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Page 1 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                             انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد      ًَٕرط 

                        أعبعٙ /ثبَىٌ :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس : انغُظ أو انحُشاٌ انثبَىَخ نهجُبد: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112663: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 

 انًذسعخ يٍ وخهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطظ رطىَش إػذاد دسخخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش

فشَك رطىَش انًذسعخ : يصذس انجُبَبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطو رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق 

فمو  ٔ الٚمٕو ثبنؼًم 

انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  انشعٕع 

إنٗ يؼبٚٛش انشغجخ ٔانكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 
. ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 
ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً 

انشغجخ وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًدبل

: يالؽظبد

انمُبدح، انششاكخ )اندبهضَخ 

انًدزًؼُخ، انُىع 

االخزًبػٍ، ثشَبيح رطىَش 

 (االداسح ثبنُزبئح،انًذسعخ

 

نى ٚؾنش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽنش يذٚش انًذسعخ ثؼل 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔنى ٚمى ثزٕػٛخ 

يغزًغ انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

حضش يذَش انًذسعخ خًُغ 

انجشايح انزذسَجُخ راد 

انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يدزًغ 

انًذسعخ حىل انجشَبيح كًب 

األثش إنً /لبو ثُمم انًؼشفخ

 خًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ

: يالؽظبد

 انًشاخؼخ انزارُخ

خًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيح

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 فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 
ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاخؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهدُخ انجشَبيح 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 

وانطهجخ وانًدزًغ انًحهٍ 

     : يالؽظبد

رشرُت االحزُبخبد واخزُبس 

األونىَبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب ٔفمب نهًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ 

انزارٛخ ٔنكٍ رى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ػؾٕائٛب  ثذٌٔ 

االنزضاو ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمو يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرُت االحزُبخبد حغت 

انًغزىَبد انُبردخ ػٍ 

ػًهُخ انًشاخؼخ ورى اخزُبس 

األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش 

ثشَبيح رطىَش انًذسعخ  

وانًذَشَخ  

: يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ  ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ثذٌٔ االنزضاو 

ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼل 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبننشٔسح 

أػنبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت 

يُهدُخ انجشَبيح 

ثًشبسكخ أػضبء 

فشَك رطىَش انًذسعخ 

فمظ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػنبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًدهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثىٌ

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئُظ انًدهظ فمظ  

رطىَش ثبالطالع ػهً خطخ 

 ورى االػزًبد انًذسعخ

 .وانزىلُغ يٍ لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ 

 ٔرى رطٕٚش انًذسعخخطخ 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

. ػهٛٓب  دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالهالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  
 .ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد
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 يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ إػذاد خطو رطٕٚش انًذسعخ دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤؽش.........ربثغ 

 فشَك رطىَش انًذسعخ: يصذس انجُبَبد

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل. 

 األصش إنٗ عًٛغ /ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم انًؼشفخ

. انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ

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

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

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ثًؾبسكخ أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ فمو. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  خطخ رطٕٚشٚخالثُبء  فٙ يؾبسكخ عًٛغ أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالدنى ٚزى. 

 رزُبعت يغ انٕالغال أدٔاد انًشاعؼخ انزارٛخ. 

 صٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ٔنى ٚزى ديالؽظبد ػهٛٓب اليُبلؾزٓب ٔرٕصٛك ٔنى ٚزى ثبالهالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ انزشثٕ٘  انًغهظ نى ٚمى

. ساعؼخ يكزٕثخ

 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  خطخ رطٕٚشٚخالثُبء  فٙ يؾبسكخ عًٛغ أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالدمشٔسح. 

 إػبدح انُظش فٙ أدٔاد انًشاعؼخ انزارٛخ نززُبعت ثؾكم أفنم يغ انٕالغ. 

  ٕ٘صٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ ٔديالؽظبد ػهٛٓب اليُبلؾزٓب ٔرٕصٛك ٔثبالهالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ مشٔسح لٛبو انًغهظ انزشث

. يكزٕثخ
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                                 نغًغ انجٛبَبد انزمشٚش األٔنًَٕٙرط 

                        أعبعٙ /ثبَىٌ :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس : انغُظ أو انحُشاٌ انثبَىَخ نهجُبد: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112663: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 

 (حغت انًُىرج انًؼزًذ نجشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ)دسخخ رطجُك انًذاسط نخطظ انزطىَش انًذسعُخ  : 1.1انًؤشش  

          فشَك رطىَش انًذسعخ:  يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطو   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلخشاءادَغجخ 

انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 دػى يذٚشح انًذسعخ. 

 ٙدػى أنٛبء األيٕس ٔانًغزًغ انًؾه. 

 ؽًبط انطبنجبد. 

 فٓى فشٚك انزطٕٚش نهجشَبيظ ثؾكم عٛذ. 

 ٕ٘دػى االعُبد انزشث. 

 ٙانؼًم ثشٔػ انفشٚك يٍ لجم انكبدس انًذسع. 

 ٔعٕد انًُؾخ انًبنٛخ. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 ٙاَؾغبل انًؼهًبد فٙ يٓبيٓى، ٔصٚبدح انُقبة انزذسٚغ. 

 يمبٔيخ انزغٛٛش يٍ لجم ثؼل انًؼهًبد. 

 رمٛٛذ ثُٕد انقشف. 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 ػذو رغضئخ انذػى ٔػذو رمٛٛذ ثُٕد انقشف. 

