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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ     عؼفش ثٍ أثٙ غبنت انضبَٕٚخ نهجٍُٛ:انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:     اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112181: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 ئػذاد : 1.1.6انًإؽش 

 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 ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش ئنٗ /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 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 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 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ 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 ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

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 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد
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 يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ ئػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًإؽش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 ل انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل٘رؾك.  

 س يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظٔؽط. 

 او انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ٘ق. 

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

  رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالدالخطخ الثُبء.  

 او انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب٘ق. 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

  األصش ئنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ثُمم انًؼشفخػذو. 

 ٖٕٔنى ٚشاػٙ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ (2+1)الزصبس اخزٛبس األٔنٕٚبد ػهٗ انًغز. 

 ػذو رمذٚى انًالؽظبد ٔانزغزٚخ انشاعؼخ ؽٕل انخطخ يكزٕثخ يٍ لجم انًغهظ ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ ثٓب. 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ػًم ٔسؽبد نُمم أصش انزذسٚت نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ. 

 يشاػبح يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ ػُذ اخزٛبس األٔنٕٚبد. 

 رمذٚى انزغزٚخ انشاعؼخ ؽٕل انخطخ يٍ لجم انًغهظ ٔرضٔٚذ انًذسعخ ثٓب. 
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                             4&2نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ    عؼفش ثٍ أثٙ غبنت انضبَٕٚخ نهجٍُٛ:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                               112181: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   : 1.1انًإؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /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 ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 ٙٔعٕد فشٚك انؼًم انخجٛش ،ؽٛش رى انؼًم ػهٗ ْزا انجشَبيظ فٙ انؼبو انًبظ. 

  انؼًم ثشٔػ انفشٚك ٔرٕصٚغ األدٔاس ػهٗ انًؼٍُٛٛ ٔٔظٕؽٓب ثبنُغجخ نٓى. 

   انزٕاصم يغ انًإعغبد انؾكٕيٛخ ٔانخبصخ يٍ يضم عبيؼخ يإرخ. 

 انًغهظ انزشثٕ٘ انفؼبل ٔدنٛم رنك انًغبػذح فٙ ؽم يؾكهخ االكزظبظ ثبنًذسعخ ثفزؼ يذسعخ يغبٔسح نهًذسعخ. 

 رُفٛز َغجخ كجٛشح يٍ ػذد األَؾطخ انٕاسدح فٙ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔدنٛم رنك رمبسٚش االَغبص. 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 ػذو رٕاصم أٔنٛبء األيٕس يغ انًذسعخ. 

 ػذو االنزضاو ثبنضيٍ ثبنُغجخ نجؼط االَؾطخ. 

 ػذو رمجم ثؼط انًؼهًٍٛ نهزغٛٛش ثغشػخ يًب أصش ػهٗ َغجخ رطجٛك َؾبغبد انخطخ. 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 اصدٚبد انزؼبٌٔ ٔانزٕاصم يغ أٔنٛبء األيٕس. 

 يؾبٔنخ رُفٛز األَؾطخ انٕاسدح فٙ انخطخ فٙ صيُٓب انًؾذد. 

 انؼًم ػهٗ الُبع انًؼهًٍٛ ثبنجشَبيظ ثأعبنٛت رشغٛجٛخ. 
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 3/ ويذسعخ:                سلى انزمشٚش                                                  4&2نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/ صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ        عؼفش ثٍ أثٙ غبنت انضبَٕٚخ نهجٍُٛ  :انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:     اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112181   :انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 الينطبق/ 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 : 2.2.1aانًإؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                                       4&2نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/ صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ    عؼفش ثٍ أثٙ غبنت انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112181: 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 نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًإؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘  يمجٕلظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

  رمذٚى انذػى انًبد٘ يٍ لجم انًذٚشٚخ يٍ يضم انصٛبَخ انًغزًشح. 

  رمذٚى انذػى انفُٙ ٔخبصخ لغى اإلؽشاف ثاػطبء انٕسؽبد انزذسٚجٛخ يٍ يضم ٔسؽخ يؾكبد انزفكٛش. 

 انًغبًْخ فٙ ؽم انًؾكالد فٙ انًذسعخ ثبنزؼبٌٔ يغ سؤٔعبء األلغبو. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 ػذو انزؼبٌٔ فٙ رؾذٚذ رؾكٛالد انًذسعخ ٔانؼًم ػهٗ رؼذٚهٓب. 

