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 11/1 يذسعت خطت: سلى انخمشٚش                                       4&2و نضًغ انبٛبَبثانخمشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        انشلى انٕطُٙ أعبعٙ/ربَٕ٘  :                         انًشعهت يخخهظ/ئَبد/ ركٕس:انضُظ     األششفٛت األعبعٛت انًخخهطت:   اعى انًذسعت 

 انًضاس انضُٕبٙ:        اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓب انًذسعت112232:نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة: 1.1.1الوؤشز
خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظٚغخخذو نخمٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ): عهى انخمذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

    × 

×     انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

×     انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

×     انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 

×     انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

×     انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

×     ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

 ×    حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

×     َؼىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت 

انًذاسط 

×     َؼى

يب ْٙ أبشص َمبط انمٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت . 

 انُخبئش صًٛؼٓب يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

  كبفت انُخبئش يكخٕبت ببنشكم انصغٛظ ٔحُطبك ػهٛٓب صًٛغ انًؼبٚٛش. 

 انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛتص 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ ٔحُطبك ػهٛٓب كبفت انًؼبٚٛش. 

 كبفت انًخشصبث نذٚٓب يإششاث يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛت ٔلًٛت أعبط ٔيغخٓذف. 

 كبفت انُخبئش نذٚٓبأَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت ألغهبٛت األَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب ٔبشكم يُبعب. 

 انضذٔل انضيُٙ ٚخغى ببنٕالؼٛت نكُّ غٛش يغذد بذلت. 

 حى انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ. 

 

 

يب ْٙ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 

 حٕصٛبث نخغغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3
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 11/2 يذسعت خطت: سلى انخمشٚش                            4&2و نضًغ انبٛبَبثانخمشٚش األٔنٙ  ًَٕرس 

                        انشلى أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشعهت/ئَبد/ركٕس :انضُظ      ركٕس انٓبشًٛت انزبَٕٚت انشبيهت   اعى انًذسعت 

 انًضاس انضُٕبٙ: اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓب انًذسعت      112188:انٕطُٙ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة: 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظٚغخخذو نخمٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ): عهى انخمذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

   ×  

 ×    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

   ×  انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

 ×    انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 

 ×    انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

 ×    انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

 ×    ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

  ×   حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

 ×    َؼىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت 

انًذاسط 

 ×    َؼى

يب ْٙ أبشص َمبط انمٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 ٔصٕد يهخص نالعخٛبصبث ٔرالرت أ أكزش يٍ األٔنٕٚبث يشحبطت ببالعخٛبصبث. 

 انُخبئش صًٛؼٓب يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 ٍٛحُطبك يؼبٚٛش انكخببت انصغٛغت نهُخبئش ػهٗ ارُخ. 

 صًٛغ انُخبئش يإششاحٓب يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛت. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ ٔحُطبك ػهٛٓب كبفت انًؼبٚٛش. 

 انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛت ٔلًٛت أعبط ٔلًٛت يغخٓذف نكم يُٓب. 

 كبفت انُخبئش نذٚٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ألغهبٛت األَشطت ٔبشكم يُبعب. 

 حغذٚذ صيٍ انخُفٛز. 

 حى انًصبدلت ػهٗ انخطت انخطٕٚشٚت يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

يب ْٙ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 ٔاعذة يٍ األٔنٕٚبث غٛش يشحبطت ببالعخٛبصبث. 

 ارُخٍٛ يٍ انُخبئش ال حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انكخببت انصغٛغت. 

 بؼض األَشطت حغذٚذ انًغإٔنٛبث فٛٓب غٛش دلٛك. 

 

 حٕصٛبث نخغغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 سبظ األٔنٕٚبث صًٛؼٓب ببالعخٛبصبث. 

 كخببت انُخبئش بصٕسة صغٛغت ،بغٛذ ُٚطبك ػهٛٓب انًؼبٚٛش صًٛؼٓب. 

 حغذٚذ انًغإٔنٛت نألَشطت بذلت. 