 يشاعؼخ عًٛغ أدٔاد انزمٛٛى انزارٙ نهًذسعخ، ثًب فٛٓب انفمشاد ٔانزٕفٛبد . 
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 3/ ويذسعخ:                  سلى انزمشٚش                             انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد                          ًَٕرط 

                        أعبعٙ /ثبَىٌ :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس : انغُظ أو انحُشاٌ انثبَىَخ نهجُبد: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112663: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 

انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطظ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ وصاسح : 2.2.1aانًؤشش 

 انزشثُخ وانزؼهُى

فشَك رطىَش انًذسعخ :  يصذس انجُبَبد

 ال َىخذ دػى يبنٍ يمذو يٍ انىصاسح:  عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطو انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى: 2.2.1aانًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلخشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 

يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 

نًدًىع األَشطخ انًخطظ رُفُزهب 

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

انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك 

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                            نغًغ انجٛبَبد                      انزمشٚش األٔنًَٕٙرط 

                        أعبعٙ /ثبَىٌ :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس : انغُظ أو انحُشاٌ انثبَىَخ نهجُبد: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112663: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 

 ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ خىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطظ انزطىَش انًذسعُخ  سضب يذَشٌدسخخ  :1.5انًؤشش

 حفشَك رطىَش انًذسط: يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطو انزطٕٚش سمب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهىة

 انًشبسكٍُ سضبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أثُبء انهمبء إخبثبرهىحغت 

 

لٕ٘ يمجٕل  ضؼُفيزذَٙ  سمبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ: يالؽظخ

 انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ

 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 فبػهٛخ االعُبد انزشثٕ٘ انًغبَذ نهًذسعخ. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 انزًٛٛض ثٍٛ انًذاسط يٍ لجم ألغبو انًذٚشٚخ. 

 رؾًٛم انًذسعخ أػجبء امبفٛخ ثقفزٓب يذسعخ يشكضٚخ نهذٔساد ثذٌٔ رٕفٛش دػى خبؿ يمبثم رنك. 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 مشٔسح لٛبو يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ثذػى ٔرخفٛف األػجبء ػٍ انًذسعخ ثقفزٓب يذسعخ يشكضٚخ نهزذسٚت. 

 مشٔسح دػى فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػٍ هشٚك رخفٛف األػجبء انٕظٛفٛخ ػُٓى. 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 1/1 صيذسعخ:  سلى انزمشٚش                                     انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ /ثبَىٌ :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس : انغُظ أو انحُشاٌ انثبَىَخ نهجٍُُ: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112663: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 

 انًذسعخ يٍ وخهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطظ رطىَش إػذاد دسخخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش

فشَك رطىَش انًذسعخ : يصذس انجُبَبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطو رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ 

ثزؾكٛم انفشٚك ؽكهٛب، 

ػهٗ انٕسق فمو  ٔ 

الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  انشعٕع 

إنٗ يؼبٚٛش انشغجخ ٔانكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

. ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكُم انفشَك ثُبء 

ػهً رُغُت انًذَش 

وحغت انكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ 

. يؼهًٍُ حغت انًدبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

. ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

: يالؽظبد

انمُبدح، انششاكخ )اندبهضَخ 

انًدزًؼُخ، انُىع 

االخزًبػٍ، ثشَبيح رطىَش 

 (االداسح ثبنُزبئح،انًذسعخ

 

نى ٚؾنش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽنش يذٚش انًذسعخ 

ثؼل انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔنى ٚمى ثزٕػٛخ 

يغزًغ انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

حضش يذَش انًذسعخ 

خًُغ انجشايح انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ولبو ثزىػُخ 

يدزًغ انًذسعخ حىل 

انجشَبيح 

ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم 

األصش إنٗ عًٛغ /انًؼشفخ

انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالؽظبد

 انًشاخؼخ انزارُخ

خًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيح

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 فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاخؼخ 

رارُخ شبيهخ ثبعزخذاو 

يُهدُخ انجشَبيح ورطجُمهب 

ػهً انًؼهًٍُ وانطهجخ 

وانًدزًغ انًحهٍ 

     : يالؽظبد

رشرُت االحزُبخبد واخزُبس 

األونىَبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب يٍ 

يُظٕس يذٚش انًذسعخ ٔ 

ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب ٔفمب نهًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ 

انزارٛخ ٔنكٍ رى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ػؾٕائٛب  ثذٌٔ 

االنزضاو ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرُت االحزُبخبد 

حغت انًغزىَبد انُبردخ 

ػٍ ػًهُخ انًشاخؼخ ورى 

 فمظ يٍ اخزُبسا ألونىَبد

(  2+1)انًغزىَبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ  

: يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ثذٌٔ االنزضاو 

ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼل 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبننشٔسح 

أػنبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهدُخ 

انجشَبيح ثًشبسكخ أػضبء 

فشَك رطىَش انًذسعخ 

 فمظ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ 

ٔفشق رُغٛك انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًدهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثىٌ

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئُظ انًدهظ فمظ  

ثبالطالع  ػهً خطخ 

 ورى رطىَش انًذسعخ

االػزًبد وانزىلُغ يٍ 

. لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ 
 ٔرى رطٕٚش انًذسعخخطخ 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

. ػهٛٓب  دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

. ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ 

. ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطو رطٕٚش إػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤؽش.........ربثغ 

 فشَك رطىَش انًذسعخ: يصذس انجُبَبد

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ رُغٛت انًذٚش ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل. 

 ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ. 

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

  (2+1) فمو يٍ انًغزٕٚبد اخزٛبسا ألٔنٕٚبدرى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔرى. 

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ثًؾبسكخ أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ فمو. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 ٘ األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ انًؼشفخ انًذٚشَممنى. 

 ٘ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  ٔانًذٚشٚخنى. 

  خطخ رطٕٚشٚخالثُبء  فٙ يؾبسكخ عًٛغ أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالدنى ٚزى. 

  رطٕٚش انًذسعخلبو سئٛظ انًغهظ فمو ثبالهالع ػهٗ خطخ. 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ انًؼشفخمشٔسح َمم انًذٚش. 

  اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  ٔانًذٚشٚخمشٔسح. 

  خطخ رطٕٚشٚخالثُبء  فٙ يؾبسكخ عًٛغ أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالدمشٔسح. 

  اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔاو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٘قمشٔسح

 .ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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Page 8 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                       انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد          ًَٕرط 

             أعبعٙ  /ثبَىٌ :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركىس :  انغُظأو انحُشاٌ انثبَىَخ نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112638: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 (حغت انًُىرج انًؼزًذ نجشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ)دسخخ رطجُك انًذاسط نخطظ انزطىَش انًذسعُخ  : 1.1انًؤشش  

          فشَك رطىَش انًذسعخ:  يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطو   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

% 100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت انخطخ /اإلعشاءادَغجخ 

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 ٙدػى يذٚش انًذسعخ ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك يٍ لجم انكبدس انًذسع. 

 ًٍٛلٛبو يذٚش انًذسعخ ثزفٕٚل ثؼل انقالؽٛبد إنٗ اإلداسٍٚٛ ٔانًؼه. 

  دػى أنٛبء األيٕس ٔانًغزًغ انًؾهٙ يؼُٕٚبًا. 

 ؽًبط انطالة. 

  ٍرٕفش انًٕاسد انًبنٛخ ثبالمبفخ إنٗ انًُؾخ انًبنٛخ يSDI. 

 دػى انًؾشف انًغبَذ. 
 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 صمبفخ يمبٔيخ انزغٛٛش. 

 ػذو ٔعٕد ٔلذ كبفٙ نهًؼهى ثغجت اسرفبع انُقبة. 

 ٙانزؼهًٛبد رمٛذ انقشف انًبن. 

 َٙظبو انفزشرٍٛ ٔلقش انٕٛو انذساع. 

 رؼهًٛبد االَنجبه انًذسعٙ غٛش كبفٛخ. 
 

رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ - 3

 رمهٛم َقبة انًؼهًٍٛ انؼبيهٍٛ فٙ انجشَبيظ. 

 ؽًٕل أػنبء فشٚك انزطٕٚش فٙ انٕسػ انزذسٚجٛخ. 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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Page 9 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 1/3 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                          نغًغ انجٛبَبد                      4&2وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

             أعبعٙ  /ثبَىٌ :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركىس :  انغُظأو انحُشاٌ انثبَىَخ نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112638: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطظ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ وصاسح : 2.2.1aانًؤشش 

 انزشثُخ وانزؼهُى

فشَك رطىَش انًذسعخ :  يصذس انجُبَبد

 ال َىخذ دػى يبنٍ يمذو يٍ انىصاسح:  عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطو انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  a 2.2.1انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 

يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 
نًغًٕع األَؾطخ انًخطو رُفٛزْب  

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

انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك 

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ - 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 10 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 1/4 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                                  انزمشٚش األٔنٙ  نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

             أعبعٙ  /ثبَىٌ :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركىس :  انغُظأو انحُشاٌ انثبَىَخ نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112638: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

  يذَشٌ ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ خىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطظ انزطىَش انًذسعُخ  سضبدسخخ  : 1.5انًؤشش

 حفشَك رطىَش انًذسط: يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعٛخ ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطو انزطٕٚش سمب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهٕة

 انًؾبسكٍٛ سمبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 
لٕ٘  يمجىلمؼٛف يزذَٙ  سمبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ: يالؽظخ

 انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ

 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 فبػهٛخ االعُبد انزشثٕ٘ انًغبَذ نهًذسعخ. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 ال ٕٚعذ رُغٛك ثٍٛ ألغبو انًذٚشٚخ نزٕفٛش انذػى نهًذاسط. 

 انؾههٛخ انًٕعٕدح فٙ انًذٚشٚخ رؤصش ػهٗ فبػهٛخ انًذاسط. . 

 

رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ - 3

 مشٔسح لٛبو انًذٚشٚخ ثزٕفٛش انذػى انكبفٙ نهًذسعخ. 

 مشٔسح االثزؼبد ػٍ انؾههٛخ انًٕعٕدح فٙ انًذٚشٚخ ٔانزٙ  رؤصش ػهٗ فبػهٛخ نهًذاسط 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 
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 2/1 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                       انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

         أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس: انغُظإعكبٌ اندًبسن األعبعُخ نهجُبد: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: عى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112653: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 انًذسعخ يٍ وخهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطظ رطىَش إػذاد دسخخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش

فشَك رطىَش انًذسعخ : يصذس انجُبَبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطو رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رؾكٛم فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمو  

ٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة  ٔال

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكُم انفشَك ثُبء 

ػهً رُغُت انًذَش 

وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش 

انًذسعخ وأسثغ 

. يؼهًٍُ حغت انًدبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (االداسح ثبنُزبئظ، انًذسعخ

 

نى ٚؾنش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽنش يذٚش انًذسعخ ثؼل 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

حضش يذَش انًذسعخ 

خًُغ انجشايح 

انزذسَجُخ راد انؼاللخ 

ولبو ثزىػُخ يدزًغ 

انًذسعخ حىل 

انجشَبيح 

ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالؽظبد

 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 فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاخؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهدُخ انجشَبيح 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 

 وانطهجخ وانًدزًغ انًحهٍ

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمو يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرُت االحزُبخبد حغت 

انًغزىَبد انُبردخ ػٍ 

ػًهُخ انًشاخؼخ ورى اخزُبس 

األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش 

ثشَبيح رطىَش انًذسعخ  

* وانًذَشَخ 

: يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼل 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبننشٔسح 

أػنبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػنبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمو 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهدُخ 

انجشَبيح وثًشبسكخ خًُغ 

أػضبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ وفشق رُغُك 

انًدبالد 

:  يالؽظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئُظ انًدهظ فمظ  

رطىَش ثبالطالع  ػهً خطخ 

 ورى االػزًبد وانزىلُغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالهالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالهالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 12 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 

 

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطو رطٕٚش إػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤؽش.........ربثغ 

 فشَك رطىَش انًذسعخ: يصذس انجُبَبد

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ رُغٛت انًذٚش ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل. 

 ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ.  

