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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      او لصٛش انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد: انًشكضٚخ   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 110340: سعخانشلى انٕغُٙ نهًذ

 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 خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

حٕل انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 
انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 
اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 
األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ  

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

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

 .انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ

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

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

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

  لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش

. انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو رًُٛخ فشٚك انزطٕٚش يٍ َبحٛخ ثشايظ انغبْضٚخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح ػمذ دٔساد ثشايظ عبْضٚخ نفشٚك انزطٕٚش . 
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ   او لصٛش انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد: انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 111340: انشلى انٕغُٙ 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 نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 يؾبسكخ انًغزًغ انًذسعٙ ثؾكم فبػم. 

 رطٕس دٔس انطبنت ٔانًؼهى ٔانشغجخ فٙ انؼًم . 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ظٛك انٕلذ ٔظؼف ٔعبئم انزكُٕنٕعٛب . 

 ػذو رؼبٌٔ أنٛبء األيٕس . 

 ػذو رٕصٚغ اَؾطخ انًذٚشٚخ ػهٗ انًذاسط ثؼذانخ . 

 ٙرُمالد انًؼهًٍٛ ٔانًذساء خالل انؼبو انذساع . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 رٕفٛش انٕعبئم  انًبدٚخ نهًذسعخ نًٕاكجخ انحذاصخ ٔانزطٕس . 

 رٕصٚغ اَؾطخ انًذٚشٚخ ػهٗ انًذاسط ثؼذانخ . 

 ٙرأعٛم َمم انًذساء نُٓبٚخ انؼبو انذساع . 
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                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ     او لصٛش انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد.انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ111340انشلى انٕغُٙ 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 ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى : 2.2.1aانًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

0-20% 

 

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ 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 صشف انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صشف انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح ٔفٙ انٕلذ انًُبعت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 
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                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ     او لصٛش انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد : انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ111340: انشلى انٕغُٙ 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 نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 

 

لٕ٘ يمجٕل  ظؼٛف يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رطهغ انًذٚشٚخ انًذاسط ػهٗ انزغٛشاد انًزؼهمخ ثبنًُبْظ. 

 رضٔد انًذٚشٚخ انًذاسط ثأَؾطخ رًُٛخ يُٓٛخ فٙ يغبل اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ . 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ظؼف انؼاللخ يغ أنٛبء األيٕس . 

 ّظؼف ػاللخ انًذسعخ يغ انًغزًغ انًحهٙ ٔيؤعغبر   . 

 ظؼف دػى رُفٛز انًُٓبط يٍ خالل انزكُٕنٕعٛب . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح رؼضٚض دٔس ػاللخ أنٛبء األيٕس يغ انًذسعخ . 

 ّظشٔسح صٚبدح انزٕاصم يغ انًغزًغ انًحهٙ ٔيؤعغبر . 

 ظشٔسح رٕفٛش ٔعبئم انزكُٕنٕعٛب يٍ اعم دػى رُفٛز انًُٓبط . 

 

 

 

 

 

 

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      عهٕل انضبَٕٚخ ثٍُٛ : انضائشح   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ   113501: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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 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 خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 
يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 
ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 
. انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 
االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 
راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

حٕل انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 
 ٔلبوراد انؼاللخ 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 
انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ ألٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ  

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 
انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 
أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 
أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 
نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  
رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 
رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 
ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالحظبد

 

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث
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انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

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

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

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

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

  ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ حٕل انجشَبيظٔلبوحعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ . 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

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

  ٗٔانًغزًغ انًحهٙنى رمى انًذسعخ ثزطجٛك يُٓغٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ ػه. 

 ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخػهٗ انخطخ ِرٕصٛك يالحظبدنى ٚمًبنًغهظ ة . 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ثُمم انًؼشفخلٛبو يذٚش انًذسعخ ظشٔسح. 

  ٔانًغزًغ انًحهٙانًذسعخ ثزطجٛك يُٓغٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ ػهٗ لٛبو ظشٔسح. 

  ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخػهٗ انخطخ ِرٕصٛك يالحظبدلٛبو انًغهظ ةظشٔسح . 
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                           3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                          أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      عهٕل انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:         اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113501: انشلى انٕغُٙ 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 نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 دػى لغى االؽشاف نهًذسعخ اصُبء رُفٛز اَؾطخ انخطخ . 

 ًٍٛانشغجخ ٔانذافؼٛخ نذٖ انًؼه . 