 حغذٚذ انضيٍ بصٕسة حفصٛهٛت. 
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 11/3 يذسعت خطت: سلى انخمشٚش                            4&2و نضًغ انبٛبَبثانخمشٚش األٔنٙ ًَٕرس     

                       انشلى  أعبعٙ/ربَٕ٘  :                        انًشعهت  يخخهظ/ئَبد/ ركٕس:انضُظ     يإحت األعبعٛت انزبَٛت انًخخهطت:   اعى انًذسعت 

 انًضاس انضُٕبٙ:     اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓب انًذسعت173511:انٕطُٙ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة: 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظٚغخخذو نخمٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ): عهى انخمذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

  ×   

 ×    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

   ×  انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

 ×    انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 

   ×  انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

 ×    انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

 ×    ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

  ×   حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

 ×    َؼىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت 

انًذاسط 

 ×    َؼى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

  صًٛغ األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش بشكم حبو. 

 اَطبك ػهٗ انًخشصبث انًكخٕبت ببنشكم انصغٛظ ارٍُٛ يٍ انًؼبٚٛش. 

  صًٛغ انُخبئش يإششاحٓب يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛت. 

 َخٛضخبٌ حُطبك ػهًٛٓب يؼبٚٛش كخببت انُخٛضت ببنشكم انصغٛظ. 

  كبفت انًخشصبث نذٚٓب يإششاث يشحبطت ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛت ٔلًٛت أعبط ٔيغخٓذف. 

 كبفت انُخبئش نذٚٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت نكُّ غٛش يفصم. 

 حى انًصبدلت ػهٗ انخطت انخطٕٚشٚت يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 ػذو اسحببط بؼض األٔنٕٚبث ببالعخٛبصبث. 

 ػذو اَطببق يؼبٚٛش انكخببت انصغٛغت نهُخٛضت ػهٗ بؼض انُخبئش. 

 نى ُٚطبك ارٍُٛ يٍ انًؼبٚٛش ػهٗ انًخشصبث انًكخٕبت. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 انؼًم ػهٗ سبظ صًٛغ األٔنٕٚبث ببنغبصبث. 

 كخببت انُخبئش ببنطشٚمت انصغٛغت. 

 اَطببق صًٛغ انًؼبٚٛش ػهٗ انًخشصبث انًكخٕبت. 
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 11/4 يذسعت خطت: سلى انخمشٚش                             4&2نضًغ انبٛبَبث وانخمشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        انشلى أعبعٙ /ربَٕ٘ :                         انًشعهت يخخهظ/ئَبد/ ركٕس:انضُظ        انٓبشًٛت انزبَٕٚت انشبيهت انًخخهطت:   اعى انًذسعت 

 انًضاس انضُٕبٙ:      اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓب انًذسعت112205:انٕطُٙ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة: 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظٚغخخذو نخمٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ): عهى انخمذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

    × 

 ×    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

 ×    انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

 ×    انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 

  ×   انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

 ×    انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

 ×    ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

 ×    حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

 ×    َؼىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت 

انًذاسط 

 ×    َؼى

يب ْٙ أبشص َمبط انمٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

  ٔصٕد يهخص االعخٛبصبث ٔكبفت األٔنٕٚبث ببإلضبفت نؼببسة سؤٚت حغخضٛب نالعخٛبصبث. 

  صًٛغ األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش ٔبشكم حبو. 

  انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ ٔحُطبك ػهٛٓب صًٛغ انًؼبٚٛش. 

 صًٛغ انُخبئش ٔكبفت يإششاحٓب يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػّٛت ٔانكًّٛت. 

 حُطبك ػهٗ ػببسة انًخشس رالرت يٍ انًؼبٚٛش. 

  كبفت انًخشصبث نذٚٓب يإششاث يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛت ٔلًٛت أعبط ٔيغخٓذف نكم يُٓب. 

  كبفت انُخبئش نذٚٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت. 

  حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث نكبفت األَشطت ٔبشكم يُبعب. 

  حى انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم سئٛظ انًضهظ انخشبٕ٘ فمظ. 

 

يب ْٙ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

  (ٚخغى ببنٕضٕط )ٔاعذ يٍ انًؼبٚٛش ال ُٚطبك ػهٗ ػببسة انًخشس.  

 

 حٕصٛبث نخغغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

  يشاػبة صًٛغ انًؼبٚٛش ػُذ كخببت انًخشس. 

 

 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخؼهٛى

لغى انًخببؼت ٔانخمٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبغذ انخشبٕ٘  
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 11/5 يذسعت خطت: سلى انخمشٚش                              4&2و نضًغ انبٛبَبثانخمشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

  انشلى انٕطُٙ                           أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشعهت/ئَبد/ ركٕس:انضُظ     بُبث راث ساط انزبَٕٚت:   اعى انًذسعت 

 انًضاس انضُٕبٙ:اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓب انًذسعت                  112233:نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة: 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظٚغخخذو نخمٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ): عهى انخمذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

    × 

  ×   انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

 ×    انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

 ×    انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 

  ×   انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

  ×   انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

  ×   ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

    × حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت 

انًذاسط 

 ×    َؼى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

   ٔصٕد يهخص االعخٛبصبث ٔكبفت انٕنٕٚبث ببإلضبفت نؼببسة سؤٚت حغخضٛب نالعخٛبصبث. 

  صًٛغ األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش. 

  انُخبئش يكخٕبت ببنشكم انصغٛظ ٔحُطبك ػهٛٓب صًٛغ انًؼبٚٛش. 

  كبفت انُخبئش يإششاحٓب يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛت. 

  انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ ٔحُطبك ػهٛٓب رالرت يٍ انًؼبٚٛش. 

  يؼظى انًخشصبث نذٚٓب يإششاث يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛت ٔلًٛت أعبط ٔيغخٓذف. 

  يؼظى انُخبئش نٛٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 حى انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

   ُْبن خهم فٙ صٛبغت ٔاعذ يٍ انًخشصبث. 

  بؼض انًخشصبث ال حخغى ببنٕضظ  بًؼذل يخشصٍٛ يٍ رًبَٛت. 

  (...طٕال انؼبو ، بذاٚت انفصم )نى ٚخى حغذٚذ انضيٍ انخُفٛز٘ نًؼظى األَشطت  ٔئٌ ُركش ٚكٌٕ بؼببسة ػبيت 

 الخصبس حغذٚذ انًغإٔنٛبث ػهٗ بؼض يٍ األَشطت ٔبصٕسة غٛش يُبعبت. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  حصغٛظ صٛبغت انًخشس. 

 كخببت انًخشصبث بصٕسة ٔاضغت. 

 حغذٚذ انضيٍ انخُفٛز٘ ألَشطت انخطت بذلت ٔٔالؼٛت. 

 حغذٚذ انًغإٔنٛبث نألَشطت صًٛؼٓب ٔبشكم يُبعب. 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخؼهٛى

لغى انًخببؼت ٔانخمٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبغذ انخشبٕ٘  
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 11/1 يذسعت خطت: سلى انخمشٚش                                       4&2و نضًغ انبٛبَبثانخمشٚش األٔنٙ  ًَٕرس 

                        انشلى انٕطُٙ أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشعهت/ئَبد/ركٕس :انضُظ    .يغٙ انزبَٕٚت انشبيهت نهبٍُٛ:    اعى انًذسعت 

 .يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى نهٕاء انًضاس انضُٕبٙ:        اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓب انًذسعت112185: نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة : 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطظ هذارس هذيزيبث الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظ): سلن التقذيز اللفظي
 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

   √  

 √    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 
 √    انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

 √    انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 
   √  انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

  √   انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

   √  ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

   √  حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت 

انًذاسط 

 √    َؼى

1 

يب ْٙ أبشص َمبط انمٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 

 يهخص االعخٛبصبث يٕصٕد ٔرالرت أٔ أكزش يٍ األٔنٕٚبث يشحبطت ببالعخٛبصبث. 

