخ ػهٗ انجشَبيظ ٔػذو ٔظٕػ انصٕسح نذٖ كبدس انًذسعخ. 

 ػذو كفبٚخ انًُحخ انًبنٛخ انًمذيخ. 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ٔسشبد رذسٚجٛخ نًُغمٙ انًغبالد حٕل كٛفٛخ كزبثخ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔاإلعشائٛخ. 

 ٍٕٛٚانزٕػٛخ انًغزًشح ثبًْٛخ انجشَبيظ نغًٛغ انًؼٍُٛٛ ٔخبصخ انًششفٍٛ انزشث. 

 ٍُٛظشٔسح اْزًبو انًذٚشٚخ ثغًٛغ انًذاسط ٔخبصخ يذاسط انج. 

 ظشٔسح صٚبدح انًُحخ انًبنٛخ. 

 ظشٔسح صٚبدح رٕاصم انغٓخ انًششفخ ػهٗ انجشَبيظ يغ انًذٚشٚبد انزٙ رطجك انجشَبيظ. 
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 1/3 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                            عًغ انجٛبَبد                                   لانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ    انطٛجخ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجٍُٛ :انضائشح   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112878:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألٔشطخ اٌخطػ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذاسط ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٟ رُ رٕف١ز٘ب ثذػُ ِبٌٟ ِمذَ ِٓ : 2.2.1aاٌّؤشش 

 ٌُ ٠زُ رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ ِٓ اٌٛصاسح            ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ :  ِصذس اٌج١بٔبد

:   عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ
 انُغجخ انًئٕٚخ ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  a 2.2.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 

يٍ انًُحخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 
نًغًٕع األَشطخ انًخطػ رُفٛزْب  

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ ٚحذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاحزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالحظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3
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 1/4 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                                  انزمشٚش األٔنٙ  نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ       انطٛجخ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجٍُٛ :انضائشح اعى انًذسعخ 

  انجزشاء:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112878:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

  ِذ٠شٞ ِٚؼٍّٟ اٌّذاسط ػٓ خٛدح اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌزحم١ك أ٘ذاف خطػ اٌزط٠ٛش سظبدسخخ  : 1.5اٌّؤشش

اٌّذسع١خ  

 حفش٠ك رط٠ٛش اٌّذسط: ِصذس اٌج١بٔبد

: عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ : انًطهٕة

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 
 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًشبسكٍٛ: يالحظخ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

  رؼبٌٔ لغى انهٕاصو. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ػذو اعزغبثخ لغى اإلششاف نطهجبد انًذسعخ ٔخصٕصب فٙ رُفٛز ثؼط انذٔساد انزذسٚجٛخ. 

 ٍٛٛلهخ صٚبساد انًششف. 

 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 أٌ ٚكٌٕ انزمٛٛى نهجشَبيظ ػهٗ يشاحم خالل انؼبو انذساعٙ انٕاحذ ، ٔخبصخ فٙ ثذاٚخ انؼًم ثّ ٔيشحهخ انزذسٚت. 

  َشش لصص َغبػ نًذٚشٚبد ٔيذاسط ػًهذ ثبنجشَبيظ عبثمبًا. 

 ظشٔسح رؼبٌٔ االششاف ٔركشاسا انضٚبساد االششافٛخ نهًذاسط. 
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                           انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انطٛجخ األعبعٛخ نهجٍُٛ: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112895:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 اٌّذسعخ ِٓ ٚخٙخ ٔظش وٛادس اٌم١بداد اٌّذسع١خ خطػ رط٠ٛش إػذاد دسخخ فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ 1.1.6اٌّؤشش

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ : ِصذس اٌج١بٔبد

: عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 
رشكٛم فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 

انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق 

فمػ  ٔ الٚمٕو ثبنؼًم 

انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  انشعٕع 

إنٗ يؼبٚٛش انشغجخ ٔانكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

. ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

( ، االداسح ثبنُزبئظانًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔنى ٚمى ثزٕػٛخ 

يغزًغ انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

 انجشايظ انزذسٚجٛخ ععًٙ

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

انًشاعؼخ انزارٛخ 
عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 
. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو 

يُٓغٛخ ثشَبيظ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 
رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب ٔفمب نهًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ 

انزارٛخ ٔنكٍ رى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ػشٕائٛب  ثذٌٔ 
االنزضاو ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد
(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  
* ٔانًذٚشٚخ 

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ثذٌٔ االنزضاو 

ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد انًذسعخ

. ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

 ٔرى رطٕٚش انًذسعخخطخ 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

. ػهٛٓب  دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالحظبد
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش إػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ: ِصذس اٌج١بٔبد

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 رشكٛم انفشٚك يٍ لجم انًذٚش. 

 يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخٔسحط . 

 انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙلٛبو  . 

  ( 2+1) فمػ يٍ انًغزٕٚبد اخزٛبس األٔنٕٚبدرشرٛت االحزٛبعبد حغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔرى. 

 ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًشبسكخ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

 ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  دٌٔ يُبلشزٓبرطٕٚش انًذسعخاو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ ٘ق . 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ػذو رشكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخٔانكفبءح. 

  ٔنى ٚمى ثُمم األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ حٕل انجشَبيظنى ٚمى يذٚش انًذسعخ . 

  اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  ٔانًذٚشٚخػذو. 