 رفبػم انًغزًغ انًحهٙ يغ انًذسعخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 لهخ ػذد غالة انًذسعخ . 

 ٘لهخ انذػى انًبد . 

 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ٘رٕفٛش انذػى انًبد . 
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                         أعبعٙ /صبَٕ٘ :        انًشحهخ   يخزهػ                  /إَبس/ركٕس :انغُظ      عهٕل انضبَٕٚخ ثٍُٛ : انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113501:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 التشبيت والتعلين

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚزى صشف انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صشف انذػى انًبنٙ ٔفٙ انٕلذ انًُبعت . 
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                        انشلى أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      عهٕل انضبَٕٚخ ثٍُٛ : انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:         اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113501: انٕغُٙ 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 نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 

 

لٕ٘ يمجٕل  ظؼٛف يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 يزبثؼخ انًذٚشٚخ نهًؼهًٍٛ ٔانًؼهًبد فٙ رُفٛز انًُبْظ. 

 اغالع انًذٚشٚخ انًذاسط ػهٗ انزغٛشاد انًزؼهمخ ثبنًُبْظ . 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو لٛبو انًذٚشٚخ ثزضٔٚذ انًذسعخ ثأَؾطخ رًُٛخ يُٓٛخ فٙ يغبل انزطٕساد األكبدًٚٛخ . 

 ػذو يغبػذح انًذٚشٚخ فٙ رطٕٚش انًصبدس انالصيخ نزهجٛخ حبعبرٓب . 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صٚبدح ثشايظ انزًُٛخ انًُٓٛخ . 

 ظشٔسح رٕفٛش يصبدس الصيخ نهًذاسط نزهجٛخ حبعبرٓب . 
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انذنٛهخ األعبعٛخ انًخزهطخ: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110319: انشلى انٕغُٙ 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 خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 
انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 
يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 
ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 
انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش انًذسعخ  
أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ 
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

حٕل انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

* ٔانًذٚشٚخ 

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 
انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالحظبد

 

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش إػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًؤؽش.........ربثغ 
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 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

 حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ حٕل انجشَبيظ. 

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

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

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ثًؾبسكخ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ فمػ. 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

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

 نى ٚزى اػزجبس يؼٛبس انشغجخ فٙ رؾكٛهخ انفشٚك. 

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالدػذو يؾبسكخ . 

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

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

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

 ظشٔسح اػزجبس يؼٛبس انشغجخ فٙ رؾكٛهخ انفشٚك. 

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالدظشٔسح يؾبسكخ . 

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

 .انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انضائشح انذنٛهخ األعبعٛخ انًخزهطخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110319: انشلى انٕغُٙ 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 نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 

انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 ٙانذػى انًؼُٕ٘ ٔانًبد٘ انًمذو يٍ انًغزًغ انًحه  .

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو ٔعٕد دػى يبد٘ يٍ انٕصاسح . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح رمذٚى دػى يبد٘ يٍ انٕصاسح . 
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لواء الجيزة              : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 14 المقيم االول                             المقيم  الثاني                                              تاريخ جمع البيانات                                 
           16/4/2013باسل ابوريالة                                     جهاد العايدي                                                                              

                                         

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انذنٛهخ األعبعٛخ انًخزهطخ : انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110319: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 التشبيت والتعلين

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش- 1

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚزى صشف دػى يبنٙ يٍ انٕصاسح . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح رمذٚى انذػى انًبنٙ انًمشس يٍ انٕصاسح ٔفٙ انٕلذ انًُبعت . 
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انضائشحانذنٛهخ األعبعٛخ انًخزهطخ :اعى انًذسعخ

 نٕاء انغٛضح:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110319: انشلى انٕغُٙ 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 نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ   سظبدسعخ : 1.5انًؤؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 

 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رطهغ انًذٚشٚخ انًذاسط ػهٗ انزغٛشاد انًزؼهمخ ثبنًُبْظ . 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ال رمٕو انًذٚشٚخ ثأَؾطخ رًُٛخ يُٓٛخ فٙ عٕاَت انزؼهٛى ٔانزؼهى . 

 ظؼف ػاللخ أنٛبء األيٕس يغ انًذسعخ . 

 ظؼف ػاللخ انًغزًغ انًحهٙ يغ انًذسعخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صٚبدح اَؾطخ انزًُٛخ انًُٓٛخ انًغزذايخ . 