 صًٛغ األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش ٔبشكم حبو. 

 ػببسة انُخٛضت حخغى ببنٕضٕط ٔخبنٛت يٍ انبٛبَبث انكًٛت ٔانُٕػٛت، ٔحصف حغٛٛشا فٙ األداء. 

 صًٛغ انُخبئش كبفت يإششاث انُخبئش يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انكًٛت ٔانُٕػٛت. 

 حًج انًصبدلت ػهٗ انخطت يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

 

يب ْٙ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 ػهٗ انشغى يٍ ٔصٕد صذٔل صيُٙ ئال أَّ ال ٚخغى ببنٕالؼّٛت الحخبرِ صفت انخؼًٛى  فٙ ٔلج انخُفٛز. 

 ػهٗ انشغى يٍ حغذٚذ يغإٔنٛبث انخُفز  نألَشطت ئال أٌ غبنبٛخٓب نى ٚغذد يُفزْٔب بشكم يُبعب .

 ػهٗ انشغى يٍ ٔصٕد اسحببط بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش، ئال أٌ األَشطت انًكخٕبت ال حغمك انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

  يشحبطت ببنًخشصبثغٛشانًإششاث بؼض. 

 

 حٕصٛبث نخغغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 صٚبدة االْخًبو ببألَشطت ٔحُٕػٓب ٔيشاػبة انخغهغم انًُطمٙ نٓب، نخغمٛك انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

 حغذٚذ يغإٔنٛبث انخُفٛز بشكم يُبعب نكبفت انُشبطبث. 

 انبؼذ ػٍ انخؼًٛى فٙ صيٍ حُفٛز األَشطت، ٔحغذٚذ ٔلج انخُفٛز بذلت ٔحفصٛم . 

  انًإششاث ببنًخشصبثضشٔسة اسحببط كبفت. 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخؼهٛى

لغى انًخببؼت ٔانخمٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبغذ انخشبٕ٘  
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 11/2 يذسعت خطت: سلى انخمشٚش                             4&2و نضًغ انبٛبَبثانخمشٚش األٔنٙ  ًَٕرس 

                        انشلى انٕطُٙ أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشعهت/ئَبد/ركٕس :انضُظ      انطٛبت انزبَٕٚت انشبيهت نهبٍُٛ   اعى انًذسعت 

 .يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى نهٕاء انًضاس انضُٕبٙ: اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓب انًذسعت...........................  نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة : 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطظ هذارس هذيزيبث الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظ): سلن التقذيز اللفظي
 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

    √ 

 √    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 
 √    انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

  √   انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 

   √  انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

 √    انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 
  √   ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

   √  حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت 

انًذاسط 
     ال

يب ْٙ أبشص َمبط انمٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 يهخص االعخٛبصبث يٕصٕد ٔرالرت أٔ أكزش يٍ األٔنٕٚبث يشحبطت ببالعخٛبصبث. 

 ببإلضبفت نؼببسة سؤٚت حغخضٛب نالعخٛبصبث. 

  صًٛغ األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش. 

 انُخبئش يكخٕبت ببنشكم انصغٛظ ٔحُطبك ػهٛٓب صًٛغ انًؼبٚٛش . 

 رالد َخبئش نذٚٓب يإششاث يخٕافمت يؼٓب. 

  يؼظى انُخبئش نذٚٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 

يب ْٙ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 ٕ(انفصم األٔل، يذاس انؼبو، طٕال انؼبو )ػهٗ انشغى يٍ ٔصٕد صذٔل صيُٙ ئال أَّ ال ٚخغى ببنٕالؼّٛت الحخبرِ صفت انخؼًٛى  فٙ ٔلج انخُفٛز َغ. 

 ػهٗ انشغى يٍ حغذٚذ يغإٔنٛبث انخُفز  نألَشطت ئال أٌ غبنبٛخٓب نى ٚغذد يُفزْٔب بشكم يُبعب .

