
 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

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

                                                                                                               

2013 نيسان 23، 22: تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد: المقيم  الثاني  محمد زيتون. د: المقيم االول   Page 1 
 

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ     انؼٍٛ انجٛعبء انضبَٕٚخ نهجٍُٛ:انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112296:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 
نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 
لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ 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 إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالؽظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ  

: يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

 األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ / ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم انًؼشفخِا٘وس يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ قٔؽط

 انًذسعخ

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

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

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

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 دٌٔ ػشظٓب ػهٗ أػعبء انًغهظ ٔرمذٚى انزغزٚخ  ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ يٍ لجم انشئٛظرطٕٚش انًذسعخاو سئٛظ انًغهظ فمػ  ثبالغالع  ػهٗ خطخ ٘ق ،

 .انشاعؼخ ػهٛٓب يكزٕثخ يٍ لجهٓى

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  ظشٔسح رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت انًغزٕٚبد انُبرغخ يٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔاخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ

 .ٔانًذٚشٚخ

  ػهٗ انخطخ عًٛؼٓى ٔيُبلؾزٓب ٔرمذٚى يالؽظبرّ ٔرغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخانًغهظ ظشٔسح اغالع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  

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

                                                                                                               

2013 نيسان 23، 22: تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد: المقيم  الثاني  محمد زيتون. د: المقيم االول   Page 3 
 

 

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انؼٍٛ انجٛعبء انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112296:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب 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

 ٙانجٛئخ انًذسعٛخ اٜيُخ ٔػًم انصٛبَخ انًغزًشح نٓب ،انز٘ عؼم يُٓب ثٛئخ عبرثخ نٛظ فمػ نهطهجخ ثم نًؤعغبد انًغزًغ انًؾه. 

 ٙانزٕاصم انكجٛش ثٍٛ انًذسعخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ ٔٔعٕد انضمخ انكجٛشح ثٍٛ انًذسعخ ٔانًغزًغ انًؾه. 

 انزؼبٌٔ ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك. 

 انزٙ ؽغؼذ انًغزًغ انًؾهٙ ػهٗ رمذٚى انًغبػذاد نهًذسعخ يٍ يضم دفغ سعٕو غهجخ انضبَٕٚخ  (رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ)اٚغبثٛبد انجشَبيظ

 .انؼبيخ يٍ لجم صُذٔق انضكبح ٔثؼط انغًؼٛبد انزؼبَٔٛخ

 رُفٛز انؼذٚذ يٍ األَؾطخ يٍ يضم رُظٛف انًغغذ انًغبٔس ٔإصذاس يغهخ دٔسٚخ ثؼُٕاٌ انًُبس. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ػذو اعزمشاس انخجشاد انزشثٕٚخ. 

 صؼٕثخ رغٛٛش ثؼط االَطجبػبد نذٖ انطهجخ ٔلهخ اْزًبو انطهجخ ثبنٕاعجبد انًٕكٕنخ إنٛٓى. 

 ًٍٛاسرفبع األَصجخ نذٖ ثؼط انًؼه. 

 ػذو ٔظٕػ فكشح أٌ انطبنت ْٕ يؾٕس انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ نذٖ انطهجخ. 

 ػذو يؼشفخ انًؼٍُٛٛ ثعشٔسح إػذاد رمبسٚش االَغبص ٔرضٔٚذ انًذٚشٚخ ثٓب. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 رفؼٛم دٔس اإلؽشاف انًغبَذ انُٕػٙ يٍ خالل انًزبثؼخ انًغزًشح إلػذاد انخطخ انزطٕٚشٚخ فٙ يشاؽهٓب ٔيزبثؼخ رُفٛز انُؾبغبد انٕاسدح فٛٓب. 