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

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

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 نى ٚزى َمم أصش انزذسٚت نهًغهظ ثؾكم يُبعت. 

  ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخح انخطخيُبلؼنى ٚزى . 

 

رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ - 3

 مشٔسح َمم أصش انزذسٚت نهًغهظ ثؾكم يُبعت. 

  ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخح انخطخيُبلؼمشٔسح  .

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 13 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                                   انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد ًَٕرط 

         أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس: انغُظإعكبٌ اندًبسن األعبعُخ نهجُبد: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: عى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112653: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 (حغت انًُىرج انًؼزًذ نجشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ)دسخخ رطجُك انًذاسط نخطظ انزطىَش انًذسعُخ  : 1.1انًؤشش  

          فشَك رطىَش انًذسعخ:  يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطو   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلخشاءادَغجخ 

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 انزؼبٌٔ ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك. 

 ٕ٘انذػى انفُٙ يٍ لجم االعُبد انزشث. 

 ٔعٕد انًُؾخ انًبنٛخ. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 يمبٔيخ انزغٛٛش يٍ لجم انجؼل. 

 كضشح انُقبة نهًؼهًبد. 

 انًجُٗ انًذسعٙ لذٚى ٔغٛش يُبعت نزُفٛز األَؾطخ . 

 ٖانغٛبة انًزكشس نهًؼهًبد ثغجت األيشاك ٔأيٕس أخش. 

 

رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ - 3

 ِمشٔسح لٛبو انًؼٍُٛٛ ثبنجشَبيظ ثًزبثؼخ َمبه اننؼف انٕاسدح أػال. 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 14 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                                     انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

         أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس: انغُظإعكبٌ اندًبسن األعبعُخ نهجُبد: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: عى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112653: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطظ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ وصاسح : 2.2.1aانًؤشش 

 انزشثُخ وانزؼهُى

فشَك رطىَش انًذسعخ :  يصذس انجُبَبد

 ال َىخذ دػى يبنٍ يمذو يٍ انىصاسح:  عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطو انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  2.2.1aانًؤؽش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبَُش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 

يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 
نًغًٕع األَؾطخ انًخطو رُفٛزْب  

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

انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك 

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ - 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 15 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 2/4 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                  انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

         أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس: انغُظإعكبٌ اندًبسن األعبعُخ نهجُبد: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: عى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   112653: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

  يذَشٌ ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ خىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطظ انزطىَش انًذسعُخ  سضبدسخخ  : 1.5انًؤشش

 حفشَك رطىَش انًذسط: يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

  يذٚش٘ ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطو انزطٕٚش انًذسعٛخ   سمبدسعخ : 1.5انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهٕة

 انًؾبسكٍٛ سمبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 
 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

لٕ٘  يمجىلمؼٛف يزذَٙ  سمبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ: يالؽظخ

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 ٍٕٛٚانذػى انًمذو يٍ انًغبَذٍٚ انزشث. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 ػذو رٕفش يٕاد رؼهًٛٛخ. 

 انذػى يمذو نهًذاسط انضبَٕٚخ ثؾكم أفنم. 

  (ؽٓبداد انزمذٚش: يضم)ػذو ٔعٕد ؽٕافض يؼُٕٚخ. 

 االعشاءاد غٛش يشَخ ٔرؾزبط إنٗ ٔلذ. 

 

رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ - 3

 مشٔسح اْزًبو انًذٚشٚخ ثبنًذاسط راد انًشاؽم انذساعٛخ انذَٛب، ثزٕفٛش يب ٚهضو يٍ يقبدس ٔيغزهضيبد. 

 مشٔسح رمذٚى انذػى نغًٛغ يذاسط انًذٚشٚخ . 

  (ؽٓبداد انزمذٚش: يضم)مشٔسح  ٔعٕد ؽٕافض يؼُٕٚخ. 

 مشٔسح رغٓٛم االعشاءاد ٔرمهٛم انٕلذ فٙ رُفٛزْب. 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 16 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                              انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد                ًَٕرط 

                        أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ   أو لصُش وانًمبثهٍُ األعبعُخ نهجُبد:انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                                    112705: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 انًذسعخ يٍ وخهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطظ رطىَش إػذاد دسخخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش

فشَك رطىَش انًذسعخ : يصذس انجُبَبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطو رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمو  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً 

انشغجخ وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًدبل

: يالحظبد

انمُبدح، انششاكخ )اندبهضَخ 

انًدزًؼُخ، انُىع 

االخزًبػٍ، ثشَبيح رطىَش 

( ، االداسح ثبنُزبئحانًذسعخ

 

نى ٚؾنش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ ثؼل 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

حضش يذَش انًذسعخ خًُغ 

انجشايح انزذسَجُخ راد 

انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يدزًغ 

انًذسعخ حىل انجشَبيح كًب 

األثش إنً /لبو ثُمم انًؼشفخ

 خًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ

: يالحظبد

 انًشاخؼخ انزارُخ

خًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيح

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 فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاخؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهدُخ انجشَبيح 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 

 وانطهجخ وانًدزًغ انًحهٍ

     : يالحظبد

رشرُت االحزُبخبد واخزُبس 

األونىَبد 

نى ٚزى رشرٛت 
االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 
أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 
ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 
ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمو يٍ األٔنٕٚبد

( 2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرُت االحزُبخبد حغت 

انًغزىَبد انُبردخ ػٍ 

ػًهُخ انًشاخؼخ ورى اخزُبس 

األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش 

ثشَبيح رطىَش انًذسعخ  

 وانًذَشَخ

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼل 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبننشٔسح 

أػنبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػنبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمو 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهدُخ 

انجشَبيح وثًشبسكخ خًُغ 

أػضبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ وفشق رُغُك 

انًدبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًدهظ 

 نشجكخ انًذاسط  انزشثىٌ

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمو  

رطٕٚش ثبالهالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالهالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًدهظ ثبالطالع 

ػهً خطخ رطىَش 

انًذسعخ ورى اػزًبدهب 

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب 

 .ثؼذ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالحظبد
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لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛو ٔانجؾش انزشثٕ٘  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 17 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 

 يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ إػذاد خطو رطٕٚش انًذسعخ دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤؽش.........ربثغ 

 فشَك رطىَش انًذسعخ: يصذس انجُبَبد

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

  

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل .

 األصش إنٗ عًٛغ /ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم انًؼشفخ

 .انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ

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

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

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد. 

 لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب. 

 انٕلٕف ػهٗ اؽزٛبعبد انًذسعخ انؾمٛمٛخ. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  (رغٛٛش ًَبرط انخطخ) انزغٛٛشاد فٙ ثُٛخ انجشَبيظ يٍ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ انٗ االداسح ثبنُزبئظ. 

 ثؼل انفمشاد فٙ االعزجبَبد غٛش ٔامؾخ . 

  (انمٛبدح االعزشارٛغٛخ ، انؾشاكخ انًغزًؼٛخ ، انُٕع اإلعزًبػٙ ، ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ، اإلداسح ثبنُزبئظ )كضشح انذٔساد انزذسٚجٛخ. 

 يمبٔيخ انزغٛٛش يٍ لجم ثؼل انًؼهًبد. 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  (االداسح ثبنُزبئظ  )انؼًم ػهٗ انًُبرط انًؼزًذح فٙ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ . 

 رٕمٛؼ ثؼل انفمشاد فٙ االعزجبَبد . 

  انمٛبدح االعزشارٛغٛخ ، انؾشاكخ انًغزًؼٛخ ، انُٕع اإلعزًبػٙ ، ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ، اإلداسح  )ديظ انًبدح انزذسٚجٛخ نهذٔساد انزذسٚجٛخ

 .فٙ دٔسح ٔاؽذح ٔؽبيهخ (ثبنُزبئظ

 ػًم رٕػٛخ ؽٕل ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ نهزخفٛف يٍ يمبٔيخ انزغٛٛش يٍ لجم ثؼل انًؼهًبد. 
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                                    نغًغ انجٛبَبد انزمشٚش األٔنًَٕٙرط 

                        أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ   أو لصُش وانًمبثهٍُ األعبعُخ نهجُبد:انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                                    112705: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 (حغت انًُىرج انًؼزًذ نجشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ)دسخخ رطجُك انًذاسط نخطظ انزطىَش انًذسعُخ  : 1.1انًؤشش  

          فشَك رطىَش انًذسعخ:  يصذس انجُبَبد
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطو   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلخشاءادَغجخ 

انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 1

 انٕلٕف ػهٗ اؽزٛبعبد انًذسعخ انؾمٛمٛخ. 

 انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ نجشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ. 

  رمذٚى انذػى انؼُٛٙ يٍ لجم يكزت انـSDI. 

 ٕ٘فبػهٛخ انذٔس االؽشافٙ انزشثٕ٘ يٍ خالل االعُبد انزشث. 

 ثٛئخ انًذسعخ ٔرٕفش انًشافك انًزُٕػخ. 

 دػى انًغزًغ انًؾهٙ ٔانًًضم ثبنًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط. 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 لهخ انًُؾخ انًبدٚخ. 

 مؼف انذٔس انفُٙ نهًؾشف انزشثٕ٘ ٔخبفخ انضٚبساد انقفٛخ . 

 انُقبة انًشرفغ نهًؼهًبد ٔخبفخ يُغمبد انًغبالد. 

 ٍٓاألػًبل اإلداسٚخ نهًذسعخ كجٛشح ٔال رغزطٛغ يغبػذاد يذٚشح انًذسعخ انمٛبو ثذٔسٍْ ثغجت أَقجز. 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 صٚبدح انًُؾخ انًبدٚخ. 

 انؼًم ػهٗ رؾغٍ انذٔس انفُٙ نهًؾشف انزشثٕ٘ ٔخبفخ انضٚبساد انقفٛخ . 

  رخفٛف انُقبة نهًؼهًبد ٔخبفخ يُغمبد انًغبالد. 

 رفشٚغ يغبػذاد يذٚشح انًذسعخ نهمٛبو ثذٔسٍْ كًغبػذح نهًذٚشح دٌٔ إغطبء ؽقـ ففٛخ ٔرغٛٛش األػًبل اإلداسٚخ نهًذسعخ .
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 3/ ويذسعخ:                  سلى انزمشٚش                                                   انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد      ًَٕرط 

                        أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ   أو لصُش وانًمبثهٍُ األعبعُخ نهجُبد:انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                                    112705: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطظ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ : 2.2.1aانًؤشش 

وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى 

فشَك رطىَش انًذسعخ :  يصذس انجُبَبد

 ال َىخذ دػى يبنٍ يمذو يٍ انىصاسح  :عهى انزمذَش انهفظٍ

 

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطو انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى : 2.2.1aانًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلخشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 

يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 

نًدًىع األَشطخ انًخطظ رُفُزهب  

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

انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك 

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ _________

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                       انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد                     ًَٕرط 

                        أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ   أو لصُش وانًمبثهٍُ األعبعُخ نهجُبد:انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                                    112705: انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ خىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطظ انزطىَش سضب يذَشٌ دسخخ :1.5نًؤششا

انًذسعُخ  

 حفشَك رطىَش انًذسط: يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطو انزطٕٚش سمب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهىة

 انًشبسكٍُ سضبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أثُبء انهمبء إخبثبرهىحغت 

 

لٕ٘ يمجىل مؼٛف يزذَٙ  سمبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ: يالؽظخ

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 1

 رمذٚى ٔؽنٕس ٔسؽبد انزٙ رمًٛٓب انًذسعخ ٔرمذيٓب يٍ لجم انًؾشفٍٛ انزشثٍٕٚٛ ٔرغزٚخ ساعؼخ. 

