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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ     انضثٛذٚخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112596: 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

نى رمى انًذسعخ ثؼًم انًشاعؼخ انزارٛخ 

. 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 

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

 رى رؾكم 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 ؽبيهخ 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 ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 يالؽظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخال ٔرٕصٛك ػذو لٛبو  يغهظ انزطٕٚش نؾجكخ انًذاسط ثًُبلؾخ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔانخطػ االعشائٛخ .

 ٍُٛٛػذو ٔظٕػ ادٔاد انًشاعؼخ انزاٚخ نجؼط نجؼط انًؼ. 

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

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 انؼًم ػهٗ ٔعٕد يغبػذ نكم يُغك يغبل نضٚبدح فبػهٛخ ثُبء انخطػ ٔرُفٛزْب. 

 ظشٔٔح رذسٚت عًٛغ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ ثشايظ انغبْضٚخ. 

 يشاعؼخ ادٔاد انزمٛٛى انزارٙ نزصجؼ اكضش ٔظٕؽب ٔفبػهٛخ. 

  انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔ اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش ظشٔسح لٛبو
 .انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

  ئنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخؽٕل انجشَبيظ األصش /ثُمم انًؼشفخظشٔسح لٛبو يذٚش انًذسعخ. 
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 1/ ويذسعخ:     سلى انزمشٚش                                                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ     انضثٛذٚخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112596: 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

 َٙانزؼبٌٔ ٔانذػى يٍ لجم االداسح انًذسعٛخ ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك ثبالظبفخ انٗ انزؼبٌٔ يٍ لجم انًغزًغ انًؾهٙ ٔيإعغبد انًغزًغ انًذ. 

 انذػى انًبد٘ ٔانًؼُٕ٘ يٍ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى. 

 ّرُظٛى انؼًم ثبنجشَبيظ ٔيأعغز. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 َمص انًشافك انًذسعٛخ انزٙ رغبػذ ػهٗ رُفٛز االَؾطخ. 

 ؽبعخ ثؼط االَؾطخ انٗ يصبدس يبنٛخ كجٛشح ٔؽبعزٓب  ٔلذ غٕٚم َغجٛب نزُفٛزْب. 

 ٙيمبٔيخ انزغٛٛش يٍ ثؼط انكبدس انًذسع. 

 انؼجئ انكجٛش انٕالغ ػهٗ انًؼهًبد خبصخ فًٛب ٚزؼهك ثبسرفبع انُصبة انًذسعٙ يٍ انؾصص. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ٖاالعزفبدح يٍ انًشافك انًذسعٛخ انًٕعٕدح فٙ انًذاسط االخشٖ ظًٍ انؾجكخ انٕاؽذح ٔانؾجكبد االخش. 

 ثُبء انخطػ انزطٕٚشٚخ ثًب ٚززُبعت يغ ايكبَبد ٔٔالغ انًذاسط ٔرُظٛى انضيٍ انًزؼهك ثبنزُفٛز. 

 صٚبدح  ؽصخ انًذاسط يٍ انذػى انًبنٙ انًمذو نٓب نزُفٛز االَؾطخ. 
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 2/ ويذسعخ:                سلى انزمشٚش                                                 3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ      انضثٛذٚخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112596.انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ 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 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 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ      انضثٛذٚخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112596: 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 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 



 ٔ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     صُٚت ثُذ انشعٕل االعبعٛخ نهجُبد: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112619.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

نى رمى انًذسعخ ثؼًم انًشاعؼخ انزارٛخ 

. 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 

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

 



 ٔ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 1.1.6انًإؽش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔ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 ؽبيهخ 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 ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 يالؽظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخال ٔرٕصٛك ػذو لٛبو  يغهظ انزطٕٚش نؾجكخ انًذاسط ثًُبلؾخ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔانخطػ االعشائٛخ .

 ٍُٛٛػذو ٔظٕػ ادٔاد انًشاعؼخ انزاٚخ نجؼط نجؼط انًؼ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 انؼًم ػهٗ ٔعٕد يغبػذ نكم يُغك يغبل نضٚبدح فبػهٛخ ثُبء انخطػ ٔرُفٛزْب. 

 ظشٔٔح رذسٚت عًٛغ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ ثشايظ انغبْضٚخ. 

 يشاعؼخ ادٔاد انزمٛٛى انزارٙ نزصجؼ اكضش ٔظٕؽب ٔفبػهٛخ. 

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

. انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 1/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                           3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ     صُٚت ثُذ انشعٕل االعبعٛخ نهجُبد: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112619.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

 ٙانزؼبٌٔ ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك يٍ  لجم عًٛغ انكبدس انًذسع. 