 ػهٗ انشغى يٍ ٔصٕد اسحببط بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش، ئال أٌ األَشطت انًكخٕبت ال حغمك انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

 نى حخى انًصبدلت ػهٗ انخطت يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

  صغٛظغٛش انًخشصبث يكخٕبت بشكم بؼض. 

 

 حٕصٛبث نخغغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 صٚبدة االْخًبو ببألَشطت ٔحُٕػٓب ٔيشاػبة انخغهغم انًُطمٙ نٓب، نخغمٛك انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

 حغذٚذ يغإٔنٛبث انخُفٛز بشكم يُبعب نكبفت انُشبطبث. 

 انبؼذ ػٍ حؼًٛى صيٍ انُشبطبث، ٔحغذٚذ صيٍ حُفٛزِ بذلت ٔحفصٛم . 

 ضشٔسة  يصبدلت انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط ػهٗ انخطت. 

  انًخشصبث بشكم صغٛظضشٔسة كخببت كبفت. 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخؼهٛى

لغى انًخببؼت ٔانخمٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبغذ انخشبٕ٘  
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 11/3 يذسعت خطت: سلى انخمشٚش                              4&2و نضًغ انبٛبَبثانخمشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        انشلى انٕطُٙ أعبعٙ /ربَٕ٘ :                          انًشعهتيخخهظ/ئَبد/ ركٕس:انضُظ      انٓبشًٛت انزبَٕٚت انًخخهطت:    اعى انًذسعت 

 .يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى نهٕاء انًضاس انضُٕبٙ اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓب انًذسعت...........................   نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة : 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطظ هذارس هذيزيبث الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظ): سلن التقذيز اللفظي
 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

   √  

 √    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 
  √   انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

  √   انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 

  √   انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

 √    انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 
    √ ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

   √  حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت 

انًذاسط 

 √    َؼى

يب ْٙ أبشص َمبط انمٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 يهخص االعخٛبصبث يٕصٕد ٔرالرت أٔ أكزش يٍ األٔنٕٚبث يشحبطت ببالعخٛبصبث. 

 صًٛغ األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش ٔبشكم حبو. 

 ػببسة انُخٛضت حخغى ببنٕضٕط ٔخبنٛت يٍ انبٛبَبث انكًٛت ٔانُٕػٛت، ٔحصف حغٛٛشا فٙ انمذسة ٔاألداء ٔخبنٛت يٍ انبٛبَبث انكًٛت ٔانُٕػٛت. 

 رالد َخبئش نذٚٓب يإششاث يخٕافمت يؼٓب. 

 ػببسة انًخشصبث حخغى ببنٕضٕط ٔحصف أَشطت يُضضة  ٔال حخضًٍ بٛبَبث كًٛت َٕٔػٛت. 

 حًج انًصبدلت ػهٗ انخطت يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

 

يب ْٙ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 بؼض انُخبئش نذٚٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 (ػهٗ يذاس انؼبو، انفصم األٔل )َغٕ .ػهٗ انشغى يٍ ٔصٕد صذٔل صيُٙ ئال أَّ ال ٚخغى ببنٕالؼّٛت الحخبرِ صفت انخؼًٛى  فٙ ٔلج انخُفٛز. 

 ػهٗ انشغى يٍ حغذٚذ يغإٔنٛبث انخُفز  نألَشطت ئال أٌ غبنبٛخٓب نى ٚغذد يُفزْٔب بشكم يُبعب .

 ػهٗ انشغى يٍ ٔصٕد اسحببط بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش، ئال أٌ األَشطت انًكخٕبت ال حغمك انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

 

 حٕصٛبث نخغغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 صٚبدة االْخًبو ببألَشطت ٔحُٕػٓب ٔيشاػبة انخغهغم انًُطمٙ نٓب، نخغمٛك انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

 حغذٚذ يغإٔنٛبث انخُفٛز بشكم يُبعب نكبفت انُشبطبث. 

