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 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                               نغًغ انجٛبَبد                3&1وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:انجٕربط انضبَٕٚخ نهجُبد             انغُظ: انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 األغٕاس انغُٕثٛخ:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ:      انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطظ تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطؾ 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 فمؾ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚؾؼش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽؼش يذٚش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽؼش 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 فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : 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 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمؾ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

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 رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنؼشٔسح 

أػؼبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمؾ  

رطٕٚش ثبالؽالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

  رشكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ رُغٛت انًذٚشح ٔيؼٛبسانكفبءح 

  ثُبء خطخ رطٕٚشانًذسعخ ثُبءاً ػهٗ يُٓغٛخ انجشَبيظ. 

 وتن اعتوبدهب وتىقيع الشئيس عليهب بعذ هنبقشتهباؽالع انًغهظ ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ . 

 ؽؼٕس يذٚشانًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو انٕػٙ ثبالدٔاس ٔانًغؤنٛبد. 

 ػذو رٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ثبنجشَبيظ.  

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالدػذو يشبسكخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح لٛبو يذٚش انًذسعخ ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشايظ. 

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالدػشٔسح يشبسكخ . 
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                            3&1و نغًغ انجٛبَبد انزمشٚش األٔنًَٕٙرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انجٕربط انضبَٕٚخ نهجُبد : انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ  : اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ            112775: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالؽالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

  

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو رؾذٚذ انضيٍ ثذلخ نكم َشبؽ. 

 ػذو اؽزفبظ كم يُغك يغبل ثًهف خبص نًغبنخ. 

 ػذو كفبٚخ انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح رؾذٚذ انضيٍ ثشكم دلٛك نألَشطخ. 

  ٍٛػشٔسح ٔعٕد يهف اَغبص خبص نكم يغبل يغ انًُغم. 
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 3/ ويذسعخ:                  سلى انزمشٚش                      نغًغ انجٛبَبد                          3&1وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انجٕربط انضبَٕٚخ نهجُبد  : انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ  :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112775: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : 2.2.1aالوؤشش 

 التشبيت والتعلين

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ انًخطؾ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع 

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 الٕٚعذ 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚزى رمذٚى انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح .

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح رمذٚى  انذػى انًبنٙ نهًذاسط ٔانًذٚشٚبد فٙ ٔلزٓب انًؾذد .
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                       نغًغ انجٛبَبد                      3&1وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:انجٕربط انضبَٕٚخ نهجُبد    انغُظ: انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ : اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ  112775:انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت  سضب هذيشيدسجت  :1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطؾ انزطٕٚش سػب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤشش 

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

 انًشبسكٍٛ سػبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘  يمجٕلػؼٛف  يزذَٙ  سػبػذو 

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

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رٕفٛش انًذٚشٚخ نهًذاسط ثشايظ رًُٛخ يُٓٛخ فٙ عٕاَت انزؼهى ٔانزؼهٛى . 

 رشكٛم يغبنظ انزطٕٚش انزشثٕ٘ ػهٗ يغزٕٖ انشجكبد ٔانًذٚشٚخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

  ػذو رشغٛغ انًذٚشٚخ نًٕظفٛٓب ٔيذٚش٘ انًذسط ٔانًؼهًٍٛ فٙ رؼًٍٛ انمٛبدح فٙ اَشطخ انًذٚشٚخ فٙ انظشٔف انًُبعجخ يضم لٛبدح ٔسشبد ػًم ؽٕل

 .انًُٓبط ٔانزؼهٛى أٔ اششاكٓى فٙ رذسٚت انضيالء ٔانضيٛالد

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ٍٚػشٔسح رؼضٚض ٔرشغٛغ انًٕظفٍٛ ٔيذساء انًذاسط ٔانًؼهًٍٛ انًزًٛض. 
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 1/1 صيذسعخ:    سلى انزمشٚش                                       3&1و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ        انزساع االعبعٛخ نهزكٕس: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ  :       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113590: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطظ تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطؾ 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 فمؾ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚؾؼش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽؼش يذٚش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

 ؽٕل انجشَبيظ

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

 

 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 فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

  ال يعشف الونسقين ببلوشاجعت الزاتيت  :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 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمؾ يٍ ألٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

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 رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنؼشٔسح 

أػؼبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

 خطخ لذًٚخ يٕعٕدح رى االعزًشاس فٙ رُفٛزْب : يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمؾ  

رطٕٚش ثبالؽالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رى رشكٛم فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ثُبء ػهٗ انكفبءح. 