 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 انًغبػذح انفبػهخ فٙ أػًبل انصٛبَخ. 

 ٙصٚبدح انذػى انًبن. 
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 1/1 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                       4&2نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ/ صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ      ثُبد انغؼفشٚخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًُٓٛخ: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112176: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 ئػذاد : 1.1.6انًإؽش 

 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 ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش ئنٗ /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 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 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 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 
انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ 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 ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

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 
يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش ئػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًإؽش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 ؽغت انًغبلادل انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهى٘رؾك . 

 األصش ئنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ /س يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم انًؼشفخٔؽط

 .انًذسعخ

 او انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ٘ق. 

  (2+1) فمػ يٍ انًغزٕٚبد اخزٛبسا ألٔنٕٚبدرشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔرى. 

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

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

  ػذو اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ. 

  ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخِٔرٕصٛك يالؽظبدػذو لٛبو انًغهظ ثًُبلؾخ انخطخ  انطٕٚشٚخ . 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ. 

  ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخِٔرٕصٛك يالؽظبدظشٔسح لٛبو انًغهظ ثًُبلؾخ انخطخ  انطٕٚشٚخ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ   ثُبد انغؼفشٚخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًُٓٛخ   :انضائشح اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:     اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112176  :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   : 1.1انًإؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /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 ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

 انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ

 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 انؼًم ثشٔػ انفشٚك ٔرطجٛك انًؼُٛبد نهخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 ٍْيؼشفخ انًغإٔالد ألدٔاس. 

  رُفٛز َغجخ كجٛشح يٍ َؾبغبد انخطخ انزطٕٚشٚخ فٙ صيُٓب انًؾذد ٔرنك ٔاظؼ فٙ رمشٚش االَغبصاد انؾٓشٚخ نهًغبالد. 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2 

  رعبسة آساء انًؾشفٍٛ ؽٕل كٛفٛخ صٛبغخ َزبعبد ٔيخشعبد ٔيإؽشاد انخطخ  انزطٕٚشٚخ. 

 ػذو ٔػٙ انًؾشفٍٛٛ انزشثٍٕٚٛ ثبنجشَبيظ ٔػذو يزبثؼخ ئػذاد انخطخ فٙ يشاؽهٓب. 

  انزؼذٚم انًغزًش فٙ صٛبغخ انُزبعبد ٔانًإؽشاد. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3 

 اػزًبد يؾشف ٔاؽذ نزغًغ انًذاسط نهؼًم يغ انًذاسط ثصٕسح دائًخ. 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        أعبعٙ/ صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ   ثُبد انغؼفشٚخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًُٓٛخ   :   :انضائشح   اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:     اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112176  :انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 ال ينطبق/ 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 : 2.2.1aانًإؽش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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 1/4 صيذسعخ:                      سلى انزمشٚش                                         4&2و نغًغ انجٛبَبدانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ   ثُبد انغؼفشٚخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًُٓٛخ   :انضائشح اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ          112176      :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 نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًإؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 انذػى انًبد٘ انًمذو يٍ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانًزًضم فٙ أػًبل انصٛبَخ. 

  عشػخ اعزغبثخ انًذٚشٚخ نطهجبد انًذسعٛخ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 َذسح انذػى انفُٙ ٔخبصخ يب ٚزؼهك ثبنذٔساد انزذسٚجٛخ نمغى اإلؽشاف. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 رفؼٛم لغى اإلؽشاف ثصٕسح أفعم ٔرمذٚى انفؼبنٛبد انُٕػٛخ يٍ لجم انمغى ،يٍ خالل ػمذ ٔسؽبد رذسٚجٛخ َٕػٛخ. 

 يزبثؼخ أصش انزذسٚت يٍ لجم لغى اإلؽشاف فٙ انًٛذاٌ ثؾكم فبػم. 
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                         4&2نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ     ركٕس انًضاس األعبعٛخ: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ      112182: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 ئػذاد : 1.1.6انًإؽش 

 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 ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش ئنٗ /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 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 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 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ 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 ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

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 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش ئػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًإؽش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

 انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 ل انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل٘رؾك. 

 س يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظٔؽط.   

 او انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ٘ق. 

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

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

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

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 ػذو َمم األصش انزذسٚجٙ نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ . 

 ػذو اػزًبد يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ فٙ اخزٛبساد األٔنٕٚبد. 