 انبؼذ ػٍ حؼًٛى صيٍ انُشبطبث ، ٔحغذٚذ ٔلج حُفٛزِ بذلت ٔحفصٛم . 

 ضشٔسة االْخًبو بأٌ حكٌٕ كبفت انُخبئش نذٚٓب يخشصبث يشحبطت بٓب. 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخؼهٛى
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 11/4 يذسعت خطت: سلى انخمشٚش                              4&2نضًغ انبٛبَبث وانخمشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        انشلى أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشعهت/ئَبد/ركٕس :انضُظ      .يضشا انزبَٕٚت انشبيهت انًخخهطت:    اعى انًذسعت 

 .يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى نهٕاء انًضاس انضُٕبٙ اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓب انًذسعت    112189  انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة : 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطظ هذارس هذيزيبث الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظ): سلن التقذيز اللفظي
 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًإشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

   √  

 √    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 
  √   انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

  √   انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 

   √  انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

  √   انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

    √ ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

   √  حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت 

انًذاسط 

 √    َؼى

يب ْٙ أبشص َمبط انمٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 يهخص االعخٛبصبث يٕصٕد ٔرالرت أٔ أكزش يٍ األٔنٕٚبث يشحبطت ببالعخٛبصبث. 

 صًٛغ األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش ٔبشكم حبو. 

 ػببسة انُخٛضت حخغى ببنٕضٕط ٔخبنٛت يٍ انبٛبَبث انكًٛت ٔانُٕػٛت، ٔحصف حغٛٛشا فٙ انمذسة ٔاألداء ٔخبنٛت يٍ انبٛبَبث انكًٛت ٔانُٕػٛت. 

 رالد َخبئش نذٚٓب يإششاث يخٕافمت يؼٓب. 

 حًج انًصبدلت ػهٗ انخطت يٍ لبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

يب ْٙ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 َششاث حٕػٛت، نمبءاث يغ أٔنٛبء األيٕس ): َغٕ.ٔال حؼبش ػٍ يضًَٕٓب. ٔصف األَشطت انٕاسد فٙ انخطت ال حخغى ببنٕضٕط ٔال حؼبش ػٍ أنٛت انخُفٛز. 

 بؼض انًخشصبث يكخٕبت بشكم غٛش صغٛظ. 

 (طٕال انؼبو، انفصم األٔل )َغٕ .ػهٗ انشغى يٍ ٔصٕد صذٔل صيُٙ ئال أَّ ال ٚخغى ببنٕالؼّٛت الحخبرِ صفت انخؼًٛى  فٙ ٔلج انخُفٛز. 

 ػهٗ انشغى يٍ حغذٚذ يغإٔنٛبث انخُفز  نألَشطت ئال أٌ غبنبٛخٓب نى ٚغذد يُفزْٔب بشكم يُبعب .

 ػهٗ انشغى يٍ ٔصٕد اسحببط بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش، ئال أٌ األَشطت انًكخٕبت ال حغمك انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

 

 حٕصٛبث نخغغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 صٚبدة االْخًبو ببألَشطت ٔحُٕػٓب ٔيشاػبة انخغهغم انًُطمٙ نٓب، نخغمٛك انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

 حغذٚذ يغإٔنٛبث انخُفٛز بشكم يُبعب نكبفت انُشبطبث. 

 انبؼذ ػٍ حؼًٛى صيٍ انُشبطبث ، ٔحغذٚذ ٔلج حُفٛزِ بذلت ٔحفصٛم . 

 ضشٔسة االْخًبو بٕصف األَشطت نخؼبش ػٍ يضًَٕٓب بشكم يُبعب. 