 ؽؼش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو اػزًبد يؼٛبس انشغجخ فٙ رشكٛم فشٚك انزطٕٚش. 

  ٚمى ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظيذٚش انًذسعخ نى. 

 نى رمى انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ .

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

 نى ٚزى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ. 

 نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ ػهٛٓب .

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح اػزًبد انًذٚش انكفبءح ٔانشغجخ فٙ رشكٛم فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

  األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/َمم انًؼشفخٔثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ ػشٔسح لٛبو يذٚش انًذسعخ. 

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

  ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ أػؼبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالدػشٔسح. 

  ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخٔيُبلشزٓب ٔٔػغ انًالؽظبد ػهٛٓب  ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ  انزطٕٚشيغهظػشٔسح اؽالع .
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                    نغًغ انجٛبَبد                                        3&1وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ     انضائشح انزساع االعبعٛخ نهزكٕس اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ .       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113590 انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالؽالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 َغجخ اَغبص االَشطخ يُبعجخ ؽغت انًغبالد . 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ال ٕٚعذ دٔس نهًغهظ انزشثٕ٘ فٙ رُفٛز انخطخ. 

  ػذو االْزًبو ٔانًزبثؼخ يٍ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح اؽالع يغهظ انزطٕٚش ػهٗ انخطخ ٔاششاكٓى فٙ اػذادْب ٔرُفٛزْب . 

  ػشٔسح يزبثؼخ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزطجٛك اَشطخ انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ. 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
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 1/3 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                          نغًغ انجٛبَبد                                   3&1وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انزساع االعبعٛخ نهزكٕس :  انضائشح   اعى انًذسعخ 

  االغٕاسانغُٕثٛخ       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ      113590: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : 2.2.1aالوؤشش 

 التشبيت والتعلي

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ انًخطؾ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع 

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

  ال ٕٚعذ 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚزى رمذٚى انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح لٛبو انٕصاسح ثزمذٚى انذػى انًبنٙ فٙ انٕلذ انًؾذد. 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛؾ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 1/4 صيذسعخ:                      سلى انزمشٚش                                       3&1و انزمشٚش األٔنٙ  نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ     انضائشح  انزساع االعبعٛخ نهزكٕس اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ :         اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113590: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

    هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيتسضبدسجت  : 1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطؾ انزطٕٚش سػب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤشش 

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

 انًشبسكٍٛ سػبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘  يمجٕلػؼٛف  يزذَٙ  سػبػذو 

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

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 انذٔس انفبػم نمغى االششاف انزشثٕ٘ فٙ انضٚبساد ٔػمذ انذٔساد ٔرمذٚى انذػى نهًذاسط. 

 رشغٛغ انًذٚشٚخ ٔدػًٓب نًغزًؼبد انزؼهى فٙ انًذاسط . 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو رٕفش يششف يظبدس يزخظض. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  رؼٍٛ يششف يظبدس يزخظض نًزبثؼّ غشف انًظبدس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                       3&1و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انجٕربط انضبَٕٚخ نهزكٕس :  انضائشح   اعى انًذسعخ 

  االغٕاس انغُٕثٛخ       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112779انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطظ تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطؾ 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 فمؾ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚؾؼش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽؼش يذٚش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

 

 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 فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : 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 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمؾ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

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 رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

  ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنؼشٔسح 

أػؼبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

 .ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمؾ  

رطٕٚش ثبالؽالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛؾ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطؾ رطٕٚش إػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚزى رطجٛك انًشاعؼّ انزارٛخ فٙ انًذسعخ. 

  ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظيذٚش انًذسعخ نى ٚمى. 

 ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ ػهٛٓب ثبالؽالعنى ٚطهغ انًغهظ . 

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػمذ ٔسشبد ٔدٔساد نفشق انًذاسط ٔرٕػٛزٓى ثبنجشَبيظ ثشكم افؼم. 

