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

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ      اعًبء ثُذ اثٙ ثكش االعبعٛخ انًخزهطخ: انًشكضٚخ   اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نًُطمخ نٕاء ػٍٛ انجبشب :     اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113502:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط 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 : 1.1.6انًإشش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 

انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚ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 شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 
انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 
اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 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  

 ( فمشاد10خهٕ انخطخ انزطٕٚشٚخ يٍ ) نى ٚزى رشرٛت عًٛغ االؽزٛبعبد ٔفمبً نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ  :يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ 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 يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 
. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 
يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انًغبل ؽغت يؼهًٍٛ ٔأسثغ انًذسعخ يذٚش يٍ ٔٚزكٌٕ انكفبءح ٔؽغت انشغجخ ػهٗ ثُبء فشٚك رشكٛم.  

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

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

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

  

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

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

  ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  دٌٔ يُبلشزٓبرطٕٚش انًذسعخلبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ  .

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  ٌٚمى يذٚش انًذسعخ ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظظشٔسح أ. 

  او انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش ٘قظشٔسح
. انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                       انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ          اعًبء ثُذ اثٙ ثكش االعبعٛخ انًخزهطخ:انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

                                      نٕاء ػٍٛ انجبشب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113502:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًإشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 

انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انذػى انًمذو يٍ انًغهظ انزشثٕ٘ نهشجكخ. 

 انًُؾخ انًمذيخ يٍ نهجشَبيظ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 ٙػذو ٔعٕد رششٚؼبد رًكٍ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ يٍ رهمٙ انذػى انًبد٘ ثًؾزهف إَٔاػخ يٍ يإعغبد انًغزًغ انًؾه. 

 كضشح انجشايظ انزذسٚجٛخ انزٙ رزؼشض نٓب انًذسعخ يٍ لجم عٓبد يبَؾخ يزؼذدح. 

 رأخش صشف انزجشػبد انًذسعٛخ ئنٗ انًذاسط. 

  

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  ظشٔسح ػمذ ٔسشخ رذسٚجٛخ يٍ لجم يششف انشجكخ أٔ يُغك انجشَبيظ نفشٚك رطٕٚش انًذسعخ ؽٕل كٛفٛخ صٛبغخ انُزبئظ ٔيإششاد األداء

 . ٔاإلعشاءاد

 ظشٔسح انزُغٛك ثٍٛ انغٓبد انًبَؾخ ٔفشٚك رطٕٚش انًذٚشٚخ نزٕصٚغ ثشايغٓب ٔفمبً نؾبعبد يذاسط انًذٚشٚخ. 

 ٙظشٔسح صشف انزجشػبد انًذسعٛخ ئنٗ انًذاسط فٙ ثذاٚخ انؼبو انذساع. 
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 3/ ويذسعخ:                سلى انزمشٚش                                                 3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ           اعًبء ثُذ اثٙ ثكش االعبعٛخ انًخزهطخ:انًشكضٚخ   اعى انًذسعخ 

 نٕاء ػٍٛ انجبشب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113502:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

  ال ينطبق/التشبيت والتعلين

فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ 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 األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشٚش                                                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                  انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ    اعًبء ثُذ اثٙ ثكش االعبعٛخ انًخزهطخ:انًشكضٚخاعى انًذسعخ 

 نٕاء ػٍٛ انجبشب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113502:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

الوذسسيت  

 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 : 1.5انًإشش 

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

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 
 

لٕ٘ يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انذػى انفُٙ انًمذو يٍ لغى االششاف انزشثٕ٘ فٙ انًذٚشٚخ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 ػذو ٔعٕد خطخ يزبثؼخ ؽمٛمٛخ نزُفٛز يعًٌٕ انخطخ انزطٕٚشٚخ  فٙ انًذسعخ يٍ لجم انًذٚشٚخ . 

 

 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٔسح لٛبو انًذٚشٚخ ثزؾهٛم َزبئظ انًشاعؼخ انزارٛخ نًذاسط انًذٚشٚخ ٔرؾذٚذ انؾبعبد انًشزشكخ نهًذاسط. 