 رؼضٚض انًؼهًٍٛ  انًؾشفٍٛ ػهٗ رُفٛز انُؾبغبد يٍ لجم انًذٚشٚخ ثئػطبئٓى ؽٓبداد رمذٚشٚخ. 
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 3/ ويذسعخ:                  سلى انزمشٚش                      نغًغ انجٛبَبد                          4&2وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ انؼٍٛ انجٛعبء انضبَٕٚخ نهجٍُٛ  :انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112296: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 : 2.2.1aانًؤؽش 

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ    انؼٍٛ انجٛعبء انضبَٕٚخ نهجٍُٛ:انًشكضٚخ اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ             112296: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 : 1.5انًؤؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

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

 رجُٙ انًذٚشٚخ نهذٔساد انزذسٚجٛخ نهًؼهًٍٛ ٔيذٚش٘ انًذاسط ٔيذٚشارٓب. 

 صٚبساد يذٚش انزشثٛخ انًزكشسح نهًذسعخ. 

  انزؼبٌٔ انٕاظؼ يٍ لجم لغى يصبدس انزؼهى فٙ رٕفٛش انزغٓٛضاد انالصيخ نزُفٛز َؾبغبد انخطخ يٍ يضم انغًبػبد ،ٔرؼبٌٔ لغى االثُٛخ فٙ رمذٚى

 .انصٛبَخ انالصيخ

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 اَؾغبل انًؾشف انًغبَذ ثبنؼًم يُغمب نغبئضح انًهكخ ساَٛب نهًؼهى انًزًٛض،ٔثبنزبنٙ يزبثؼخ انًذسعخ يٍ لجم أكضش يٍ يؾشف. 

 ٍٛرجبٍٚ آساء انًؾشفٍٛ فٙ رؼهًٛبرٓى ؽٕل إػذاد انخطخ فمذ صاس انًذسعخ صالصخ يؾشفٍٛ يخزهف. 

 ظؼف رفؼٛم اإلؽشاف انًغبَذ فضٚبساد انًؾشفٍٛ نٛظ نٓب أصشاً فبػالً فٙ رطجٛك َؾبغبد انخطخ إر أَٓب ػجبسح ػٍ صٚبساد كًّٛخ ال َٕػٛخ. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  انًزبثؼخ انذٔسٚخ نهجشَبيظ يٍ لجم لغى اإلؽشاف نهؼًم ػهٗ رطٕٚش انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔإعشاء انزؼذٚم ػهٛٓب ٔاالغالع ػهٗ َؾبغبد انخطخ

 .ٔيزبثؼخ رُفٛزْب ٔيؼشفخ يب رى اَغبصِ يُٓب

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
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 1/1 صيذسعخ:    سلى انزمشٚش                                        4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ    ػفشاء األَصبسٚخ األعبعٛخ نهجُبد:انضائشح   اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:    اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113715:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 
نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 
لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ 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 إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

.عهجٛبد انزذسٚت ظؼف انزذسٚت ٔخبصخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذٚشٚخ ،ثم االظبفخ انٗ انزذسٚت انًكضف ٔظٛك انٕلذ أصُبء إػذاد انخطخ انزطٕٚشٚخ:يالؽظبد  

انًشاعؼخ انزارٛخ 

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ ألٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ  

: يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

: يالؽظبد

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

 األصش إنٗ عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ / ثُمم انًؼشفخد ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب لبوْبا٘و انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ قحس يذٚشٔؽط

 .انًذسعخ

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

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

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

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 االغالع ػهٗ انخطخ انزطٕٚشٚخ يٍ لجم سئٛظ انًغهظ فمػ ٔاػزًبدْب ٔانزٕلٛغ ػهٛٓب. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 اخعبع عًٛغ أفشاد فشٚك انزطٕٚش نهزذسٚت. 

  اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ. 

 اغالع انًغهظ ػهٗ انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔيُبلؾزٓب ٔإثذاء انًالؽظبد ػهٛٓب ٔرضٔٚذ انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ   ػفشاء األَصبسٚخ األعبعٛخ نهجُبد   :انضائشح اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113715:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب 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

 رؼبٌٔ انًؼهًبد ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك. 