 يشبسكخ انًغهظ انزشثٕ٘ فٙ انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

  األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم انًؼشفخػشٔسح اٌ ٚمٕو يذٚش انًذسعخ. 

 انزٕلٛغ ػهٛٓبٔيُبلشزٓب ٔٔػغ انًالؽظبد لجم  انًغهظ ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ػشٔسح اؽالع. 

  رطٕٚشٚخ نهًذسعخالخطخ الثُبء فٙ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ ػشٔسح. 

 ػشٔسح انمٛبو ثًشاعؼخ رارٛخ شبيهخ نهًذسعخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ ثُبء ػهٛٓب . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                         3&1وانزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ     انجٕربط انضبَٕٚخ نهزكٕس : انضائشح اعى انًذسعخ 

 االغٕاسانغُٕثٛخ .....       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112779....انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالؽالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

  ال ٕٚعذ 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

  2011انخطخ االعشائٛخ  لذًٚخ ٔرؼٕد نهؼبو.  

 االَشطخ يُفزِ غٛش يشرجطخ ثبنخطخ. 

  ػذو االْزًبو ٔانًزبثؼخ يٍ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ ؽغت يُٓغٛخ  نهجشَبيظ. 

 اؽالع انًُغمٍٛٛ ػهٗ انخطخ ٔرُفٛز االَشطخ انًٕعٕدِ فٙ انخطخ ٔرؾذٚذ انضيٍ ثذلّ نكم َشبؽ. 

 ػشٔسح انًزبثؼخ انًغزًشح نزُفٛز انخطخ انزطٕٚشٚخ يٍ لجم يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى. 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛؾ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                             3&1و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انجٕربط انضبَٕٚخ نهزكٕس : انضائشح اعى انًذسعخ 

 االغٕاسانغُٕثٛخ :       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112779: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : 2.2.1aالوؤشش 

 لن يتن استالم الونحت الوبليت هن الىصاسة/ التشبيت والتعلين

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ انًخطؾ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع 

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 ال ٕٚعذ 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚزى اعزالو انًُؾخ انًبنٛخ يٍ انٕصاسح. 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح رضٔٚذ انًذاسط ثًُؾّ عُٕٚخ نالعزًشاس فٙ انجشَبيظ . 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛؾ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 2/4 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                      3&1و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ     انجٕربط انضبَٕٚخ نهزكٕس : انضائشحاعى انًذسعخ 

 االغٕاسانغُٕثٛخ :       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112779: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت  سضبدسجت  : 1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

  يذٚش٘ ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطؾ انزطٕٚش انًذسعٛخ   سػبدسعخ : 1.5انًؤشش 

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

 انًشبسكٍٛ سػبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘  يمجٕلػؼٛف يزذَٙ  سػبػذو 

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

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

  اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ ٔيٓبساد االرظبل/ ػمذ دٔساد رذسٚجخ فٙ عٕاَت انزؼهى ٔانزؼهٛى. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ّػذو رمذٚى اَشطخ يُٓغٛخ فٙ يغبل انزؼهى ٔانزؼهٛى نهطهجخ رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبط. 

 ّػذو يغبػذح انًذاسط فٙ ثُبء خطؾ رؼهًٛٛخ فشدٚخ نهطهجخ رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبط. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ّػشٔسح رٕفٛش يششف يظبدس نًزبثؼخ انطهجخ رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبط. 

 ّػشٔسح يغبػذح انًذاسط فٙ ثُبء خطؾ رؼهًٛٛخ فشدٚخ نهطهجخ رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبط. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛؾ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

               أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:فٛفب انضبَٕٚخ انًخزهطخ           انغُظ: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 ..االغٕاس انغُٕثٛخاعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112774: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطظ تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطؾ 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 فمؾ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 
. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 
. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 
 (انًذسعخ

 

نى ٚؾؼش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽؼش يذٚش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 
ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 
ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽؼش 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 فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : 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 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمؾ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

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 رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼغ 
انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنؼشٔسح 

أػؼبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 
أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 
أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 
نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمؾ  
رطٕٚش ثبالؽالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 
رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 
ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 شًٕنٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ. 

 يشبسكخ فشٚك انزطٕٚش فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ. 