 ظشٔسح ثُبء خطخ ئعشائٛخ يٍ لجم فشٚك رطٕٚش انًذٚشٚخ ٔفمبً نهؾبعبد انًشزشكخ نهًذاسط نٛصبس ئنٗ رُفٛزْب فٙ يذاسط انًذٚشٚخ. 

  ِظشٔسح ثُبء انخطػ انزطٕٚشٚخ نشؤعبء ألغبو انًذٚشٚخ ٔفمبً نهؾبعبد انًشزشكخ نًذاسط انًذٚشٚخ نهززًكٍ يٍ رؾذٚذ ٔرمذٚى انذػى انالصو نٓز

 .انًذاسط

 ظشٔسح ظغ خطخ ػًم يٍ لجم فشٚك رطٕٚش انًذٚشٚخ نًزبثؼخ رُفٛز ٔدػى انخطػ انزطٕٚشٚخ ٔاإلعشائٛخ فٙ يذاسط انًذٚشٚخ. 

 

 

  



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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ      ػٍٛ انجبشب انضبَٕٚخ نهجٍُٛ:انضائشح   اعى انًذسعخ 

يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نًُطمخ نٕاء ػٍٛ انجبشب :       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ  112719:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط 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 : 1.1.6انًإشش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 

انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚ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 شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 
أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 
انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 
نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 
انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 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 ٔثًشبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ 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 يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 
. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 
يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚش ئػذاد دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ 1.1.6انًإشش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

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

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

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

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

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 ٚمى يذٚش انًذسعخ ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظنى . 

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

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ٌٚمى يذٚش انًذسعخ ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظظشٔسح أ . 

  او انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش ٘قظشٔسح

. انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ           ػٍٛ انجبشب انضبَٕٚخ نهجٍُٛ:انضائشح اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نًُطمخ نٕاء ػٍٛ انجبشب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ  112719:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًإشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انذػى انًمذو يٍ انًغهظ انزشثٕ٘ نهشجكبد. 

 انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ نهجشَبيظ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 رهف إَٔاػخ يٍ يإعغبد انًغزًغ انًؾهٙؿػذو ٔعٕد رششٚؼبد رًكٍ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ يٍ رهمٙ انذػى انًبد٘ ثى. 

 كضشح انجشايظ انزذسٚجٛخ انزٙ رزؼشض نٓب انًذسعخ يٍ لجم عٓبد يبَؾخ يزؼذدح. 

 رأخش صشف انزجشػبد انًذسعٛخ ئنٗ انًذاسط. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  ظشٔسح ػمذ ٔسشخ رذسٚجٛخ يٍ لجم يششف انشجكخ أٔ يُغك انجشَبيظ نفشٚك رطٕٚش انًذسعخ ؽٕل كٛفٛخ صٛبغخ انُزبئظ ٔيإششاد األداء

 . ٔاإلعشاءاد

 ٙظشٔسح ٔظغ ئعشاءاد يبنٛخ رغٓم انٛخ رهمٙ انذػى انًبد٘ يٍ يإعغبد انًغزًغ انًؾه. 

 ظشٔسح انزُغٛك ثٍٛ انغٓبد انًبَؾخ ٔفشٚك رطٕٚش انًذٚشٚخ نزٕصٚغ ثشايغٓب ٔفمبً نؾبعبد يذاسط انًذٚشٚخ. 

 

 

 

  



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ            ػٍٛ انجبشب انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نًُطمخ نٕاء ػٍٛ انجبشب:         اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ  112719:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط 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 ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى : 2.2.1aانًإشش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ 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 األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 1/4 صيذسعخ:                      سلى انزمشٚش                                        3&1و نغًغ انجٛبَبدانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ         ػٍٛ انجبشب انضبَٕٚخ نهجٍُٛ:انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء ػٍٛ انجبشب:            اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ  112719: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط 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 : 1.5انًإشش 

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

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘ يمجٕل  ظؼٛف يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انذػى انفُٙ انًغبَذ انًمذو يٍ لغى االششاف انزشثٕ٘ فٙ انًذٚشٚخ. 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

  ػذو ٔعٕد خطخ يزبثؼخ ؽمٛمٛخ نزُفٛز يعًٌٕ انخطخ انزطٕٚشٚخ  فٙ انًذسعخ يٍ لجم انًذٚشٚخ 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 لٛبو انًذٚشٚخ ثزؾهٛم َزبئظ انًشاعؼخ انزارٛخ نًذاسط انًذٚشٚخ ٔرؾذٚذ انؾبعبد انًشزشكخ نهًذاسطظشٔسح . 