 يغبًْخ انًذٚشٚخ ٔيٍ خالل لغى اإلؽشاف فٙ إػذاد انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔاإلعشائٛخ نهًذسعخ . 

 ؽشفٍٛ انزشثٍٕٚٛورمذٚى انذػى انفُٙ يٍ لجم ال. 

 انًغبػذح فٙ ؽم انًؾكالد انفُٛخ ٔاالداسٚخ. 

 ٙرغٓٛم ٔادخبل انًغبػذاد ٔانًُؼ يٍ انًغزًغ انًؾه. 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 لهخ انذػى انًبد٘ انًمذو يٍ انًذٚشٚخ . 

 ػذو ٔعٕد يؾشف يزخقـ فٙ يغبل فؼٕثبد انزؼهى نالؽشاف ػهٗ غشف يقبدس انزؼهى. 

 ٕٚو ال ٚزى إسعبل ثذٚالد  (21)أيب فٙ ؽبل أٌ ركٌٕ انًذح ألم يٍ  ، ٕٚو  (21)ؽٛش ٚزى اسعبل يؼهًبد فٙ فزشح ال رمم ػٍ : انًؼهًبد انجذٚالد

 . ٔانز٘ ُٚؼكظ عهجبًا ػهٗ انطهجخ

  رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 صٚبدح  انذػى انًبد٘ انًمذو يٍ انًذٚشٚخ . 

 مشٔسح  ٔعٕد يؾشف يزخقـ فٙ يغبل فؼٕثبد انزؼهى نالؽشاف ػهٗ غشف يقبدس انزؼهى. 

  ٍنُٛؼكظ إٚغبثبًا ػهٗ انطهجخ (21)اسعبل يؼهًبد ثذٚالد فٙ ؽبل أٌ ركٌٕ انًذح ألم ي . 
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 1/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                          أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انحغُُخ األعبعُخ نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                    112639 :انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 انًذسعخ يٍ وخهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطظ رطىَش إػذاد دسخخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش

فشَك رطىَش انًذسعخ : يصذس انجُبَبد

 :عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطو رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمو  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 
يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 
ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً 

انشغجخ وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًدبل

: يالحظبد

انمُبدح، انششاكخ )اندبهضَخ 

انًدزًؼُخ، انُىع 

االخزًبػٍ، ثشَبيح رطىَش 

( ، االداسح ثبنُزبئحانًذسعخ

 

نى ٚؾنش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ ثؼل 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

حضش يذَش انًذسعخ 

خًُغ انجشايح 

انزذسَجُخ راد انؼاللخ 

ولبو ثزىػُخ يدزًغ 

انًذسعخ حىل 

انجشَبيح 

ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاخؼخ انزارُخ

خًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيح

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 فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 
ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاخؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهدُخ انجشَبيح 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 

 وانطهجخ وانًدزًغ انًحهٍ

     : يالحظبد

رشرُت االحزُبخبد واخزُبس 

األونىَبد 

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 
ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد 

رى رشرُت االحزُبخبد 

حغت انًغزىَبد 

انُبردخ ػٍ ػًهُخ 

اخزُبس انًشاخؼخ ورى 

 فمظ يٍ األونىَبد

 (2+1)انًغزىَبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  
ٔانًذٚشٚخ 

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ 
رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهدُخ 

انجشَبيح وثًشبسكخ 

ثؼض انًؼهًٍُ نُظ 

ثبنضشوسح أػضبء فٍ 

فشَك رطىَش انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 
أػنبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمو 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 
أػنبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًدهظ 

 نشجكخ انًذاسط  انزشثىٌ

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمو  
رطٕٚش ثبالهالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًدهظ ثبالطالع 

رطىَش ػهً خطخ 

 ورى اػزًبدهب انًذسعخ

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب  

. دوٌ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالهالع 
ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشَك رطىَش انًذسعخ: يصذس انجُبَبد

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

 يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 1

 رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل. 

  ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ

  ٙلبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾه

  (2+1) فمو يٍ انًغزٕٚبد اخزٛبس األٔنٕٚبدرى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔرى. 

 

 يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 2

 نى رؾنش يذٚشح يذسعخ انؾغُٛخ األعبعٛخ نمبء يُغمٙ انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى . 

  ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب دٌٔ يُبلؾزٓبرطٕٚش انًذسعخلبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ خطخ . 

 أخز ٔلذ هٕٚم فٙ رؼجئخ اعزجبَبد انًغزًغ انًؾهٙ ٔأٔنٛبء األيٕس . 

 ػذو لُبػخ انًؼهًبد فٙ اػذاد ٔثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔاالعشائٛخ. 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 مشٔسح ؽنٕس يذٚشح يذسعخ انؾغُٛخ األعبعٛخ نمبء يُغمٙ انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى . 

 اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش ٔاو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٘ق

 .انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

 مشٔسح ػمذ اعزًبع نهًغزًغ انًؾهٙ ٔأٔنٛبء األيٕس نهمٛبو ثزؼجئخ االعزجبَبد يشح ٔاؽذح. 

 ٍٓاٚغبد لُبػخ نهًؼهًبد فٙ اػذاد ٔثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔاالعشائٛخ يٍ خالل رٕػٛزٍٓ ثبنجشَبيظ ٔيؾبسكز. 
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Page 23 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                         انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد                                        ًَٕرط 

                          أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انحغُُخ األعبعُخ نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                       112639 :انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 (حغت انًُىرج انًؼزًذ نجشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ)دسخخ رطجُك انًذاسط نخطظ انزطىَش انًذسعُخ  : 1.1انًؤشش  

 فشَك رطىَش انًذسعخ         :  يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطو   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلخشاءادَغجخ 

انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 دػى انًغزًغ انًبد٘ ٔاإلداس٘ ٔانًؼُٕ٘ نهًذسعخ . 

 فبػهٛخ انًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكبد انًذاسط . 

 انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ نجشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ . 