  ػذو يؾبسكخ فشق رُغٛك انًغبالد فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 ػذو رمذٚى انزغزٚخ انشاعؼخ ػٍ انخطخ يكزٕثخ نهًذسعخ. 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 َمم أصش انزذسٚت نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ. 

 اخزٛبس األٔنٕٚبد ظًٍ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ. 

 يؾبسكخ فشق رُغٛك انًغبالد فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 رمذٚى انزغزٚخ انشاعؼخ ؽٕل انخطخ يكزٕثخ نهًذسعخ. 
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                         4&2نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ       ركٕس انًضاس األعبعٛخ  :انضائشح اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122182: 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   : 1.1انًإؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /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 ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 انزؼبٌٔ ثٍٛ فشٚك انزطٕٚش ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك. 

 رُفٛز أَؾطخ َٕػٛخ يضم رذسٚت انًؼهًٍٛ انغذد ٔاإلظبفٙ ػهٗ اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انؾذٚضخ. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 ًٍٛانشفط ٔانًمبٔيخ يٍ لجم ثؼط انًؼه. 

 ظؼف رؼبٌٔ أٔنٛبء األيٕس. 

 صيٍ رُفٛز ثؼط انُؾبغبد ال ٚزغى ثبنٕالؼٛخ. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  الُبع انًؼهًٍٛ انًمبٔيٍٛ ثجشَبيظ انزطٕٚش ٔرشغٛجٓى ثّ يٍ خالل رٕظٛؼ آنٛخ انؼًم. 

  صٚبدح انزؼبٌٔ ثٍٛ انًذسعخ ٔأٔنٛبء األيٕس. 

 انزمٛذ ثبنضيٍ انًؾذد نزُفٛز انُؾبغبد. 
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                               4&2نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ      ركٕس انًضاس األعبعٛخ:انضائشح    اعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ        112182: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 : 2.2.1aانًإؽش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

      ؽصٕنٓى ػهٗ يُؾخ  انـSDIفمػ      

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 2/4 صيذسعخ:        سلى انزمشٚش                                       4&2نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 
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                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :                 انغُظ ركٕس انًضاس األعبعٛخ   :انضائشحاعى انًذسعخ 

 انًضاس انغُٕثٙ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ               112182: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 نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ   سظبدسعخ : 1.5انًإؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

 

النقبط الشئيست الوستخلصت هن جلست النقبش 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رٛغٛش أيٕس انًذسعخ ٔرُفٛز َؾبغبرٓب يٍ خالل ئصذاس انكزت انشعًٛخ. 

 رمذٚى انذػى  انًبد٘ يٍ لجم انًذٚشٚخ ٔانًزًضم ثأػًبل انصٛبَخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 رًٓٛؼ انًذٚشٚخ نًذاسط انزكٕس يمبسَخ يغ اْزًبيٓب ثًذاسط اإلَبس. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 اٚالء يذاسط انزكٕس اْزًبيب كجٛشا ٔيغبَذرٓى فٙ رُفٛز َؾبغبد انخطخ انزطٕٚشٚخ. 
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   1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                نغًغ انجٛبَبد                4&2وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ       .انؼشاق انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًخزهطخ :انًذسعخ انًشكضٚخ نهؾجكخ

 نٕاء انًضاس انغُٕثٙيذٚشٚخ :    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                112178:  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 ئػذاد : 1.1.6انًإؽش 

 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 ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 
. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 
. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 
 (انًذسعخ

 

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 
ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 
ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 
انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش ئنٗ /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 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 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 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ 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 ٔثًؾبسكخ ثؼط 
انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 
أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 
أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 
نهًذسعخ يغ انًغهظ 

 نؾجكخ انًذاسط  انزشثٕ٘

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 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد
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 يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ ئػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًإؽش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت انًغبلفشٚك رطٕٚش انًذسعخل ٘رؾك .  

 او انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ٘ق. 

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

 االَطالق فٙ ثُبء انخطخ يٍ انؾبعبد انفؼهّٛخ نهًذاسط، ٔصٚبدح انؾؼٕس ثبنًغإٔنٛخ يٍ لجم أػعبء فشٚك انزطٕٚش نهًذسعخ. 

 ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ فٙ ػًهٛخ عًغ انجٛبَبد ّٙ  .أصجؾذ انًذسعخ أكضش فبػهّٛخ ، ٔرنك ثغجت رؼبٌٔ عًٛغ انكبدس اإلداس٘ ٔانزؼهًٛ

  فأصجؾذ انخطّخ أكضش ٔالؼّٛخرطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخالخطخ الثُبء . 