 ثُبء خطخ ئعشائٛخ يٍ لجم فشٚك رطٕٚش انًذٚشٚخ ٔفمبً نهؾبعبد انًشزشكخ نهًذاسط نٛصبس ئنٗ رُفٛزْب فٙ يذاسط انًذٚشٚخظشٔسح . 

 ثُبء انخطػ انزطٕٚشٚخ نشؤعبء ألغبو انًذٚشٚخ ٔفمبً نهؾبعبد انًشزشكخ نًذاسط انًذٚشٚخ نهززًكٍ يٍ رؾذٚذ ٔرمذٚى انذػى انالصو نٓزِ ظشٔسح 

 .انًذاسط

 ٔظغ خطخ ػًم يٍ لجم فشٚك رطٕٚش انًذٚشٚخ نًزبثؼخ ٔدػى رُفٛز انخطػ انزطٕٚشٚخ ٔاإلعشائٛخ فٙ يذاسط انًذٚشٚخظشٔسح . 

 

  

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ   ساٚخ ثُذ انؾغٍٛ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجُبد:انضائشح   اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نًُطمخ نٕاء ػٍٛ انجبشب: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ       112728:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط 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 : 1.1.6انًإشش 

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

انًذسعخ 
نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 
لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 

انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚ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 شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 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 ٔثًشبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ 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 يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انًغبل ؽغت يؼهًٍٛ ٔأسثغ انًذسعخ يذٚش يٍ ٔٚزكٌٕ انكفبءح ٔؽغت انشغجخ ػهٗ ثُبء فشٚك رشكٛم.  

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

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

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

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

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

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

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  او انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش ٘قظشٔسح

. انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ
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عين الباشا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

                         29/04/2013-28نبيل الصمادي                  المقيم  الثاني    هيثم سنجق                 تاريخ جمع البيانات   .المقيم االول   د
      Page 13 
 

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ        ساٚخ ثُذ انؾغٍٛ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجُبد:انضائشحاعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نًُطمخ نٕاء ػٍٛ انجبشب:   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ       112728:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًإشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ نهجشَبيظ. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 ٙػذو ٔعٕد رششٚؼبد رًكٍ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ يٍ رهمٙ انذػى انًبد٘ ثًؾزهف إَٔاػخ يٍ يإعغبد انًغزًغ انًؾه. 

 كضشح انجشايظ انزذسٚجٛخ انزٙ رزؼشض نٓب انًذسعخ يٍ لجم عٓبد يبَؾخ يزؼذدح. 

 رأخش صشف انزجشػبد انًذسعٛخ ئنٗ انًذاسط. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ٙظشٔسح ٔظغ ئعشاءاد يبنٛخ رغٓم انٛخ رهمٙ انذػى انًبد٘ يٍ يإعغبد انًغزًغ انًؾه. 

 ظشٔسح انزُغٛك ثٍٛ انغٓبد انًبَؾخ ٔفشٚك رطٕٚش انًذٚشٚخ نزٕصٚغ ثشايغٓب ٔفمبً نؾبعبد يذاسط انًذٚشٚخ. 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ   ساٚخ ثُذ انؾغٍٛ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجُبد:انضائشح   اعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نًُطمخ نٕاء ػٍٛ انجبشب:    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ       112728:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط 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 ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى : 2.2.1aانًإشش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثزًٕٚم 

يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ 
نًغًٕع األَشطخ 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 األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

  

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3
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 2/4 صيذسعخ:        سلى انزمشٚش                                        3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ       ساٚخ ثُذ انؾغٍٛ انضبَٕٚخ انشبيهخ نهجُبد:انضائشحاعى انًذسعخ 

 يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نًُطمخ نٕاء ػٍٛ انجبشب:   اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ       112728:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط 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 : 1.5انًإشش 

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

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 

 

 لٕ٘يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انذػى انفُٙ انًمذو يٍ لغى االششاف انزشثٕ٘ فٙ انًذٚشٚخ. 