 انذػى انفُٙ انًمذو يٍ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى. 

 ٙدػى انًغزًغ انًؾه. 

 ٔعٕد انًُؾخ انًبنٛخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 انجٛئخ انًذسعٛخ ٔانًشافك غٛش يُبعجخ ٔغٛش كبفٛخ َظشا الٌ انجُبء انًذسعٙ يغزبعش. 

 انًُؾخ انًبنٛخ انًخصصخ نهًذسعخ غٛش كبفٛخ نزُفٛز اَؾطخ انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  ظشٔسح صٚبدح انًُؾخ انًبنٛخ. 

 يغ ػذو رمٛٛذ ربسٚخ انصشف.ٔاػطبء انًشَٔخ فٙ انصشف ؽغت انؾبعبد انفؼهٛخ نهًذسعخ ٔثًب ٚزُبعت يغ انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                            3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ     صُٚت ثُذ انشعٕل االعبعٛخ نهجُبد: انضائشحاعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112619.انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 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 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ __________

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 1/4 صيذسعخ:                      سلى انزمشٚش                                        3&1و نغًغ انجٛبَبدانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ     صُٚت ثُذ انشعٕل االعبعٛخ نهجُبد: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112619.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 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 2/3 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                       3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ        انؾغٍ ثٍ انٓٛضى االعبعٛخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112573:  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

نى رمى انًذسعخ ثؼًم انًشاعؼخ انزارٛخ 

. 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 

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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 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

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

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

 ٙلبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 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 ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

 ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخِ ٔرٕصٛك يالؽظبدح انخطخيُبلؼنى ٚمى انًغهظ ة . 

 يالؽظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخال ٔرٕصٛك ػذو لٛبو  يغهظ انزطٕٚش نؾجكخ انًذاسط ثًُبلؾخ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔانخطػ االعشائٛخ .

 ٍُٛٛػذو ٔظٕػ ادٔاد انًشاعؼخ انزارٛخ ثؼط انًؼ. 

 ػذو ؽعٕس يذٚش انًذسعخ نهجشايظ انزذسٚجٛخ انًمشسح.  

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالدػذو يؾبسكخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

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

 ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخِ ٔرٕصٛك يالؽظبدح انخطخيُبلؼ ظشٔسح لٛبو انًغهظ ة  .

 انؼًم ػهٗ ٔعٕد يغبػذ نكم يُغك يغبل نضٚبدح فبػهٛخ ثُبء انخطػ ٔرُفٛزْب. 

 ظشٔٔح رذسٚت عًٛغ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ ثشايظ انغبْضٚخ. 

 يشاعؼخ ادٔاد انزمٛٛى انزارٙ نزصجؼ اكضش ٔظٕؽب ٔفبػهٛخ. 

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

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

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغٍ ثٍ انٓٛضى االعبعٛخ نهجٍُٛ  : انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112573:  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

 

 انزؼبٌٔ ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك انٕاؽذ. 

 ٕ٘ٔعٕد االعُبد انزشث. 

 ٔعٕد انًُؾخ انًبنٛخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ٍَٛٔػهٗ انشغى يٍ رؼبٌٔ ثؼط أنٛبء االيٕس اال اٌ غبنجٛخ أنٛبء االيٕس غٛش يزؼب. 

 رذَٙ انًغزٕٖ االكبدًٚٙ نهطهجخ يًب ٚؼٛك رُفٛز ثؼط االَؾطخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ٙرفؼٛم دٔس االػالو نزؼضٚض انزٕاصم ثٍٛ انًذسعخ ٔأنٛبء االيٕس ٔانًغزًغ انًؾه. 
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 2/2 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغٍ ثٍ انٓٛضى االعبعٛخ نهجٍُٛ  : انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112573:  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

 ال ينطبق    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 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغٍ ثٍ انٓٛضى االعبعٛخ نهجٍُٛ  : انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112573:  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  يمجٕلظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



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

               أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                   انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ       نًٛظ ثُذ ػًشأح انضبَٕٚخ انًُٓٛخ نهجُبد:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112601.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

نى رمى انًذسعخ ثؼًم انًشاعؼخ انزارٛخ 

. 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 

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

 رى رؾكم 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 ؽبيهخ 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 ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد. 

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

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 يالؽظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخال ٔرٕصٛك ػذو لٛبو  يغهظ انزطٕٚش نؾجكخ انًذاسط ثًُبلؾخ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔانخطػ االعشائٛخ .