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

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 األصش نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ ػذو َمم انًؼشفخ. 

  ػذو يؾبسكخ انًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط فٙ ػًهٛخ اإلغالع ػهٗ خطػ انًذاسط ٔيُبلؾزٓب ٔاػزًبدْب ٔااللزصبس ػهٗ سئٛظ انًغهظ

 .فمػ، ػذو رمذٚى انًغهظ يالؽظبرّ ؽٕل انخطخ انزغزٚخ انشاعؼخ انخطخ ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ ثٓب

  

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  رذسٚت عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔػًم ٔسؽبد نُمم أصش انزذسٚت نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ، ال أٌ ٚخصص انزذسٚت نهًذٚش

 .ٔانًغبػذ 

  ظشٔسح يؾبسكخ انًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط فٙ ػًهٛخ اإلغالع ػهٗ خطػ انًذاسط ٔيُبلؾزٓب ٔاػزًبدْب ٔرمذٚى يالؽظبرّ ٔانزغزٚخ

 .انشاعؼخ يكزٕثخ

 صٚبدح انزٕػٛخ ألفشاد انًغزًغ انًؾهّٙ فٙ ػًهٛخ رفؼٛم عٕاَت انؾشاكخ انًغزًؼّٛخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

المزار الجنوبي          :تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 18 المقيم االول                               المقيم  الثاني                                              تاريخ جمع البيانات                                 
م17/4/2013-16رانية السقرات                                        نبيل الحناقطة                                           . د  

 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                           4&2و نغًغ انجٛبَبد انزمشٚش األٔنًَٕٙرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ      .  انؼشاق انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًخزهطخانًذسعخ انًشكضٚخ نهؾجكخ

 انًضاس انغُٕثٙيذٚشٚخ نٕاء :    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                     112178:  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   : 1.1انًإؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /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 ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 انؼًم ثشٔػ انفشٚك ٔانؾؼٕس ثبنًغإٔنٛخ رغبِ األَؾطخ انًخطػ نٓب. 

 ّاألَؾطخ انزٙ رّى رُفٛزْب ؽغت انخطخ رغٛش ثصٕسح يُبعجخ ٔفك يب ْٕ يخطػ نّ ؽزٗ ربسٚخ. 

 ٕفبػهٛخ انزٕاصم يغ انًإعغبد انؾكٕيٛخ ٔانخبصخ  َؾ:(  ّٙ  .فٙ رُفٛز ثؼط األَؾطخ ٔانٕسؽبد   (عبيؼخ يإرخ، ؽشكخ انجٕربط، انًشكض انصؾ

 ٕػمذ ٔسؽبد رذسٚجّٛخ، رجبدل صٚبساد  ):رُفٛز ػذد  يٍ األَؾطخ  انزٙ رغٓى فٙ انزًُٛخ انًُٓٛخ نهًؼهًبد، ٔرُؼكظ ػهٗ رؾغٍٛ رؾصٛم انطهجخ َؾ

 .ٔدنٛم رنك  ٔاسد فٙ يهفبد األَؾطخ ٔرمبسٚش اإلَغبص (ثٛذ انًؼهًبد، اخزجبساد رؾخٛصّٛخ، ؽصص رمٕٚخ، رٕفٛش ٔعبئم رؼهًّٛٛخ

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

  ظؼف رؼبٌٔ أٔنٛبء أيٕس انطهجخ فٙ انزٕاصم  يغ انًذسعخ. 

 لهخ انًزبثؼخ انفبػهخ يٍ لجم األلغبو انًؼُٛخ ألَؾطخ انًذسعخ انًخزهفخ. 

  األثُٛخ رؼبَٙ َمصبً  يهؾٕظبً فٙ ػذد انغشف انّصفّٛخ ٔانًشافك يًب اَؼكظ ٌّ كضشح اؽزٛبعبد انًذسعخ ٔثخبّصخ فًٛب ٚزؼهك ثبنجٛئخ انًذسعّٛخ، ئر ئ

 .عهجبً ػهٗ رُفٛز األَؾطخ انُٕػٛخ

  

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 صٚبدح انزؼبٌٔ ٔانزٕاصم يغ أٔنٛبء األيٕس. 

 ظشٔسح انزٕاصم انفبػم يٍ لجم ألغبو انًذٚشٚخ نهًؾبسكخ فٙ األَؾطخ انًذسعّٛخ ٔيزبثؼزٓب. 