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

 ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ثًشبسكخ أػؼبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو ثبنًغزٕٚبد انزطٕٚشٚخاخزٛبس األٔنٕٚبد . 

 ػذو لٛبو انًغهظ انزشثٕ٘ ثًُبلشخ انخطؾ انزطٕٚشٚخ ٔرمذٚى رغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ ؽٕنٓب ٔاالكزفبء ثزٕلٛؼٓب. 

  فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخفشق رُغٛك انًغبالدػذو يشبسكخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  ػشٔسح يشاػبح انًغزٕٚبد ػُذ رؾذٚذ االٔنٕٚبد. 

 ػشٔسح لٛبو انًغهظ انزشثٕ٘ ثًُبلشخ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔكفبٚخ انًالؽظبد ػهٛٓب لجم اػزًبدْب ٔرٕلٛؼٓب  . 

  فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخفشق رُغٛك انًغبالديشبسكخ . 
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                                                     3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                           أعبعٙ /صبَٕ٘ :              انًشؽهخ                                 يخزهؾ/إَبس/ ركٕس:فٛفب انضبَٕٚخ انًخزهطخ انغُظ: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ : اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                                            12774 : انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالؽالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 صٚبدح يغبًْخ انًغزًغ انًؾهٙ فٙ فؼبنٛبد انًذسعخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 انضيٍ غٛش  يؾذد ثذلخ نجؼغ االعشاءاد. 

 ثؼغ االعشاءاد غٛش يؾذدح ثذلخ ٔػبيخ. 

 يظبدس انذػى نإلعشاءاد غٛش ٔاػؾخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح رؾذٚذ انضيٍ ثذلخ نكم إعشاء. 

 ػشٔسح انؼًم ػهٗ ٔػغ  إعشاءاد ٔاػؾخ ٔيؾذدح. 

 ػشٔسح انزأكذ يٍ يظبدس انذػى نكم اعشاء. 
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  اعى انًذسعخ 3/ ويذسعخ:                سلى انزمشٚش                                                 3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                                            أعبعٙ /صبَٕ٘ :                    انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:انغُظ   :فٛفب انضبَٕٚخ انًخزهطخ: انًشكضٚخ 

انًذسعخ االغٕاس انغُٕثٛخ        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب                  112774: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : 2.2.1aالوؤشش 

 التشبيت والتعلين

 لن يتن استالم الونحت الوبليت هن الىصاسة/ فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 

يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 
نًغًٕع األَشطخ انًخطؾ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع 

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبؽ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

يب ْٙ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 لن يتن استالم الونحت الوبليت هن الىصاسة

 رٕطٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ّٛػشٔسح االعشاع فٙ رمذٚى انًُؾّ انًبن 
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:فٛفب انضبَٕٚخ انًخزهطخ          انغُظ: انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ : اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                      112774: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت  سضب هذيشيدسجت  :1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطؾ انزطٕٚش سػب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤشش 

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

 انًشبسكٍٛ سػبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘  يمجٕلػؼٛف  يزذَٙ  سػبػذو 

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

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 انذػى انفُٙ انًمذو يٍ لجم انًذٚشٚخ نفؼبنٛبد انًذسعخ. 

  

  

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2 

 لهخ انذػى انًبد٘ انًمذو يٍ لجم يذٚشٚخ انزشثٛخ نفؼبنٛبد انًذاسط. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  رٕفٛش انذػى انًبد٘ يٍ لجم يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نهًغبًْخ فٙ رُفٛز ثؼغ اعشاءاد انخطخ. 
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 1/1 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                      3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 
                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انًؼًٕسح انضبَٕٚخ انًخزهطخ  : انضائشح   اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ  : اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                                    112777: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطظ تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطؾ 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 فمؾ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 
. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 
. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 
 (انًذسعخ

 

نى ٚؾؼش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽؼش يذٚش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 
ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 
ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽؼش 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 فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : 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 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمؾ يٍ ألٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

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 رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنؼشٔسح 
أػؼبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 
انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 
انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 
نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمؾ  
رطٕٚش ثبالؽالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 
رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 
ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رى رشكٛم  فشٚك انزطٕٚش ؽغت رُغٛت انًذٚش ٔيؼٛبس انكفبءح. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

  إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخنى ٚزى ؽؼٕس ثؼغ انجشايظ انزذسٚجٛخ انخبطخ ثجُبء انخطخ يٍ لجم يذٚش انًذسعخ  ٔنى ٚمى ثُمم االصش. 