 ظشٔسح صٚبدح رٕاصم انًذسعخ يغ أنٛبء األيٕس . 

 ّظشٔسح رفؼٛم انزؼبٌٔ ثٍٛ انًذسعخ ٔانًغزًغ انًحهٙ ٔيؤعغبر . 
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 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      او انٕاٚذ انضبَٕٚخ ثٍُٛ:  انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110378: انشلى انٕغُٙ 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 خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

حٕل انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 
انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 
اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 
األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ  

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

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

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

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ثًؾبسكخ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو لٛبو انًغهظ انزشثٕ٘ ثأالغالع ػهٗ خطخ انزطٕٚش نهًذسعخ . 

  األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ ثُمم انًؼشفخنىكًب  ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ حٕل انجشَبيظيذٚش انًذسعخ نى ٚمى. 

 ٔرٕصٛك يالحظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخح انخطخيُبلؼنى ٚمى انًغهظ ة . 

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالدػذو يؾبسكخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح لٛبو انًغهظ انزشثٕ٘ ثأالغالع ػهٗ خطخ انزطٕٚش نهًذسعخ . 

  األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ثُمم انًؼشفخٔ ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ حٕل انجشَبيظظشٔسح لٛبو يذٚش انًذسعخ. 

  ٔرٕصٛك يالحظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخح انخطخيُبلؼانًغهظ ةظشٔسح لٛبو . 

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالديؾبسكخ ظشٔسح . 
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      او انٕنٛذ انضبَٕٚخ ثٍُٛ : انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح :         اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110378: انشلى انٕغُٙ 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 نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 ٔعٕد يؼهًٍٛ ًٚزهكٌٕ يٓبساد حبعٕثٛخ ثحٛش رى رٕظٛف انزكُٕنٕعٛب فٙ ػًهٛخ رُفٛز األَؾطخ . 

 انشغجخ نذٖ انًؼهًٌٕ فٙ رُفٛز انخطخ االعشائٛخ. 

 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو رٕفش غشف يصبدس . 

 لهخ ػذد انًؾشفٍٛ نًزبثؼخ انجشَبيظ . 

 ػذو يؼشفخ ثؼط يُغمٙ انًغبالد ألدٔاسْى ٔيغؤٔنٛبرٓى. 

 ٙاالَزمبل انًزكشس نهًؼهًٍٛ ٔانًذساء اصُبء انؼبو انذساع . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح رٕفٛش غشف صفٛخ . 

 ظشٔسح صٚبدح ػذد انًؾشفٍٛ فٙ انًذٚشٚخ . 

 ظشٔسح رٕػٛخ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد ثبدٔاسْى ٔيغؤٔنٛبرٓى. 

 ظشٔسح اعزمشاس انكٕادس انزؼهًٛٛخ فٙ انًذسعخ. 
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                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      او انٕنٛذ انضبَٕٚخ ثٍُٛ: انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:          اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110378: انشلى انٕغُٙ 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 ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى : 2.2.1aانًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚزى رمذٚى انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صشف انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح ٔفٙ انٕلذ انًُبعت. 
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                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انًشكضٚخ او انٕنٛذ انضبَٕٚخ نهجٍُٛ اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:         اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110378: انشلى انٕغُٙ 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 نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 

 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 ًٍٛانذػى انفُٙ يٍ لجم انًذٚشٚخ يٍ خالل رذسٚت انًؼه. 

 رٕفٛش يؼهًٍٛ لبدسٍٚ ػهٗ رذسٚظ يبدح انحبعٕة ٔانًؼهٕيبرٛخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ظؼف ؽجكخ االَزشَذ فٙ انًذسعخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 انحبعخ انٗ رٕفٛشخذيخ االَزشَذ فٙ انًذسعخ .
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 1/1 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                      3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انضػشفبٌ األعبعٛخ نهجُبد: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:          اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110419: انشلى انٕغُٙ 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 خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

حٕل انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 
انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 
اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ ألٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 
األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ  

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

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

 .انًذسعخ

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

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

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

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

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

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  رًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش ع أاو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٘قظشٔسح

. انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                           3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انضػفشاٌ األعبعٛخ نهجُبد : انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:         اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110419: انشلى انٕغُٙ 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 نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رٕصٚغ األدٔاس حغت انشغجخ ٔٔظٕػ األْذاف نكم يُغك . 

 رؼبٌٔ انًذٚشٚخ  يٍ خالل انًؾشف انًغبَذ . 