 دػى يذٚشح انًذسعخ نهًُغمبد ٔانًؼهًبد نزُفٛذ األَؾطخ . 

 ٍٕٛٚانذػى  انفُٙ ٔاالداس٘ يٍ لجم انًؾشفٍٛ انزشث. 

 رؼبٌٔ انًؼهًبد فٙ رُفٛذ أَؾطخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ . 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 انًذسعخ ثُبء يغزأعش ٔال ٚزٕفش يشافك نزُفٛز األَؾطخ . 

 لهخ انذػى انًبد٘ ٔانؼُٛٙ انًمذو نهًذسعخ. 

 انجُبء انًذسعٙ غٛش يُبعت نزُفٛز األَؾطخ كٌٕ انجُبء يزغأعش ٔفغش يغبؽخ انغشف انقفٛخ ٔانغبؽبد. 

  ٍؽقخ ثبإلمبفخ إنٗ االؽغبالد (27)ؽقخ ٔٚقم إنٗ  (22)ػذد انؾقـ َٔقبة انًؼهًبد انكجٛش ٔيشرفغ انز٘ ال ٚمم ػ. 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 مشٔسح رٕفٛش يجُٗ نهًذسعخ ٔيشافك يزُٕػخ نهزًكٍ انًذسعخ يٍ نزُفٛذ أَؾطزٓب . 

 صٚبدح انذػى انًبد٘ ٔانؼُٛٙ انًمذو نهًذسعخ. 

 مشٔسح رٕفٛش ثُبء يذسعٙ يُبعت نزُفٛز األَؾطخ كٌٕ انجُبء يزغأعش ٔفغش يغبؽخ انغشف انقفٛخ ٔانغبؽبد. 

 رمهٛم ػذد انؾقـ َٔقبة انًؼهًبد خبفخ نًُغمٙ انًغبالد. 
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Page 24 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 1/3 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                            عًغ انجٛبَبد                                   لانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                          أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انحغُُخ األعبعُخ نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

  نىاء انمىَغًخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                      112639 :انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطظ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ : 2.2.1aانًؤشش 

وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى 

  فشَك رطىَش انًذسعخ:  يصذس انجُبَبد

 ال َىخذ دػى يبنٍ يمذو يٍ انىصاسح:  عهى انزمذَش انهفظٍ

 

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطو انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  a 2.2.1انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلخشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 

يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 

نًدًىع األَشطخ انًخطظ رُفُزهب  

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

انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك 

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ __________

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Page 25 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 1/4 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                                  انزمشٚش األٔنٙ  نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                          أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                          انًشؽهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انحغُُخ األعبعُخ نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                      112639 :انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

  يذَشٌ ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ خىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطظ انزطىَش سضبدسخخ  : 1.5انًؤشش

انًذسعُخ  

 حفشَك رطىَش انًذسط: يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطو انزطٕٚش سمب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهٕة

 انًشبسكٍُ سضبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أثُبء انهمبء إخبثبرهىحغت 

 

لٕ٘  يمجىلمؼٛف يزذَٙ  سمبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ: يالؽظخ

 انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ

 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 لذيذ انًذٚشٚخ ٔثبنزؼبٌٔ يغ انًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط دػًبًا فُٛبًا ٔيبنٛبًا يزًضالًا ثبنقٛبَخ ٔيالثظ نهطهجخ انفمشاء .

 دػى فُٙ يٍ كبدس االؽشاف. 

 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  ػذو رؼبٌٔ ثؼل ألغبو انًذٚشٚخ يغ انًذسعخ. 

 

رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ - 3

  مشٔسح رؼبٌٔ ألغبو انًذٚشٚخ يغ انًذسعخ. 
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Page 26 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق ثٍُ حًذ :المقيم االول 

  

 

 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                           انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                          أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                  انًشؽهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انحغُُخ األعبعُخ األونً نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                               112707 :انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 انًذسعخ يٍ وخهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطظ رطىَش إػذاد دسخخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش

فشَك رطىَش انًذسعخ : يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطو رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمو  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكُم انفشَك ثُبء 

ػهً رُغُت انًذَش 

وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش 

انًذسعخ وأسثغ 

. يؼهًٍُ حغت انًدبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمُبدح، انششاكخ )اندبهضَخ 

انًدزًؼُخ، انُىع 

االخزًبػٍ، ثشَبيح رطىَش 

( ، االداسح ثبنُزبئحانًذسعخ

 

نى ٚؾنش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ ثؼل 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 
حضش يذَش انًذسعخ 

خًُغ انجشايح انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ونى َمى 

ثزىػُخ يدزًغ انًذسعخ 

حىل انجشَبيح 

ؽنش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 
انجشَبيظ 

ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ
عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاخؼخ انزارُخ

خًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيح

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ
لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاخؼخ 

رارُخ ثذوٌ اعزخذاو يُهدُخ 

ثشَبيح رطىَش انًذسعخ 

وانًذَشَخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 
ػهٗ انًؼهًٍٛ فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 
ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمو 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 
ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالحظبد

رشرُت االحزُبخبد واخزُبس 

األونىَبد 

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 
أٔنٕٚزٓب 

رى رشرُت االحزُبخبد حغت 

أونىَزهب يٍ يُظىس يذَش 

انًذسعخ و ثذوٌ انزمُذ ثُزبئح 

 انًشاخؼخ انزارُخ

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 
نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 
انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمو يٍ األٔنٕٚبد

( 2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ 

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ 
رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهدُخ 

انجشَبيح وثًشبسكخ 

ثؼض انًؼهًٍُ نُظ 

ثبنضشوسح أػضبء فٍ 

فشَك رطىَش انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػنبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمو 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػنبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًدهظ 

 نشجكخ انًذاسط  انزشثىٌ

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئُظ انًدهظ فمظ  

رطىَش ثبالطالع  ػهً خطخ 

 ورى االػزًبد وانزىلُغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالهالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالهالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالهالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشَك رطىَش انًذسعخ: يصذس انجُبَبد

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ رُغٛت انًذٚش ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل. 