 ثبنزؼبٌٔ يغ ٔصاسح انزشثٛخ  ّٙ  .ظشٔسح يؼبنغخ انُمص فٙ  انجُبء انًذسع
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 3/ ويذسعخ:                  سلى انزمشٚش                      نغًغ انجٛبَبد                          4&2وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ       .انؼشاق انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًخزهطخ انًذسعخ انًشكضٚخ نهؾجكخ

 نٕاء انًضاس انغُٕثٙيذٚشٚخ :     اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ      112178     انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 ال ينطبق/ وصاسة التشبيت والتعلين

   فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

   :سلن التقذيش اللفظي

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش- 2

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

المزار الجنوبي          :تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 20 المقيم االول                               المقيم  الثاني                                              تاريخ جمع البيانات                                 
م17/4/2013-16رانية السقرات                                        نبيل الحناقطة                                           . د  

 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                        نغًغ انجٛبَبد                     4&2وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ      . انؼشاق انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًخزهطخ انًذسعخ انًشكضٚخ نهؾجكخ

 نٕاء انًضاس انغُٕثٙيذٚشٚخ :  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                112178:  انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش سضب هذيشي دسجت :1.5لوؤششا

الوذسسيت  

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: سلن التقذيش اللفظي
 انًذسعٛخ  ٔيؼهًٙ انًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش سظب يذٚش٘دسعخ : 1.5انًإؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 
 

لٕ٘ يمجٕل  ظؼٛف يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 ٕ(ػًم ٔسؽبد رذسٚجّٛخ  نهًؼهًبد ٔرجبدل صٚبساد فٙ انًذسعخ): يغبًْخ انًذٚشٚخ فٙ  رضٔٚذ انًذسعخ ثأَؾطخ رًُٛخ يُٓٛخ َؾ. 

 يغبًْخ انًذٚشٚخ ثزمذٚى انذػى  فٙ أػًبل انصٛبَخ انًذسعٛخ. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 ػذو انزؼبٌٔ فٙ  انًذٚشٚخ فٙ دػى انًذٚشٚخ فٙ رٕظٛف ركُٕنٕعٛب انؾبعٕة. 

 ب ُٚؼكظ عهجبً ػهٗ انطهجخ ًّ  .انُمم انفُٙ انًفبعئ نهكفبءاد يٍ انًذسعخ ي

 ظؼف عٕاَت انًزبثؼخ نهًذسعخ فٙ رؾمٛك أْذاف انخطخ يٍ لجم انًذٚشٚخ. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ئػطبء أنٕٚخ  نهًذاسط انجؼٛذح ػٍ يشكض انًذٚشٚخ يٍ انذػى ٔانًزبثؼخ . 

 رفؼٛم عٕاَت انًزبثؼخ  يٍ لجم انًذٚشٚخ نهًذسعخ يٍ أعم رؾمٛك أْذاف انخطخ. 

 ظشٔسح لٛبو يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ثبعزؾبسح يذٚشح انًذسعخ  فٙ ػًهٛخ انُمم انفُٙ انًفبعئ نهكفبءاد. 
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 1/1 صيذسعخ:    سلى انزمشٚش                                        4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 
                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ       .انؼشاق انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء انًضاس انغُٕثٙيذٚشٚخ :   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                 112177:  انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث

 :سلن التقذيش اللفظي
 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ ئػذاد : 1.1.6انًإؽش 

 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 ئنٗ يؼبٚٛش 
انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 
يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 
ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 
انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ  
أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش ئنٗ /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 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 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 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ 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 ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

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 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

المزار الجنوبي          :تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 22 المقيم االول                               المقيم  الثاني                                              تاريخ جمع البيانات                                 
م17/4/2013-16رانية السقرات                                        نبيل الحناقطة                                           . د  

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش ئػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًإؽش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 ؽغت انًغبلادل انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهى٘رؾك . 

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

 او انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ٘ق. 

  (2+1) فمػ يٍ انًغزٕٚبد اخزٛبسا ألٔنٕٚبدرشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔرى. 

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

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ٔااللزصبس ػهٗ سئٛظ انًغهظ . ػذو يؾبسكخ انًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط فٙ ػًهٛخ اإلغالع ػهٗ خطػ انًذاسط ٔيُبلؾزٓب ٔاػزًبدْب

 .فمػ

 يغ فمشاد االعزجبَخ انخبّصخ ثبنجشَبيظ انزٙ لّذيذ نؼًم انًشاعؼخ انزارٛخ ّٙ  . صؼٕثخ رؼبيم أفشاد انًغزًغ انًؾه

 ئنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخانزذسٚت اصش / ثُمم انًؼشفخػذو لٛبو. 