 يمبٔيخ انزغٛٛش نذٖ ثؼط انًؼهًبد. 

 ػذو رهمٙ انًؼهًبد انزذسٚت فٙ يغبل اػذاد انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔاػزًبد انفشٚك ػهٗ خجشح يذٚشح انًذسعخ فمػ. 

 ػذو يؾبسكخ يؼهًبد انضبَٕٚخ انؼبيخ ثؾكم كجٛش ٔرنك نؼذو انزفشؽ يٍ انؾصص االظبفٛخ اصُبء انذٔاو انشعًٙ ٕٔٚو انغجذ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔٔح رذسٚت عًٛغ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ ثشايظ انغبْضٚخ يغ انزشكٛض ػهٗ انزخطٛػ ٔثُبء انًإؽشاد.. 

 ظشٔٔح انزٕػٛخ انًغزًشح ثبنجشَبيظ ٔاًْٛزّ نغًٛغ االغشاف انًؼُٛخ فٙ انًذسعخ. 

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

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ      نًٛظ ثُذ ػًشأح انضبَٕٚخ انًُٓٛخ نهجُبد:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112601.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 ثبالظبفخ انٗ انزؼبٌٔ يٍ لجم انًغزًغ انًؾهٙ ٔيإعغبد انًغزًغ انًذَٙ، ٔانزؼبٌٔ ثٍٛ يذاسط انؾجكخ. 

 انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انجشَبيظ. 

 ٔظٕػ االدٔاس ٔانًغٕؤنٛبد. 

 ٕ٘رؼبٌٔ ٔدػى يغهظ انزطٕٚش انزشث. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 لهخ انخجشاد نذٖ انًؼهًبد خبصخ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

 ٍٛلصٕس يٍ يزؼبٌٔ ٔيزبثؼخ ثؼط انًؾشف. 

 لهخ انزٕاصم يٍ عٓخ يذاسط انزكٕس. 

 انؼجئ انكجٛش انٕالغ ػهٗ انًؼهًبد خبصخ فًٛب ٚزؼهك ثبسرفبع انُصبة انًذسعٙ يٍ انؾصص االيش انز٘ ادٖ انٗ لهخ انزفشؽ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  صٚبدح فٙ انزٕػٛخ َٔؾش انضفبفخ انًزؼهمخ ثزطٕٚش انًذسعخ يٍ خالل انزخطٛػ انُبعؼ ٔانفؼبلظشٔٔح. 

  صٚبدح انزٕاصم ٔرجبدل انضٚبساد ٔانخجشاد ثٍٛ انًذاسط خبصخ يذاسط انزكٕسظشٔٔح. 

  رذسٚت انًؼهًبد ػهٗ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔخبصخ فشٚك رطٕٚش انًذسعخظشٔٔح. 
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 2/ ويذسعخ:                سلى انزمشٚش                                                 3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                         انًشؽهخ/ئَبس/ ركٕس:انغُظ       نًٛظ ثُذ ػًشأح انضبَٕٚخ انًُٓٛخ نهجُبد:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112601.انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ 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 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                                                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :      انًشؽهخ يخزهػ        /ئَبس/ ركٕس:انغُظ       نًٛظ ثُذ ػًشأح انضبَٕٚخ انًُٓٛخ نهجُبد:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112601.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 

 

 لٕ٘يمجٕل 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 ٔانزٕعّٛ ٔاالؽشاف ػهٗ انخطػ ٔانزُغٛك ٔانًزبثؼخ خبصخ يٍ انًؾشف انًمٛى ٔانًؾشف انًُغك نهجشَبيظ فٙ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى. 

 

يب ْٙ أثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًإؽش - 2

 ػذو اْزًبو يؼظى الغبو انًذٚشٚخ ثزُفٛز انجشَبيظ فٙ انًذاسط. 

 

 رٕصٛبد نزؾغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ٕ٘يضٚذ يٍ انًأعغخ نهجشَبيظ نٛصجؼ انًكٌٕ االعبعٙ نؼًم انًذسعخ ثًؾبسكخ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔخبصخ االعُبد ٔاالؽشاف انزشث. 
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 1/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                      3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :                       انغُظانكُذ٘ انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112619: 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

نى رمى انًذسعخ ثؼًم انًشاعؼخ انزارٛخ 

. 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 

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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 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

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

  ٙلبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 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.  

 و ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ثًؾبسكخ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخد. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

  يذٚش انًذسعخ ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظنى ٚمى . 

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالدػذو يؾبسكخ . 

 يالؽظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخال ٔرٕصٛك ػذو لٛبو  يغهظ انزطٕٚش نؾجكخ انًذاسط ثًُبلؾخ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔانخطػ االعشائٛخ .

 ٍُٛٛػذو ٔظٕػ ادٔاد انًشاعؼخ انزارٛخ نجؼط نجؼط انًؼ. 

 ًٍٛػذو ٔعٕد انخجشح ٔانًؼشفخ انكبفٛخ نهًؼه. 

 ػذو رؼبٌٔ انًذٚشٚخ ثبنؾكم انًطهٕة. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  األصش ئنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ/ َمم انًؼشفخٔ يذٚش انًذسعخ ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ لٛبوػظشٔسح. 

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالدظشٔسح يؾبسكخ . 

 يالؽظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ساعؼخ ال ٔرٕصٛك ظشٔسح لٛبو  يغهظ انزطٕٚش نؾجكخ انًذاسط ثًُبلؾخ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔانخطػ االعشائٛخ

. يكزٕثخ

 انؾبعخ انٗ رذسٚت فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ انجشَبيظ. 

 ظشٔسح يشاعؼخ ادٔاد انزمٛٛى انزارٙ نزصجؼ اكضش ٔظٕؽب ٔفبػهٛخ. 

 ظشٔسح يزبثؼخ اػذاد ٔرُفٛز انخطخ فٙ انًذسعخ يٍ لجم يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى. 
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 1/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                           3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :        انًشؽهخ يخزهػ                  /ئَبس/ركٕس :                       انغُظانكُذ٘ انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112631.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

 انزؼبٌٔ ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك. 

 ٍٛانذػى انفُٙ انًمذو يٍ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔرؼبٌٔ انًؾشف. 

 ٙدػى ٔرؼبٌٔ انًغهظ انزشثٕ٘ ٔانًغزًغ انًؾه. 

 انًُؾخ انًبنٛخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 انجٛئخ انًذسعٛخ ٔانًشافك غٛش يُبعجخ ٔغٛش كبفٛخ َظشا الٌ انجُبء انًذسعٙ يغزبعش. 

 انًُؾخ انًبنٛخ انًخصصخ نهًذسعخ غٛش كبفٛخ نزُفٛز اَؾطخ انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 ػذو كفبٚخ انًُؾخ انًبنٛخ. 

 ػذو ٔعٕد خطخ يزكبيهخ ثغًٛغ ػُبصشْب نزطٕٚش انًذسعخ. 

 ػذو اعزغبثخ ثؼط أنٛبء االيٕس ٔرؼبَٔٓى يغ انًذسعخ. 

 يمبٔيخ انزغٛٛش، ٔػذو انزؾبق ثؼط انًؼهًٍٛ ثذٔساد انزًُٛخ انًُٓٛخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح صٚبدح انًُؾخ انًبنٛخ. 

 ظشٔسح ٔعٕد خطخ يزكبيهخ ثغًٛغ ػُبصشْب نزطٕٚش انًذسعخ. 

 ظشٔسح انزٕػٛخ انًغزًشح ثبنجشَبيظ نكبفخ انًؼٍُٛٛ،  يغ رٕظٛؼ االدٔاس ٔانًغإٔنٛبد ٔخبصخ فًٛب ٚزؼهك ثبٔنٛبء االيٕس. 

 ظشٔسح رذسٚت فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد ػهٗ انجشَبيظ ٔخبصخ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔرُفٛزْب. 
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                            3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :                       انغُظانكُذ٘ انضبَٕٚخ نهجٍُٛانضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112631.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 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :                       انغُظانكُذ٘ انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112619: 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 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رى رمذٚى دػى ٔرٕعّٛ يُغك انجشَبيظ فٙ يغبل رؾمٛك االْذاف. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 لهخ انذػى انًمذو يٍ انًؾشف انًٛغش. 

 ٍٕٛٚلهخ رؼبٌٔ انًؾشفٍٛ انزشث. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  ٍٛظشٔسح رؼبٌٔ انًؾشفٍٛ ٔانًغبَذٍٚ انزشثٍٕٚٛ، يغ ظشٔسح انزؼبيم يغ ؽجكخ انًذاسط كٕؽذح ٔاؽذح ػُذ رؾهٛم االؽزٛبعبد انًؾزشكخ ث

 .انًذاسط

 ٙظشٔسح اٌ ٚزى رذسٚت يُغمٙ انًغبالد ػهٗ انشثُبيظ اظبفخ انٗ يٕاظٛغ اخشٖ يضم انزخطٛػ االعزشارٛغ. 