 ػذو انزمٛذ ثًُٓغٛخ انجشَبيظ فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 يشاعؼخ رارٛخفٙ ال اعزخذاو يُٓغٛخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ ػذو. 

 نى ٚزى يُبلشخ انخطخ يٍ لجم يغهظ انزطٕٚش ٔرمذٚى رغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ ٔاالكزفبء ثزٕلٛؼٓب . 

 ػًم يشاعؼخ رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح ؽؼٕس عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ يٍ لجم يذٚش انًذسعخ. 

 انزمٛذ انزبو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ . 

  ٔفشق رُغٛك انًغبالدثُبء انخطخ يٍ لجم فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

  اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش ٔانًغهظ ثبالؽالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ػشٔسح لٛبو

 .انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

  اعزخذاو يُٓغٛخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخةػًم يشاعؼخ رارٛخ ػشٔسح. 
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                           3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:انغُظ            انًؼًٕسح انضبَٕٚخ انًخزهطخ  : انضائشحاعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ:         اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112777 : انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالؽالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رفؼٛم ثؼغ االعشاءاد ثشكم يُبعت ٔرٕصٛك رنك. 

 رؼبٌٔ انًغزًغ انًؾهٙ فٙ رُفٛز ثؼغ االعشاءاد. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 الزظبس انخطخ ػهٗ صالس يغبالد. 

 ٔعٕد خطخ رطٕٚشٚخ أخشٖ نذٖ يذٚشح انًذسعخ. 

 يظبدس انذػى غٛش ٔاػؾخ . 

 ػذو رؾذٚذ انضيٍ ثشكم ٔاػؼ نإلعشاءاد . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػشٔسح إشزًبل انخطخ ػهٗ انًغبالد االسثؼخ. 

 ػشٔسح انؼًم ػًٍ خطخ رطٕٚشٚخ ٔاؽذح ٔفك يُٓغٛخ انجشَبيظ. 

 ػشٔسح رؾذٚذ انضيٍ ثذلخ نإلعشاءاد. 

 

 

 



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

             2013/نيسان/ 17-17: حسين الدغيمات                         تاريخ جمع البيانات: محمد الطراونة                  المقيم  الثاني: المقيم االول
                     Page 24 
  

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:انغُظ.     انًؼًٕسح انضبَٕٚخ انًخزهطخ : انضائشح   اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ :    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112777: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : a 2.2.1الوؤشش 

 لن يتن استالم الونحت الوبليت هن الىصاسة/ التشبيت والتعلين

 / فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ انًخطؾ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع 

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبؽ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 ال ٕٚعذ 

 

يب ْٙ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 لن يتن استالم الونحت الوبليت هن الىصاسة

 

 رٕطٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ِػشٔسح رمذٚى يُؾّ يبنّٛ يٍ انٕصاس 

 

 

 

 

 

 

 

 1/4 صيذسعخ:                      سلى انزمشٚش                                        3&1و نغًغ انجٛبَبدانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 
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                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهؾ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انًؼًٕسح انضبَٕٚخ انًخزهطخ  : انضائشح اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ  :       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112777: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت  سضبدسجت  : 1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطؾ انزطٕٚش سػب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤشش 

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

 انًشبسكٍٛ سػبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘  يمجٕلػؼٛف  يزذَٙ  سػبػذو 

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

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 لٛبو يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ثزمذٚى انذػى انفُٙ نهًؼهًبد. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو كفبٚخ انذػى انًبنٙ انًمذو يٍ انًذٚشٚخ. 

 غٛبة دٔس يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى فٙ دػى غشفخ انًظبدس فٙ انًذسعخ. 

 ػذو االعزمشاس فٙ انكبدس انزذسٚغٙ فٙ انًذسعخ. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 رٕفٛش انذػى انًبد٘ نجؼغ اعشاءاد انخطخ. 