 ػذو يؾبسكخ فشق رُغٛك انًغبالد فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  رذسٚت عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔػًم ٔسؽبد نُمم أصش انزذسٚت نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ، ال أٌ ٚخصص انزذسٚت نهًذٚش

 .ٔانًغبػذ

 ٔصٚبدح انزٕػٛخ ثأدٔاسْى . ظشٔسح يؾبسكخ انًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط فٙ ػًهٛخ اإلغالع ػهٗ خطػ انًذاسط ٔيُبلؾزٓب ٔاػزًبدْب

 .ٔيغإٔنٛبرٓى فٙ انًغهظ

 ظشٔسح يؾبسكخ فشق رُغٛك انًغبالد فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ . 
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                    نغًغ انجٛبَبد                                        4&2وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ       .انؼشاق انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ نٕاء انًضاس انغُٕثٙ:   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                 112177:  انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست         :  هصذس البيبنبث

: سلن التقذيش اللفظي
 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًإؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /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 ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 انؼًم ثشٔػ انفشٚك ٔانًغإٔنٛخ رغبِ أَؾطخ انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 صٚبدح انزؼبٌٔ يغ يإعغبد انًغزًغ انًؾهٙ نزُفٛز ػذد يٍ األَؾطخ. 

 ّاألَؾطخ انزٙ رّى رُفٛزْب ؽغت انخطخ رغٛش ثصٕسح يُبعجخ ٔفك يب ْٕ يخطػ نّ ؽزٗ ربسٚخ. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2 

 ظؼف رؼبٌٔ أٔنٛبء أيٕس انطهجخ فٙ انزٕاصم  يغ انًذسعخ ، ٔانُظشح انغهجٛخ يٍ ثؼط أٔنٛبء األيٕس نجشايظ رمٕٚخ انطالة انعؼبف انزؾصٛم. 

 ػذو رٕافش غشفخ يصبدس ٔيؼهى يخزص. 

 لهخ انًزبثؼخ انفبػهخ يٍ لجم األلغبو انًؼُٛخ ألَؾطخ انًذسعخ انًخزهفخ. 

  انجُبء ٚؼبَٙ َمصبً  يهؾٕظبً فٙ ػذد انغشف انّصفّٛخ ٔانًشافك يًب اَؼكظ ٌّ كضشح اؽزٛبعبد انًذسعخ ٔثخبّصخ فًٛب ٚزؼهك ثبنجٛئخ انًذسعّٛخ، ئر ئ

 .عهجبً ػهٗ رُفٛز األَؾطخ انُٕػٛخ

   ًٍٛانشفط ٔانًمبٔيخ يٍ لجم ثؼط انًؼه. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 رٕفٛش غشفخ يصبدس ٔيؼهى يخزص نهًذسعخ. 

 صٚبدح انزؼبٌٔ ٔانزٕاصم يغ أٔنٛبء األيٕس ٔثخبصخ فًٛب ٚزؼهك ثزؾصٛم أثُبئٓى. 

 انًضٚذ يٍ انزٕاصم انفبػم يٍ لجم ألغبو انًذٚشٚخ نهًؾبسكخ فٙ األَؾطخ انًذسعّٛخ ٔيزبثؼزٓب. 

 ثبنزؼبٌٔ يغ ٔصاسح انزشثٛخ  ّٙ  .ظشٔسح يؼبنغخ انُمص فٙ  انجُبء انًذسع

 صٚبدح انزذسٚت ٔانزٕػٛخ  نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ، ال أٌ ٚخصص انزذسٚت ػهٗ انجشَبيظ ػهٗ نهًذٚش ٔانًغبػذ. 
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 1/3 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                          نغًغ انجٛبَبد                                   4&2وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ       .انؼشاق انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح    اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ نٕاء انًضاس انغُٕثٙ:   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                 112177:  انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

وصاسة التشبيت والتعلين 

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   سلن التقذيش اللفظي
 انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  a 2.2.1انًإؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 عبًْذ انًُؾخ انًمّذيخ يٍ انغٓخ انكُذٚخ ثزًٕٚم يغًٕػخ يٍ األَؾطخ انزٙ رّى رُفٛزْب. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

  (ؽزٗ ربسٚخّ)نى رمّذو ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى يُؾبً يبنّٛخ نهًذسعخ نزُفٛز األَؾطخ انًخطػ نٓب. 