 

 يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 انذػى يمذو يٍ لجم ثؼط الغبو انًذٚشٚخ فمػ. 

  

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  ظشٔسح ثُبء انخطػ انزطٕٚشٚخ نشؤعبء ألغبو انًذٚشٚخ ٔفمبً نهؾبعبد انًشزشكخ نًذاسط انًذٚشٚخ نهززًكٍ كبفخ االلغبو يٍ رؾذٚذ ٔرمذٚى انذػى

 .انالصو نٓزِ انًذاسط

 ظشٔسح ٔظغ خطخ ػًم يٍ لجم فشٚك رطٕٚش انًذٚشٚخ نًزبثؼخ ٔدػى رُفٛز انخطػ انزطٕٚشٚخ ٔاإلعشائٛخ فٙ يذاسط انًذٚشٚخ. 
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 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انًشكضٚخ انًعًبسانضبرٕٚخ انًخزهطخانغُظ :   اعى انًذسعخ

 ػٍٛ انجبشب:اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ             112735: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط 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 : 1.1.6انًإشش 

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

انًذسعخ 
نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 
لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 

انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 

 (انًذسعخ

 

نى ٚ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 شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 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 ٔثًشبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ 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 يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

ثؼذ يُبلشزٓب 

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

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

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

 .انًذسعخ

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

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

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

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

 

 

  

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 نى ٚمى يغهظ انزطٕٚش ثزمذٚى يالؽظبد أٔ رغزٚخ ساعؼخ ؽٕل انخطخ. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ٔلبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ظشٔسح أٌ ٚمٕو 

. ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انًعًبس انضبَٕٚخ انًخزهطخ    انغُظ: انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ          112735: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًإشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انؼًم ثشٔػ انفشٚك. 

 انزخطٛػ انًغجك ٔانًُظى نهفؼبنٛبد .

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 ؽغى انًذسعخ ٔاػذاد انطالة ٚؼٛك انزُفٛز. 

 ٙلهخ انذػى انًبد٘ يٍ انًغزًغ انًؾه. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٔسح رخفٛط اَصجخ انًؼهًبد نهزًكٍ يٍ رُفٛز االَشطخ. 

 ٙظشٔسح صٚبدح انزؼبٌٔ يغ انًغزًغ انًؾه. 
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 3/ ويذسعخ:                سلى انزمشٚش                                                 3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                         انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انًعًبس انضبَٕٚخ انًخزهطخ                انغُظ: انًشكضٚخ   اعى انًذسعخ 

 شب.ػٍٛ انجب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ  انًذسعخ                 112735: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 ال ينطبق/ التشبيت والتعلين

 فشيق تطىيش الوذسست :  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذٚش انهفظٙ

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

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ 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 األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ _________

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ      انًعًبس انضبَٕٚخ انًخزهطخ       : انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ    112735: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط 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 : 1.5انًإشش 

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

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 

 

 لٕ٘يمجٕل ظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 رزٛؼ انًذٚشٚخ انفشصخ نزٕظٛف ركُٕنٕعٛب انؾبعٕة. 

 رطجٛك االخزجبساد انٕغُٛخ ٔانؼبنًٛخ . 

 رؼبٌٔ أنٛبء االيٕس . 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

  غٛبة رُغٛك انًذٚشٚخ الدايخ انزٕاصم يغ انًؼٍُٛٛ ٔاغالػٓى ػهٗ انزطٕٚش انز٘ رى اَغبصِ فٙ انًذٚشٚخ ٔاششاكٓى فٙ لشاساد انًذٚشٚخ

 .انزطٕٚشٚخ

 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٔسح فزؼ لُٕاد عذٚذح ثٍٛ انًؼهًٍٛ ٔانًذٚشٚخ. 