 ضشٔسة كخببت انًخشصبث بشكم صغٛظ. 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخؼهٛى

لغى انًخببؼت ٔانخمٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبغذ انخشبٕ٘  
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خطت يذٚشٚت / 13:  سلى انخمشٚش                                               4&2و نضًغ انبٛبَبثانخمشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

 .يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى نهٕاء انًضاس انضُٕبٙ:  اعى انًذٚشٚت

النسبت الوئىيت لخطظ  تطىيز هذيزيبث التزبيت والتعلين التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة  : 1.1.2الوؤشز

خطت الوذيزيت التطىيزيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطظ  هذيزيبث الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظ): سلن التقذيز اللفظي
 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش يذٚشٚبث انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حُطبك ػهٛٓب يؼبٚٛش انضٕدة: 1.1.2انًإشش 

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذٚشٚت 

ٔاالعخٛبصبث انًشخشكت نًذاسط انًذٚشٚت  كًب حظٓشْب 

بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت 

    √ 

 √    انُخبئش يشحبطت ببألٔنٕٚبث  
  √   انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ 

 √    انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغمٛمٓب 
  √   انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

  √   انًإششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

  √   ُْبن اسحببط يُطمٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نكم األَشطت انًُٕ٘ 

حُفٛزْب 

   √  

     َؼىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕالؼٛت 

     َؼى  انخطٕٚش انخشبٕ٘حًج انًصبدلت ػهٛٓب يٍ لبم يضهظ 

نالخخالف فٙ االعخٛبصبث بٍٛ انزكٕس ٔاالَبد يشاػٛت 

 (نُٕع االصخًبػٙا)

     ال

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 كبفت األٔنٕٚبث يشحبطت ببعخٛبصبث انًذٚشٚت ٔاالعخٛبصبث انًشخشكت نهًذاسط. 

 صًٛغ األٔنٕٚبث يشحبطت بخبئضٓب ٔبشكم حبو. 

 ػببساث انُخبئش  حخغى ببنٕضٕط ٔحصف حغٛشاث ػهٗ انمذسة أٔ األداء ٔانؼببساث خبنٛت  يٍ انبٛبَبث انكًت ٔانُٕػٛت. 

 صًٛغ انُخبئش كبفت يإششاحٓب يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انكًٛت ٔانُٕػٛت. 

 ػببساث انًخشصبث  حخغى ببنٕضٕط ٔحصف حغٛشا ػهٗ انمذسة أٔ األداء ٔانؼببساث خبنٛت  يٍ انبٛبَبث انكًت ٔانُٕػٛت. 

 يؼظى انًخشصبث نذٚٓب يإششاث يخٕافمت يؼٓب ُْٔبن يضٚش يٍ انًإششاث انُٕػٛت ٔانكًٛت ٔلًٛت أعبط ٔيغخٓذف نكم يُٓب. 

 يؼظى انُخبئش نذٚٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 حى حغذٚذ انًغإٔنٛبث ألغهبٛت األَشطت ٔبشكم يُبعب. 

 انضذٔل انضيُٙ ٚخغى ببنٕالؼٛت. 

. حًج انًصبدلت ػهٗ انخطت يٍ لبم سئٛظ انًضهظ

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  ػهٗ انشغى يٍ يشاػبة االخخالف فٙ االعخٛبصبث بٍٛ انزكٕس ٔاإلَبد ئال ئَٓب نى حغخٓذف انفضٕة بٍٛ يذاسط انزكٕس ٔيذاسط اإلَبد عغب بٛبَبث انًشاصؼت

 . انزاحٛت

 نى حغخخذو نغت حٕضظ انخغغٍٛ انز٘ حغخٓذفّ انخطت انخطٕٚشٚت نًصهغت انزكٕس ٔاإلَبد فٙ يؼظى أٔنٕٚبحٓب . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 اعخخذاو نغت حٕضظ انخغغٍٛ انز٘ حغخٓذفّ انخطت انخطٕٚشٚت نًصهغت انزكٕس ٔاإلَبد فٙ يؼظى أٔنٕٚبحٓب. 

 ضشٔسة اعخٓذاف انفضٕة بٍٛ يذاسط انزكٕس ٔيذاسط اإلَبد عغب بٛبَبث انًشاصؼت انزاحٛت. 

 

 