  دػى ٔرفبػم انًغزًغ انًؾهٙ يبدٚبًا ٔػُٛٛبًا. 

 ؽم يؾكالد هالثٛخ. 

 

 يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 2

  ٍُٛنمبء يُغمٙ انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى نى ٚؾنش يذٚش يذسعخ انؾغُٛخ األعبعٛخ األٔنٗ نهج . 

 ؽنش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔنى ٚمى ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ. 

 لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ. 

 رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ انًشاعؼخ انزارٛخ. 

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼل انًؼهًٍٛ نٛظ ثبننشٔسح أػنبء فٙ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

  ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظرطٕٚش انًذسعخلبو سئٛظ انًغهظ فمو ثبالهالع ػهٗ خطخ . 

 انؼًم انفشد٘ نهًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط. 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  ٍُٛنمبء يُغمٙ انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى مشٔسح ؽنٕس يذٚش يذسعخ انؾغُٛخ األعبعٛخ األٔنٗ نهج . 

  رطٕٚش انًذسعخثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل ثشَبيظمشٔسح لٛبو يذٚش انًذسعخ . 

  انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخمشٔسح لٛبو. 

  ٔيب رى ثبالرفبق ٔؽغت انغغالدرشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش انًذسعخ ٔانزمٛذ ثُزبئظ انًشاعؼخ انزارٛخمشٔسح . 

  ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ أػنبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخمشٔسح . 

  ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظْباػزًبدٔ رطٕٚش انًذسعخاو سئٛظ انًغهظ ثبالهالع  ػهٗ خطخ ٘قمشٔسح . 

 مشٔسح انؼًم ثؾكم عًبػٙ نهًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط. 
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                                انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد ًَٕرط 

                          أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                  انًشؽهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انحغُُخ األعبعُخ األونً نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                            112707 :انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

 (حغت انًُىرج انًؼزًذ نجشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ)دسخخ رطجُك انًذاسط نخطظ انزطىَش انًذسعُخ  : 1.1انًؤشش  

 فشَك رطىَش انًذسعخ         :  يصذس انجُبَبد

 :عهى انزمذَش انهفظٍ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطو   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلخشاءادَغجخ 

انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  دػى انًغزًغ انًؾهٙ يبدٚبًا ٔػُٛٛبًا .

 انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ نجشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ .

 كغش انؾبعض يب ثٍٛ انًذسعخ ٔانًغزًغ . 

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 انجُبء انًذسعٙ لذٚى ٔانجُٛخ انزؾزٛخ ال رغبػذ فٙ رُفٛز األَؾطخ. 

 لهخ انًُؾخ انًبنٛخ. 

 ًٍَٛظبو االعُبد انزشثٕ٘ فٙ ؽجكبد انًذاسط ػطم َظبو انشلبثخ ػهٗ انًؼه. 

 اكزظبظ انؾقـ َٔقبة انًؼهى انًشرفغ. 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 انؼًم ػهٗ رٕفٛش ثُبء يذسعٙ ٔثُٛخ رؾزٛخ رغبػذ فٙ رُفٛز األَؾطخ. 

 صٚبدح انًُؾخ انًبنٛخ. 

 انؼًم ػهٗ صٚبدح انضٚبساد انقفٛخ يٍ لجم انًؾشفٍٛٛ نهًؼهًٍٛ نشفغ كفبئخ انًؼهًٍٛ داخم انغشف انقفٛخ . 

 رخفٛف َقبة انًؼهًٍٛ ٔخبفخ يُغمٙ انًغبالد. 
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                                  انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                          أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                  انًشؽهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انحغُُخ األعبعُخ األونً نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                            112707 :انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطظ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ : 2.2.1aانًؤشش 

وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى 

 ال َىخذ دػى يبنٍ يمذو يٍ انىصاسح فشَك رطىَش انًذسعخ:  يصذس انجُبَبد

:   عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطو انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  2.2.1aانًؤؽش  

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلخشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 

يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 

نًدًىع األَشطخ انًخطظ رُفُزهب  

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

انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالهالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔك 

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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 2/4 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                     انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                          أعبعٍ/صبَٕ٘  :يخزهو                  انًشؽهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انحغُُخ األعبعُخ األونً نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نىاء انمىَغًخ:   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                             112707 :انشلى انٕهُٙ نهًذسعخ

  يذَشٌ ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ خىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطظ انزطىَش سضبدسخخ  : 1.5انًؤشش

انًذسعُخ  

 حفشَك رطىَش انًذسط: يصذس انجُبَبد

: عهى انزمذَش انهفظٍ

  يذٚش٘ ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطو انزطٕٚش انًذسعٛخ   سمبدسعخ : 1.5انًؤؽش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهٕة

 انًشبسكٍُ سضبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أثُبء انهمبء إخبثبرهىحغت 

 

لٕ٘  يمجىلمؼٛف يزذَٙ  سمبػذو 

 رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٙ ٚغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ: يالؽظخ

انُمبه انشئٛغخ انًغزخهقخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 1

 انذػى انفُٙ ٔاإلداس٘ يٍ لجم انًذٚشٚخ . 

 رغٓٛم إعشاءاد انًُؾخ انًبنٛخ .

  ؽٛك ؽًبٚخ انًمذو يٍ انًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط (فٛبَخ)دْبٌ انًذسعخ . 

 

 

 يب هٍ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 2

 

 لهخ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ نزُفٛز األَؾطخ . 

 ثُبء يذسعٙ لذٚى غٛش يٓٛأ نزُفٛز أٚخ أَؾطخ . .

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيح رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 صٚبدح  انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ نزُفٛز األَؾطخ . 

 رٕفٛش ثُبء يذسعٙ يٓٛأ نزُفٛز األيؾطخ .

 

 