 ظشٔسح صٚبدح دٔس انًذٚشٚخ فٙ انزخطٛػ نزؾغٍٛ رؾصٛم انطهجخ. 
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 1/1 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                      3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 
                        أعبعٙ /ثبنىي :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :او انذَبَٛش انضبَٕٚخ نهجٍُٛ             انغُظ: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ         112721: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط 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 : 1.1.6انًإشش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 

انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 
. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 
. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: هالحظبث

انمٛبدح، انششاكخ )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 شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 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  

: هالحظبث

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 
أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 
انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 
انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

  :هالحظبث

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 
نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ 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 يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 
ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

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

 األصش ئنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ /ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم انًؼشفخ
 .انًذسعخ

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

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

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

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

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 انًغزًغ انًؾهٙػهٗ رارٛخ اليشاعؼخ نى رمى انًذسعخ ثزطجٛك يُٓغٛخ ال. 

  رطٕٚشٚخ نهًذسعخالخطخ الثُبء فٙ فشق رُغٛك انًغبالد ػذو يشبسكخ.  

 ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخٖ انخطخ انزطٕٚشٚخ  ػمِرٕصٛك يالؽظبدنى ٚمى انًغهظ انزشثٕ٘ ة .

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 انًغزًغ انًؾهٙػهٗ رارٛخ اليشاعؼخ ظشٔسح لٛبو انًذسعخ ثزطجٛك يُٓغٛخ ال. 

  رطٕٚشٚخ نهًذسعخالخطخ الثُبء فٙ فشق رُغٛك انًغبالد ظشٔسح يشبسكخ.  

 ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخٖ انخطخ انزطٕٚشٚخ  ػمِرٕصٛك يالؽظبدظشٔسح لٛبو انًغهظ انزشثٕ٘ ة .
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                           3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                         أعبعٙ/ ثبنىي :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :او انذَبَٛش انضبَٕٚخ نهجٍُٛ  انغُظ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب.       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ: 112721انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًإشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 رمجم يغزًغ انًذسعخ نفكشح انًششٔع ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 ٙػذو رؼبٌٔ انًغزًغ انًؾه. 

 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٔسح رٕػٛخ انًغزًغ انًؾهٙ ثبنجشَبيظ. 

 ظشٔسح صٚبدح رؼبٌٔ انًغزًغ انًؾهٙ يغ انًذسعخ. 

 

 



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

                         أعبعٙ/ ثبنىي :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :او انذَبَٛش انضبَٕٚخ نهجٍُٛ  انغُظ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب.       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ: 112721انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط 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 ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى : 2.2.1aانًإشش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ 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 األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ __________

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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 1/4 صيذسعخ:                      سلى انزمشٚش                                        3&1و نغًغ انجٛبَبدانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                         أعبعٙ/ثبنىي:يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :او انذَبَٛش انضبَٕٚخ نهجٍُٛ  انغُظ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112721:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط 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 : 1.5انًإشش 

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

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘  يمجٕلظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 يغ أنٛبء االيٕسنزؼبٌٔ رذػى انًذٚشٚخ اَفزبػ انًذاسط ػهٗ ا. 

 رزٛؼ انًذٚشٚخ انفشص نزذسٚت انًؼهًٍٛ فٙ شزٗ انًغبالد. 

 

 يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش- 2

 ػذو يشاعؼخ انًذٚشٚخ نخطػ انًذاسط نالَشطخ االصشائٛخ. 

 ػذو يغبػذح انًذٚشٚخ انًؼهًٍٛ ػهٗ فٓى ٔاعزخذاو االغبس انؼبو نهًُبْظ. 

 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٔسح  صٚبدح دٔس انًششفٍٛ انزشثٍٕٚٛ فٙ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط. 

 ظشٔسح  يغبػذح انًذٚشٚخ انًؼهًٍٛ ػهٗ فٓى ٔاعزخذاو االغبس انؼبو نهًُبْظ. 
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                       3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 
                       أسبسي/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :او اَغبصخ االعبعٛخ نهجٍُٛ  انغُظ: انضائشح   اعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ               112748: نشلى انٕغُٙ نهًذسعخا

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط 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 : 1.1.6انًإشش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رشكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزشكٛم 

انفشٚك شكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع ئنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 
. يؼهًٍٛ ؽغت انًغبل