 انًٕافمخ ػهٗ رُفٛز أَؾطخ انخطخ ٔػذو انًًبَؼخ يٍ لجم انًذٚشٚخ. 

  ٔسؽخ رذسٚجٛخ ؽٕل إداسح انٕلذ ،ٔٔسؽخ ؽٕل كٛفٛخ إػذاد ؽصخ يؾٕعجخ :رُفٛز انؼذٚذ يٍ األَؾطخ يٍ يضم. 

 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 اعٓضح انؾبعٕة انمذًٚخ. 

  انزؼطّم انًغزًش نؾجكخ االَزشَذ. 

 غجٛؼخ انجُبء انًغزأعش ٔػذو رٕافش يكبٌ إللبيخ األَؾطخ ٚؾٕل دٌٔ رُفٛز  انؼذٚذ يٍ األَؾطخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 انًزبثؼخ انًغزًشح نزُفٛز َؾبغبد انخطخ يٍ لجم لغى اإلؽشاف. 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

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

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      ػفشاء االَصبسٚخ األعبعٛخ نهجُبد:انضائشح   اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113715: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 :  a 2.2.1انًؤؽش 

 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                                       4&2و انزمشٚش األٔنٙ  نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ  ػفشاء االَصبسٚخ األعبعٛخ نهجُبد    :انضائشح اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ113715: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 : 1.5انًؤؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

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

 ٔرؾكٛى ثؼط األَؾطخ يٍ لجم انمغى َفغّ (انًخًٛبد)يغبًْخ لغى انُؾبغبد فٙ رُفٛز األَؾطخ انكؾفٛخ،. 

 يغبػذح لغى يصبدس انزؼهى فٙ رُفٛز ثؼط األَؾطخ ٔرنك ثزمذٚى انزغٓٛضاد انالصيخ. 

 رغٓٛم انكزت انشعًٛخ يٍ لجم انًذٚشٚخ ٔإػطبء ػذو يًبَؼخ نزُفٛز ٔإلبيخ األَؾطخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 غٛبة انًؾشف انًغبَذ ػٍ رطجٛك األَؾطخ انٕاسدح فٙ انخطخ. 

 لهخ يزبثؼخ لغى اإلؽشاف نزُفٛز األَؾطخ انٕاسدح فٙ انخطخ. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 يزبثؼخ انخطخ أالً ثأٔل نًؼشفخ َمبغ انمٕح ٔانعؼف. 

 انًزبثؼخ انفبػهخ يٍ لجم لغى اإلؽشاف نزؾمٛك أكجش لذس يٍ انُؾبغبد انٕاسدح فٙ انخطخ. 

 

 

 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘  
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                        4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                         انًشؽهخ يخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ     انؾًٛبء األعبعٛخ انًخزهطخ:انضائشح    اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112373:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 
نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 
لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ 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 إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالؽظبد

انًشاعؼخ انزارٛخ 

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

* ٔانًذٚشٚخ 

: يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

 ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظْبا٘و انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔقحس يذٚشٔؽط . 

 ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙاداو انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهى٘ق . 

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

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 اخزٛبس أػعبء انفشٚك ثذٌٔ اػزجبس يؼٛبس انشغجخ. 

 ػذو َمم أصش انزذسٚت نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ. 

 ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ يٍ لجم فشٚك انزطٕٚش فمػ. 

 لٛبو سئٛظ انًغهظ فمػ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔاػزًبدْب ٔانزٕلٛغ ػهٛٓب دٌٔ يُبلؾزٓب. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ظشٔسح ٔعٕد انشغجخ نذٖ األػعبء ػُذ رؾكٛم فشٚك انزطٕٚش. 

 َمم أصش انزذسٚت نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ. 

 ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ يٍ لجم فشٚك انزطٕٚش فٙ انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد. 

 اغالع عًٛغ أػعبء انًغهظ ػهٗ انخطخ ٔيُبلؾزٓب ٔرمذٚى انزغزٚخ انشاعؼخ يكزٕثخ نهًذسعخ. 
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                          4&2وانزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                         انًشؽهخ يخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ     انؾًٛبء األعبعٛخ انًخزهطخ:انضائشح اعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112373:انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب 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

 رؼبٌٔ انًؼهًبد ٔرمجهٍٓ نهزغٛٛش ٔانزطٕٚش. 

 انًجبدسح يٍ لجم انًؼهًبد فٙ رُفٛز انؼذٚذ يٍ األَؾطخ. 

 ٙرؼبٌٔ أٔنٛبء األيٕس ٔانًغزًغ انًؾه. 

 رُفٛز انؼذٚذ يٍ األَؾطخ يٍ يضم اَؾبء صٔاٚب رؼهًٛٛخ فٙ عبؽخ انًذسعخ ثشعى ٔعبئم رؼهًٛٛخ ػهٗ عذساٌ انًذسعخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 انجُبء انًذسعٙ انًغزأعش ٚؾٕل دٌٔ رطجٛك ثؼط األَؾطخ. 

 اسرفبع أَصجخ انًؼهًبد. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 اخعبع عًٛغ أػعبء فشٚك انزطٕٚش نهزذسٚت ػهٗ انجشَبيظ. 
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                              4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :           انًشؽهخ            يخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ    انؾًٛبء األعبعٛخ انًخزهطخ: انضائشحاعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112373: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 :  2.2.1aانًؤؽش  

 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                                      4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :          انًشؽهخ               يخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ    انؾًٛبء األعبعٛخ انًخزهطخ:انضائشحاعى انًذسعخ 

 يُطمخ انطفٛهخ:      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112373: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 : 1.5انًؤؽش 

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

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

  رهجٛخ دػٕح ؽعٕس انُؾبغبد ٔانًؾبسكخ فٛٓب. 

 رهجٛخ انذػٕح يٍ لجم األلغبو ػُذ انؾبعخ نهًغبػذح يٍ يضم لغى انزذلٛك انًبنٙ ،ٔاالثُٛخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ظؼف انذػى انفُٙ فٙ اٚصبل انًؼشفخ يٍ لجم اإلؽشاف انزشثٕ٘ ،فضٚبسارٓى كًٛخ ال َٕػٛخ. 

 ٗػذو إػطبء انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ لجم اإلؽشاف ؽٕل انًالؽظبد ػهٗ اخزجبساد انصفٕف انضالصخ األٔن. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 يزبثؼخ يغزًشح يٍ فجم لغى اإلؽشاف ثصٕسح دٔسٚخ نًؼشفخ يذٖ رُفٛز َؾبغبد انخطخ ٔرمذٚى انزغزٚخ انشاعؼخ ؽٕنٓب. 
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 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                نغًغ انجٛبَبد                4&2وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ       انؾغب انضبَٕٚخ انًخزهطخ: انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ          112314: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 
نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 
لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ 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 إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالؽظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ

عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 
انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 

ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد

(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  

ٔانًذٚشٚخ  

: يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

 نؾجكخ انًذاسط  انزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  

. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

 انزٕػٛخ يٍ خالل اإلراػخ ٔاالعزًبػبد. 

  ٙ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 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. 

 ٙرؼبٌٔ انًغزًغ انًؾه. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ُٚمم انًذٚش أصش انزذسٚت ػهٗ ثشَبيظ انغبْضٚخ نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ. 

 نى ٚمذو يغهظ انزطٕٚش رغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ ػٍ انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ. 

 صؼٕثخ ؽٕعجخ انخطخ ثغجت لذو أعٓضح انؾبعٕة. 