 انذػى انًمذو يٍ انًمصف انًذسعٙ ٔانزجشػبد . 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 حبعخ يخزجش انحبعٕة انٗ صٛبَخ . 

  ٔعٕد صفٕف يغًؼخ ثغجت َمص انغشف انصفٛخ. 

 ظؼف ؽجكخ االَزشَذ. 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صٛبَخ يخزجش انحبعٕة . 

 ظشٔسح صٚبدح انغشف انصفٛخ . 

 ظشٔسح رمٕٚخ رغطٛخ ؽجكخ االَزشَذ . 
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انضػفشاٌ األعبعٛخ نهجُبد: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:          اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ: 110419انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

      التشبيت والتعلين

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚزى رمذٚى انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صشف انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح ٔفٙ انٕلذ انًُبعت . 
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انضائشح انضػفشاٌ األعبعٛخ ثُبد :اعى انًذسعخ

 نٕاء انغٛضح :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ110419: انشلى انٕغُٙ 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 نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًؤؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 

 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 انذػى انًؼُٕ٘ ٔانفُٙ يٍ خالل لغى االؽشاف . 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 حبعخ انًذسعخ انٗ دػى انًذٚشٚخ فٙ صٛبَخ انًذسعخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح رؼبٌٔ انًذٚشٚخ نصٛبَخ انًذسعخ . 
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انضائشح حٕاسح ثُٙ صخشاألعبعٛخ انًخزهطخ   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ163885انشلى انٕغُٙ 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 خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 
انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ حغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔحغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 
يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔحغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 
ٔأسثغ يؼهًٍٛ حغت 

 .انًغبل

: يالحظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 
انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚحعش يذٚش انًذسعخ  
أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

حعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

حعش يذٚش انًذسعخ 
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

حٕل انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ 
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل 

انجشَبيظ 

حعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ حٕل انجشَبيظ كًب 

األصش إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًحهٙ 

     : يالحظبد

رشرٛت االحزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االحزٛبعبد 

حغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االحزٛبعبد حغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

* ٔانًذٚشٚخ 

: يالحظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 
انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ حغت يُٓغٛخ 
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

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

 .انًذسعخ

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

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

   لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك يالحظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ال ٕٚعذ 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ال ٕٚعذ 
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      حٕاسح ثُٙ صخش األعبعٛخ انًخزهطخ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:         اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ163885: انشلى انٕغُٙ 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 نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب حغت /اإلعشاءادَغجخ 

انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رؼبٌٔ انًؼهًبد ٔانشغجخ فٙ انؼًم . 

 ٙرؼبٌٔ ٔرؾغٛغ انًغزًغ انًحه . 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 لهخ ػذد انطهجخ . 

 رذَٙ يغزٕٖ انطهجخ . 

 ٙرُمالد انًؼهًٍٛ ٔانًذساء اصُبء انؼبو انذساع. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 اعشاء رٕػٛخ دٔسٚخ فٙ كم عُخ . 

 ظشٔسح اعزمشاس انكٕادس انزؼهًٛٛخ فٙ انًذسعخ. 

 رٕعٛخ  انخطخ انزطٕٚشٚخ نشفغ يغزٕٖ انطهجخ فٙ انًذسعخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انضائشح حٕاسح ثُٙ صخش األعبعٛخ انًخزهطخ   اعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:          اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ163885انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

  التشبيت والتعلين

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚزى رمذٚى انذػى انًبنٙ يٍ انٕصاسح. 

  

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صشف انذػى انًبنٙ ٔفٙ انٕلذ انًُبعت. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      حٕاسح ثُٙ صخش األعبعٛخ انًخزهطخ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء انغٛضح:          اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ163885: انشلى انٕغُٙ 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 نزحمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ   سظبدسعخ : 1.5انًؤؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىحغت 

 

لٕ٘  يمجٕل ظؼٛف يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 انذػى انفُٙ انًمذو يٍ انًذٚشٚخ . 

 انذػى انؼُٛٙ يٍ خالل رٕفٛش انًٕاد ٔانمشغبعٛخ . 

 رًٕٚم غشفخ انًصبدس . 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ٍٛلهخ ػذد انًؾشف . 

 َ٘مص انذػى انًبد . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صٚبدح انذػى انًبنٙ نهًذسعخ. 

 ظشٔسح صٚبدح ػذد انًؾشفٍٛ فٙ انًذٚشٚخ  .