 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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 1/4 صيذسعخ:                      سلى انزمشٚش                                       4&2و انزمشٚش األٔنٙ  نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ       .انؼشاق انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء انًضاس انغُٕثٙيذٚشٚخ :   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                 112177     انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 

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

الوذسسيت  

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: سلن التقذيش اللفظي

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

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘ يمجٕل  ظؼٛف يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 أثشص إَٔاع انّذػى انًمّذو يٍ انًذٚشٚخ ٚكًٍ غبنجبً فٙ أػًبل انصٛبَخ. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

  انؾؼٕس ثبنزًٓٛؼ ٔانزًٛٛض فٙ انًؼبيهخ يٍ لجم ثؼط ألغبو انًذٚشٚخ ، ٔرنك ثبالْزًبو ثًذاسط اإلَبس أكضش يٍ يذاسط انزكٕس فٙ عٕاَت

 . انًزبثؼخ 

 َذسح انذػى انفُٙ انًمّذو نهًذسعخ يٍ انًذٚشٚخ َزٛغخ ثؼذ انًذسعخ ػٍ يشكض انًذٚشٚخ. 

 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ػمذ ٔسؽبد نهزًُٛخ انًُٓٛخ نهًؼهًٍٛ فٙ انًذسعخ ٔثخبصخ دٔساد انؾبعٕة انـ( icdl+ intel .) 

 ظشٔسح رمذٚى انذػى انفُٙ انًُبعت نهًذاسط انجؼٛذح ػٍ يشكض انًذٚشٚخ يٍ لجم ألغبو انًذٚشٚخ انًزؼذدح. 
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                        4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ       .انؼشاق األعبعٛخ انًخزهطخ: انضائشح    اعى انًذسعخ 

 نٕاء انًضاس انغُٕثٙيذٚشٚخ :   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                 112108:  انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث

: سلن التقذيش اللفظي

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ ئػذاد : 1.1.6انًإؽش 

 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 ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انؾشاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ  

أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ  

ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔنى ٚمى 

ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ 

ؽٕل انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ 

عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ 

راد انؼاللخ ٔلبو 

ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل 

انجشَبيظ 

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ 

انجشايظ انزذسٚجٛخ راد 

انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ 

انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب 

األصش ئنٗ /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 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 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 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 
ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ 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 ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

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 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش ئػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًإؽش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

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

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

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

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

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 ٔااللزصبس ػهٗ سئٛظ انًغهظ . ػذو يؾبسكخ انًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط فٙ ػًهٛخ اإلغالع ػهٗ خطػ انًذاسط ٔيُبلؾزٓب ٔاػزًبدْب

 .فمػ

 يغ فمشاد االعزجبَخ انخبّصخ ثبنجشَبيظ انزٙ لّذيذ نؼًم انًشاعؼخ انزارٛخ ّٙ  . صؼٕثخ رؼبيم أفشاد انًغزًغ انًؾه

  األصش ئنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/َمم انًؼشفخٔثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ نى ٚمى يذٚشح انًذسعخ. 

 ػذو اػزًبد يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ فٙ اخزٛبساد األٔنٕٚبد. 

 ػذو يؾبسكخ فشق رُغٛك انًغبالد فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  ظشٔسح رذسٚت عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔػًم ٔسؽبد نُمم أصش انزذسٚت نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ، ٔأالّ ٚخصص انزذسٚت

 .نهًذٚش ٔانًغبػذ فمػ

 ٔصٚبدح انزٕػٛخ ثأدٔاسْى . ظشٔسح يؾبسكخ انًغهظ انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط فٙ ػًهٛخ اإلغالع ػهٗ خطػ انًذاسط ٔيُبلؾزٓب ٔاػزًبدْب

 .ٔيغإٔنٛبرٓى فٙ انًغهظ

  َمم أصش انزذسٚت نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ. 

  يؾبسكخ فشق رُغٛك انًغبالد فٙ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ. 
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                          4&2وانزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ       .انؼشاق األعبعٛخ انًخزهطخ: انضائشح اعى اعى انًذسعخ 

 نٕاء انًضاس انغُٕثٙيذٚشٚخ :   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                 112108: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست         :  هصذس البيبنبث

 :سلن التقذيش اللفظي
 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًإؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /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 ٚؾذدْب انًمٛى : يالؽظخ

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

  انزؼبٌٔ ثٍٛ فشٚك انزطٕٚش ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك. 