 اَمطبع اإلَزشَذ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 سفغ كفبءح فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔرذسٚجٓى ػهٗ انزخطٛػ انًٕعّ ثبنُزبئظ 

 إػطبء فشصخ نهًذٚش نزذسٚت فشق رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ انجشَبيظ. 

 ظشٔسح أٌ ٚمذو يغهظ انزطٕٚش رغزٚخ ساعؼخ ؽٕل انخطخ انزطٕٚشٚخ. 

 ظشٔسح أٌ ُٚمم انًذٚش أصش انزذسٚت ػهٗ ثشَبيظ انغبْضٚخ نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ. 



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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ       انؾغب انضبَٕٚخ انًخزهطخ: انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ          112314: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث
: عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انزطٕٚش انًذسعٛخدسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ   : 1.1انًؤؽش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ الوعبييش 

األَؾطخ انزٙ رى رُفٛزْب 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 ٔيؤعغبد انًغزًغ انًذ. 

 انًُؾخ انًبنٛخ. 

 انمُبػخ ٔانشغجخ َؾٕ انزغٛٛش. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 لذو أعٓضح انؾبعٕة ٔاَمطبع اإلَزشَذ. 

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

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ػذو رمٛٛذ صشف انًُؾخ، ٔرغٓٛم أٔعّ انصشف ؽغت ؽبعخ انًذسعخ. 
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 3/ ويذسعخ:                  سلى انزمشٚش                      نغًغ انجٛبَبد                          4&2وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ       انؾغب انضبَٕٚخ انًخزهطخ: انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ          112314: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 ال ينطبق/ وصاسة التشبيت والتعلين

   فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

   :سلن التقذيش اللفظي

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

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

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :                          انًشؽهخيخزهػ/إَبس/ ركٕس:انغُظ       انؾغب انضبَٕٚخ انًخزهطخ: انًشكضٚخ    اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ:  اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ          112314: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

الوذسسيت  

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

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

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 
 

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

 لٛبو يُغك انجشَبيظ ٔانًغبَذٍٚ انزشثٍٕٚٛ ثزٕفٛش انذػى انفُٙ نًزبثؼخ إػذاد انخطخ ٔرُفٛزْب. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

  (انخ.... أعٓضح انؾبعٕة، األثُٛخ، )ػذو رؼبٌٔ ثؼط الغبو انًذٚشٚخ فٙ صٛبَخ انًذسعخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 رٕفٛش يخزجش ؽبعٕة ؽذٚش يغ خذيخ اإلَزشَذ. 
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 1/1 صيذسعخ:    سلى انزمشٚش                                        4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغب األعبعٛخ نهجٍُٛ : انضائشح   اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ      113516    : انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث

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

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ 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 إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالؽظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ
عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 
. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 
رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 
ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبسا انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ ألٔنٕٚبد
(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  
ٔانًذٚشٚخ  

: يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  
. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

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

 انًُؾخ انًبنٛخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 نى ٚمى انًذٚش ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ثبنجشَبيظ ٔنى ُٚمم األصش إنٗ يغزًغ انًذسعخ. 

 نى رغزخذو انًذسعخ يُٓغٛخ انجشَبيظ ػُذ إعشاء انًشاعؼخ انزارٛخ. 

 رى رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاألٔنٕٚبد دٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ انًشاعؼخ انزارٛخ. 

 ػذو يغبًْخ فشق رُغٛك انًغبالد فٙ ثُبء انخطخ. 

 نى ُٚبلؼ انًغهظ انخطخ ٔنى ٚمذو رغزٚخ ساعؼخ. 

 ػذو ٔظٕػ االدٔاس ٔانًغؤٔنٛبد نذٖ فشق رطٕٚش انًذسعخ. 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ٍُٛٛصٚبدح انزٕػٛخ ثبنجشَبيظ نغًٛغ انًؼ. 