 ظشٔسح اٚغبد دٔس اكجش نهًذٚشٚخ فٙ دػًٓب نهًذاسط. 
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 2/3 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                       3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :          انغُظػجذانًُؼى سٚبض االعبعٛخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112562: 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

نى رمى انًذسعخ ثؼًم انًشاعؼخ انزارٛخ 

. 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 

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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 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

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

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

 ٙلبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 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 ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 يالؽظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  ثزغزٚخ ال ٔرٕصٛك ػذو لٛبو  يغهظ انزطٕٚش نؾجكخ انًذاسط ثًُبلؾخ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔانخطػ االعشائٛخ

. ساعؼخ يكزٕثخ

 ًٍٛػذو ٔظٕػ ثؼط االدٔاس ٔانًغٕؤنٛبد نجؼط انًؼه. 

 ػذو انشغجخ ثبنؼًم نؼذو يؼشفخ ثؼط انًؼهًٍٛ ثبًْٛخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ. 

 ػذو ؽعٕس يذٚش انًذسعخ نهجشايظ انزذسٚجٛخ انًمشسح.  

  فٙ ثُبء انخطخفشق رُغٛك انًغبالدػذو يؾبسكخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح انؼًم ػهٗ ٔعٕد فشٚك يزؼبٌٔ يغ يُغك انًغبل نضٚبدح فبػهٛخ ثُبء انخطػ ٔرُفٛزْب. 

 ظشٔسح رذسٚت عًٛغ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ ثشايظ انغبْضٚخ. 

 ٙظشٔسح رٕعٛغ ٔركضٛف انزٕػٛخ ثبنجشَبيظ ٔاًْٛزّ نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ ٔانًغزًغ انًؾه. 

  ظٕػ انشؤٚب نهجشَبيظ نذٖ ثؼط انًؼٍُٛٛ ٔخبصخ انًؼهًٍٛظشٔسح. 

  ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔ اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب انزشثٕ٘ انًغهظ صٚبدح رؼبٌٔ ظشٔسح

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

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :          انغُظػجذانًُؼى سٚبض االعبعٛخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112562: 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، ٔانشغجخ ٔانذافؼٛخ ٔسٔػ انًجبدسح نذٖ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

 رجبدل انضٚبساد ثٍٛ انًؼهًٍٛ ٔانًذاسط نزجبدل انخجشاد انًخزهفخ. 

 ٔعٕد فشق ٚؼًم يغ كم يُغك يٍ يُغمٙ انًغبالد االسثغ فٙ انًذسعخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ٔعٕد ػذد كجٛش يٍ انًؼهًٍٛ انغذد. 

 ؽبعخ ثؼط انًؼهًٍٛ نهخجشاد انزشثٕٚخ يضم انزخطٛػ. 

 َمص االصبس ٔعؼم انًذسعخ يشكض نهذٔساد اػبق رُفٛز ثؼط االَؾطخ يًب أدٖ انٗ ربعٛهٓب ػٍ يٕػذْب انًؾذد ٔفك انخطخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح رذسٚت يُٓٙ اظبفٙ نهًؼهًٍٛ، ٔرذسٚت فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ثًب فٙ رنك انزخطٛػ ٔانًإؽشاد انزشثٕٚخ. 

 ٍُٛٛظشٔسح انزٕػٛخ انكبفٛخ ثبنجشَبيظ ٔاًْٛزّ نغًٛغ انًؼ. 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

           

2013 نيسان3،4تاريخ جمع البيانات  فاروق بني حمد    : المقيم االول        ايمان الترعان: المقيم  الثاني    Page 29 
 

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

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :          انغُظػجذانًُؼى سٚبض االعبعٛخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112562: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 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 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركٕس :          انغُظػجذانًُؼى سٚبض االعبعٛخ نهجٍُٛ: انضائشح اعى انًذسعخ 

 نٕاء يبسكب:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112562: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  يمجٕلظؼٛف  يزذَٙ  سظبػذو 

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

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رمذٚى دػى يبد٘ يزٕاظغ يٍ انًذٚشٚخ نهًذسعخ. 

 رٕفٛش انذػى انفُٙ ٔانزذسٚت، اظبفخ انٗ يغبًْخ االؽشاف فٙ انزٕػٛخ ثبنجشَبيظ. 

 رؼبٌٔ انًذٚشٚخ فٙ رخفٛط اَصجخ انًؼهًٍٛ االػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش انًذسعخ. 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