 رُفٛز أَؾطخ َٕػٛخ يٍ يضم رذسٚت انًؼهًٍٛ انغذد ٔاإلظبفٙ ػهٗ اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انؾذٚضخ. 

 ػًم ٔسؽبد ػًم َٔؾشاد  فٙ عًٛغ يغبالد انخطّخ. 

 صٚبدح فبػهٛخ انؾشاكخ انًغزًؼّٛخ فٙ انًذسعخ ٔانًؾبسكخ فٙ أَؾطخ انًذسعخ انًخزهفخ. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

  يمبٔيخ انزغٛٛش يٍ لجم ثؼط انًؼهًبد. 

  ػهٗ انشغى يٍ ٔعٕد أَؾطخ رؾبسكٛخ ثٍٛ يذاسط انؾجكخ ئالّ أٌ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٚطًؼ ئنٗ رٕصٚغ يكبٌ رُفٛز األَؾطخ ػهٗ يذاسط انؾجكخ

 .كبنًخ ال رؾذٚذْب ثبنًذسعخ انًشكضٚخ

 ظؼف رؼبٌٔ أٔنٛبء األيٕس ٔرنك ثؼذو رمجهٓى نؾبعبد أثُبئٓى فٙ عٕاَت يصبدس انزؼهى. 

 ػهٗ انشغى يٍ رُفٛز األَؾطخ فٙ عًٛغ انًغبالد ئالّ اٌ ػًهٛخ انزٕصٛك ٔانزذٍٔٚ فٛٓب لصٕس يهؾٕظ. 

 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  ٍٓئخعبع انًؼهًبد انشافعبد نهزغٛٛش ئنٗ ٔسؽبد رذسٚجخ رشغجٍٓ ثجشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ ٔرٕظٛؼ أدٔاسٍْ ٔآنٛخ ػًه. 

 صٚبدح انزؼبٌٔ ثٍٛ انًذسعخ ٔأٔنٛبء األيٕس فٙ يغبل رؾصٛم أثُبئٓى. 

 صٚبدح فبػهٛخ انزٕصٛك ٔانزذٍٔٚ نألَؾطخ انًُفزح .
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                              4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ       .انؼشاق األعبعٛخ انًخزهطخ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ نٕاء انًضاس انغُٕثٙ:   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                 112108     انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 

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

 ال ينطبق/ وصاسة التشبيت والتعلين

   فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

:   سلن التقذيش اللفظي
 انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى :  2.2.1aانًإؽش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 

يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 

نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب  

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

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

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        عبعٙأ/صبَٕ٘  :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ       .انؼشاق األعبعٛخ انًخزهطخ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ نٕاء انًضاس انغُٕثٙ:   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انؾجكخ                 112108: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

الوذسسيت  

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: سلن التقذيش اللفظي

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

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 
 

لٕ٘  يمجٕلظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 1

 ٕ(ػًم ٔسؽبد رذسٚجّٛخ  نهًؼهًبد ٔرجبدل صٚبساد فٙ انًذسعخ):يغبًْخ انًذٚشٚخ فٙ  رضٔٚذ انًذسعخ ثأَؾطخ رًُٛخ يُٓٛخ َؾ. 

 يغبًْخ انًذٚشٚخ ثزمذٚى انذػى  فٙ أػًبل انصٛبَخ انًذسعٛخ. 

 يزبثؼخ لغى اإلؽشاف نهًذسعخ ثؾكم فبػم ٔيُبعت ٔثجخبصخ فٙ يغبل انزذسٚت. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 ػذو انزؼبٌٔ فٙ  انًذٚشٚخ فٙ دػى انًذسعخ  فٙ رٕظٛف ركُٕنٕعٛب انؾبعٕة. 

 ب ُٚؼكظ عهجبً ػهٗ انطهجخ ًّ  .انُمم انفُٙ انًفبعئ نهكفبءاد يٍ انًذسعخ ي

 ظؼف عٕاَت انًزبثؼخ نهًذسعخ فٙ رؾمٛك أْذاف انخطخ يٍ لجم انًذٚشٚخ. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ئػطبء أٔنٕٚخ نهًذاسط انجؼٛذح ػٍ يشكض انًذٚشٚخ يٍ انذػى ٔانًزبثؼخ . 

 اعزؾبسح يذٚشح انًذسعخ  فٙ ػًهٛخ انُمم انفُٙ انًفبعئ نهكفبءاد .