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼط انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

  ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظرطٕٚش انًذسعخلبو سئٛظ انًغهظ فمػ  ثبالغالع  ػهٗ خطخ . 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  ل انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت انًغبل٘رشكظشٔسح. 

  األصش إنٗ عًٛغ / ثُمم انًؼشفخٔلٛبيّ ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ حٕل انجشَبيظ ِا٘و يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ قٔسحطظشٔسح

 . انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ

  رشرٛت االحزٛبعبد حغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  ٔانًذٚشٚخ. 

 ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔ اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ اغالع انًغهظ 

 .ساعؼخ يكزٕثخ

 رطٕٚشٚخ نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ انجشَبيظالخطخ ا ثُبء فٙيشبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد ظشٔسح. 
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                                انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ  انطٛجخ األعبعٛخ نهجٍُٛ  :انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112895 :انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 (حغت إٌّٛرج اٌّؼزّذ ٌجشٔبِح رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ)دسخخ رطج١ك اٌّذاسط ٌخطػ اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ  : 1.1اٌّؤشش  

 فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ         :  ِصذس اٌج١بٔبد

 :عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ
 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 

انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض ثُبء ػهٗانُغجخ ٚحذدْب انًمٛى : يالحظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 

 انًُحخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انجشَبيظ. 

 ٙرؼبٌٔ يؤعغبد انًغزًغ انًحه. 

 رفبػم ٔرؼبٌٔ انطهجخ. 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ًٍٛاسرفبع أَصجخ انًؼه. 

 اػززاس انًششفٍٛ ػٍ إػطبء ثؼط انذٔساد. 

 ٍٛلهخ ػذد انًششف. 

 ًٍٛيمبٔيخ انزغٛٛش يٍ لجم ثؼط انًؼه. 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ثمبء يُذٔة يٍ يكزت ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ ثؼذ رغهٛى انجشَبيظ نٕصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نغبٚخ يزبثؼخ انجشَبيظ. 

 ًٍٛاسرفبع أَصجخ انًؼه. 

 ظشٔسح رؼبٌٔ انًششفٍٛ يغ انًذاسط. 

 ظشٔسح صٚبدح أػذاد انًششفٍٛ فٙ انًذٚشٚخ. 

 ظشٔسح انزٕػٛخ انًغزًشح ثأًْٛخ انجشَبيظ نغًٛغ انًؼٍُٛٛ ثبنجشَبيظ. 
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                                  انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ       انطٛجخ األعبعٛخ نهجٍُٛ :انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112895 .:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألٔشطخ اٌخطػ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذاسط ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٟ رُ رٕف١ز٘ب ثذػُ ِبٌٟ ِمذَ ِٓ : 2.2.1aاٌّؤشش 

 ٌُ ٠زُ رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ ِٓ اٌٛصاسح        ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ :  ِصذس اٌج١بٔبد

:   عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ
 انُغجخ انًئٕٚخ ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  2.2.1aانًؤشش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ اٌّؼب١٠ش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 
يٍ انًُحخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 

نًغًٕع األَشطخ انًخطػ رُفٛزْب  

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ ٚحذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاحزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالحظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 رغهًذ انًذسعخ انًُحخ انكُذٚخ فٙ ٔلزٓب. 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجحش انزشثٕ٘  

  البتراء                برنامج تطويرالمدرسة والمديرية          : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

م        2014/ 4/ 14+13: تاريخ جمع البيانات .                 حنان الّزيادنة:                             المقيم  الثاني. عاطف المحاميد.د: المقيم األول
                         Page 30 
  

 

 2/4 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                     انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ           انطٛجخ األعبعٛخ نهجٍُٛ  :انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء انجزشاء:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112895  :انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

  ِذ٠شٞ ِٚؼٍّٟ اٌّذاسط ػٓ خٛدح اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌزحم١ك أ٘ذاف خطػ اٌزط٠ٛش سظبدسخخ  : 1.5اٌّؤشش

اٌّذسع١خ  

 حفش٠ك رط٠ٛش اٌّذسط: ِصذس اٌج١بٔبد

: عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ

  يذٚش٘ ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ   سظبدسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ : انًطهٕة

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 
 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًشبسكٍٛ: يالحظخ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 لغى انًبنٛخ، لغى انًصبدس، ٔلغى انزخطٛػ: رؼبٌٔ ثؼط ألغبو انًذٚشٚخ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ظؼف انزؼضٚض يٍ لجم انًذٚشٚخ. 

 ظؼف رؼبٌٔ لغى اإلششاف. 

 ًٍٛػذو رٕفش انؼذد انكبفٙ يٍ انًؼه. 

  ًٍٛيٍ لجم شؤٌٔ انًٕظفٍٛ (إظبفٙ)ػذو رٕفٛش يؼه. 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ٍٕٛٚرغطٛخ انُمص فٙ انًششفٍٛ انزشث. 

 ٙظشٔسح رؼبٌٔ انًذٚشٚخ فٙ رؼجئخ انشٕاغش ػهٗ حغبة انزؼهٛى اإلظبف. 

 رؼبٌٔ انًذٚشٚخ ثكبفخ ألغبيٓب فٙ يغبل رطجٛك انجشَبيظ ٔخبصخ لغى االعشاف. 

 