رى رشكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش 

ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 
. انًغبل

رى رشكم انفشٚك ثُبء ػهٗ 

انشغجخ ٔؽغت انكفبءح 

ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ 

ٔأسثغ يؼهًٍٛ ؽغت 

. انًغبل

: يالؽظبد

انمٛبدح، انششاكخ )انغبْضٚخ 

انًغزًؼٛخ، انُٕع 

االعزًبػٙ، ثشَبيظ رطٕٚش 
 (انًذسعخ

 

نى ٚ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 شبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػشٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 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 ٔثًشبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 
أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 
انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًشبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 
انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يشبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 
نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ 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 يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 
ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلشزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلشزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

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

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

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

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

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

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

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

  األصش ؽٕل انجشَبيظ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ثُمم انًؼشفخنى ٚمى يذٚش انًذسعخ. 

 انًغزًغ انًؾهٙػهٗ رارٛخ اليشاعؼخ نى رمى انًذسعخ ثزطجٛك يُٓغٛخ ال. 

 ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخٖ انخطخ انزطٕٚشٚخ  ػمِرٕصٛك يالؽظبدنى ٚمى انًغهظ انزشثٕ٘ ة. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  األصش ؽٕل انجشَبيظ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ثُمم انًؼشفخظشٔسح لٛبو يذٚش انًذسعخ. 

 انًغزًغ انًؾهٙػهٗ رارٛخ اليشاعؼخ ظشٔسح لٛبو انًذسعخ ثزطجٛك يُٓغٛخ ال. 

 ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخٖ انخطخ انزطٕٚشٚخ  ػمِرٕصٛك يالؽظبدظشٔسح لٛبو انًغهظ انزشثٕ٘ ة .
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                            3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        ٘اطأط/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/سركٕ :انضائشح او اَغبصخ االعبعٛخ نهجٍُٛ   انغُظاعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                      112748: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًإشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انزٙ رى رُفٛزْب ؽغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

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

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

. نغبٚخ ربسٚخّ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 انؼًم ثشٔػ انفشٚك انٕاؽذ. 

 ًٍٛدػى ٔيجبدساد االداسح نهًؼه. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 ٙغٛبة رؼبٌٔ انًغزًغ انًؾه. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٔسح صٚبدح رؼبٌٔ انًغزًغ انًؾهٙ يغ انًذسعخ. 
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                       أسبسي/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :انضائشح او اَغبصخ االعبعٛخ نهجُُٛبنغُظ   اعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                    112748: نشلى انٕغُٙ نهًذسعخا

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط 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 ألَشطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزٙ رى رُفٛزْب ثذػى يبنٙ يمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى : 2.2.1aانًإشش  

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَشطخ انٕاسدح فٙ /انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد

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

نًغًٕع األَشطخ 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 األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٙ يٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ : يالؽظخ

.  رُفز نغبٚخ ربسٚخّأٌنًغًٕع األَشطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض 

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

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

                       أسبسي/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :انضائشح او اَغبصخ االعبعٛخ نهجُُٛبنغُظ   اعى انًذسعخ 

 ػٍٛ انجبشب: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ                    112748: نشلى انٕغُٙ نهًذسعخا

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط 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 : 1.5انًإشش 

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

 انًشبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء ئعبثبرٓىؽغت 

 

لٕ٘  يمجٕلظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب ْٙ أثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 1

 رٕظٛف ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد. 

 رؼبٌٔ أٔنٛبء األيٕس. 

 ثُبء انمذساد يٍ خالل انذٔساد ٔانٕسػ انزذسٚجٛخ. 

 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإشش - 2

 ػذو يغبػذح انًذٚشٚخ انًذاسط فٙ اػذاد انخطػ انخبصخ ثبنًْٕٕثٍٛ ٔرٔ٘ االؽزٛبعبد انخبصخ. 

 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ظشٔسح يغبػذح انًذٚشٚخ انًذاسط فٙ اػذاد انخطػ انخبصخ ثبنًْٕٕثٍٛ ٔرٔ٘ االؽزٛبعبد انخبصخ. 

 ظشٔسح ركضٛف انضٚبساد انفُٛخ ٔاالششافٛخ نهًذاسط. 

 