 رمذٚى انذػى انزمُٙ انًُبعت يٍ لجم يذٚشٚخ انزشثٛخ ثبعزؾذاس غشف انًظبدس. 
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                       3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ.     انُمغ انضبَٕٚخ نهجٍُٛ  : انضائشح    اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112762: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطظ تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطؾ 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 فمؾ  
ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  
انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 
ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 
ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚؾؼش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽؼش يذٚش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽؼش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽؼش 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 فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : 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 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمؾ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

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 رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنؼشٔسح 

أػؼبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػؼبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمؾ  

رطٕٚش ثبالؽالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

 ؽؼٕس عًٛغ انذٔساد انزذسٚجٛخ انخبطخ فٙ انجشَبيظ يٍ لجم يذٚش انًذسعخ. 

 ٙرى ثُبء انخطخ ثبنزؼبٌٔ يغ يغهظ انزطٕٚش ٔانًغزًغ انًؾه. 

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

 لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب .

 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ثذٌٔ االنزضاو ثبنًغزٕٚبداالخزٛبس انؼشٕائٙ نألٔنٕٚبد . 

 الزظبس انخطخ ػم صالصخ يغبالد فمؾ. 

  يشاعؼخ رارٛخ ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمؾالرطجٛك انًذسعخ. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 اػزًبد يُٓغٛخ انجشَبيظ فٙ رؾذٚذ االؽزٛبعبد ٔاػزًبد االٔنٕٚبد ٔاشزًبل انخطخ ػهٗ كبفخ انًغبالد. 

 انًغبالد كبفخ ػهٗ انخطخ اشزًبل. 

 اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  ٔانًذٚشٚخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                            3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                                                   أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انُمغ انضبَٕٚخ نهجٍُٛ  انغُظ:  انضائشح اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ  :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112762: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

 رُفز أٌ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالؽالع ػهٗ ػذد األَشطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع ثُبء ػهٗانُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 انزؼبٌٔ يغ انًغزًغ انًؾهٙ نذػى ثؼغ اَشطخ انًذسعخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 الزظبس انخطخ ػهٗ صالصخ يغبالد .

 ػذو ٔػٕػ ػًهٛخ انزٕصٛك نجؼغ االعشاءاد  .

 انضيٍ غٛش يؾذد ثشكم ٔاػؼ نؼذد يٍ االعشاءاد .

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 اشزًبل انخطخ ػهٗ عًٛغ انًغبالد .

 ٘رٕصٛك االعشاءاد انًٕصمخ ٔيزبثخ انزمبسٚش ثشكم دٔس .

 رؾذٚذ انضيٍ ثذلخ نكم اعشاء. 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛؾ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انُمغ انضبَٕٚخ نهجٍُٛ  : انضائشح    اعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ  :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112762: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : a 2.2.1الوؤشش 

 لن يتن تقذين الونحت الوبليت هن الىصاسة/ التشبيت والتعلين

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ انًخطؾ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔع 

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبؽ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 ال ٕٚعذ 

 

يب ْٙ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 لن يتن تقذين الونحت الوبليت هن الىصاسة

 

 

 رٕطٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ػشٔسح االعشاع فٙ رمذٚى انًُؾّ انًبنّٛ يٍ انٕصاسِ

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛؾ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 2/4 صيذسعخ:        سلى انزمشٚش                                        3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهؾ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انُمغ انضبَٕٚخ نهجٍُٛ  : انضائشحاعى انًذسعخ 

 االغٕاس انغُٕثٛخ  :       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112762: انشلى انٕؽُٙ نهًذسعخ

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت  سضبدسجت : 1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

  يذٚش٘ ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطؾ انزطٕٚش انًذسعٛخ   سػبدسعخ : 1.5انًؤشش 

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

 انًشبسكٍٛ سػبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘  يمجٕلػؼٛف  يزذَٙ  سػبػذو 

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

انُمبؽ انشئٛغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 ُٙدٔس يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى فٙ رمذٚى انذػى انفُٙ ٔانزم  . 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 غٛبة انذػى انًبد٘ يٍ لجم يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى. 

 

 

 .رٕطٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ػشٔسح رمذٚى انًذٚشٚخ انذػى انًبد٘ نزُفٛز ثؼغ االعشاءاد انخبطخ ثبنخطؾ انزطٕٚشح نهًذسعخ. 

 