 إعشاء يشاعؼخ رارٛخ ٔرشرٛت االؽزٛبعبد ٔاألٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ َزبئظ انًشاعؼخ انزارٛخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ. 

 يغبًْخ فشق رُغٛك انًغبالد فٙ ثُبء انخطخ. 

 ظشٔسح يُبلؾخ انًغهظ انزشثٕ٘ نهخطخ ٔرمذٚى رغزٚخ ساعؼخ. 

 رذسٚت أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ انزخطٛػ انًٕعّ ثبنُزبئظ ٔرطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ. 
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                    نغًغ انجٛبَبد                                        4&2وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغب األعبعٛخ نهجٍُٛ : انضائشح   اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ      113516    : انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست         :  هصذس البيبنبث

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

 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

 انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ. 

 انؼًم ثشٔػ انفشٚك انٕاؽذ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 غٛبة انًذٚش ٔثؼط انًؼهًٍٛ ثغجت انًشض. 

 ػذو انًغؤٔنٛخ نذٖ انطهجخ ٔأٔنٛبء األيٕس. 

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

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ٍُٛٛصٚبدح انٕػٙ ثبألدٔاس ٔانًغؤٔنٛبد نكبفخ انًؼ. 

 رذسٚت فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػهٗ انجشَبيظ .
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 1/3 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                          نغًغ انجٛبَبد                                   4&2وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغب األعبعٛخ نهجٍُٛ : انضائشح   اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ      113516    : انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 ال ينطبق/ وصاسة التشبيت والتعلين

        فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

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

 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                                       4&2و انزمشٚش األٔنٙ  نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغب األعبعٛخ نهجٍُٛ : انضائشح   اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ      113516    : انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

الوذسسيت  

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: سلن التقذيش اللفظي

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

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 
 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

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

 لٛبو يُغك انجشَبيظ ٔانًغبَذٍٚ انزشثٍٕٚٛ ثزٕفٛش انذػى انفُٙ نًزبثؼخ إػذاد انخطخ ٔرُفٛزْب. 

  (أعٓضح انؾبعٕة، األثُٛخ)رؼبٌٔ انًذٚشٚخ فٙ صٛبَخ انًذسعخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 رى رطجٛك انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ثذٌٔ انزُغٛك يغ انًذٚشٚخ أٔ غهت انزؼبٌٔ يُٓب إال فٙ يغبل اإلسؽبد ٔانزٕعّٛ ٔاإلؽشاف. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 صٚبدح انزُغٛك ثٍٛ انًذٚشٚخ ٔانًذسعخ فٙ يغبل رطجٛك ٔرُفٛز انخطخ انزطٕٚشٚخ. 
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                        4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغب انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح    اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ    112293: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث

: سلن التقذيش اللفظي

 انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ خطػ رطٕٚشدسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد : 1.1.6انًؤؽش 

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

انًذسعخ 

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك 

رطٕٚش فٙ انًذسعخ 

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم 

انفشٚك ؽكهٛب، ػهٗ انٕسق فمػ  

ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة 

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء 

ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ  

انشعٕع إنٗ يؼبٚٛش 

انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ 

يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ 

. يؼهًٍٛ 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 إنٗ /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ 

: يالؽظبد

 انًشاعؼخ انزارٛخ
عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 
. يشاعؼخ رارٛخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 
رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔانًذٚشٚخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب 

ػهٗ انًؼهًٍٛ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو 

يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ 

انًؼهًٍٛ ٔانطهجخ فمػ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 
يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ 

ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ 

ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ 

ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ 

     : يالؽظبد

رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس 

األٔنٕٚبد  

نى ٚزى رشرٛت 

االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش 

انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارٛخ  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب 

نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ 

ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد 
ػؾٕائٛب  ثذٌٔ االنزضاو 

ثبنًغزٕٚبد  

رى رشرٛت االؽزٛبعبد 

ؽغت انًغزٕٚبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

اخزٛبس انًشاعؼخ ٔرى 

 فمػ يٍ األٔنٕٚبد
(  2+1)انًغزٕٚبد 

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت 

انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ 

انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس 

األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ  
* ٔانًذٚشٚخ 

: يالؽظبد

نى ٚزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ 

ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط 

انًؼهًٍٛ نٛظ ثبنعشٔسح 

أػعبء فٙ فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ثًؾبسكخ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ فمػ 

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ 

انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ 

أػعبء فشٚك رطٕٚش 

انًذسعخ ٔفشق رُغٛك 

انًغبالد 

:  يالؽظبد

يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نؾجكخ انًذاسطانزشثٕ٘

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ 

ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ 

. ػهٛٓب

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ  

رطٕٚش ثبالغالع  ػهٗ خطخ 

 ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئٛظ

لبو انًغهظ ثبالغالع 

رطٕٚش ػهٗ خطخ 

 ٔرى اػزًبدْب انًذسعخ

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب  

. دٌٔ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع 

ػهٗ خطخ رطٕٚش 

انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب 

ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٛٓب 

. ثؼذ يُبلؾزٓب

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ 

خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى 

اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ 

ػهٛٓب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك 

يالؽظبد انًغهظ ػهٛٓب 

ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ  
. ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ 

هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش - 1

 رُطجك ػهٗ رؾكٛهخ فشٚك انزطٕٚش يؼبٚٛش انؼعٕٚخ. 

 رٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ يٍ خالل اإلراػخ ٔاالعزًبػبد. 

 

 هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش- 2

 اخزٛبس األٔنٕٚبد ػؾٕائٛب دٌٔ االنزضاو ثبنًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ. 

 نى ٚمذو يغهظ انزطٕٚش رغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ ػٍ خطخ انًذسعخ. 

 نى ٚمى انًذٚش ثُمم األصش نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 اعزخذاو يُٓغٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ فٙ اخزٛبس األٔنٕٚبد. 

 ظشٔسح أٌ ٚمذو يغهظ انزطٕٚش رغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ ػٍ خطخ انًذسعخ. 

 ظشٔسح أٌ ُٚمم انًذٚش أصش انزذسٚت نغًٛغ انًؼٍُٛٛ فٙ انًذسعخ. 
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشٚش                                                          4&2وانزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبد ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغب انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح    اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ    112293: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 فشيق تطىيش الوذسست         :  هصذس البيبنبث

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

 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 ٔيؤعغبد انًغزًغ انًذ. 

 رمجم فكشح انجشَبيظ ٔانشغجخ ثبنؼًم. 

 انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 رٕاظغ ايكبَٛبد انًذسعخ ٔانًغزًغ. 

 ػذو رغطٛخ انًُؾخ نًزطهجبد األَؾطخ. 

 ظؼف رؼبٌٔ انًغزًغ انًؾهٙ ٔانًؤعغبد. 

 لذو أعٓضح انؾبعٕة، ٔػذو ٔعٕد ؽجكخ داخهٛخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 رٕفٛش أعٓضح ؽبعٕة ؽذٚضخ ٔخػ اَزشَذ عشٚغ. 

 رؾغٍٛ يشافك انًذسعخ. 

 رٕػٛخ انًغزًغ انًؾهٙ نٛصجؼ اكضش فبػهٛخ ٔرؼبٌٔ يغ انًذسعخ. 
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشٚش                                                              4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغب انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح    اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ    112293: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

 ال ينطبق/ وصاسة التشبيت والتعلين

    فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

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

 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                                      4&2و انزمشٚش األٔنٙ نغًغ انجٛبَبدًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهػ                          انًشؽهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انؾغب انضبَٕٚخ نهجٍُٛ: انضائشح    اعى انًذسعخ 

 انطفٛهخ:        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ    112293: انشلى انٕغُٙ نهًذسعخ

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

الوذسسيت  

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: سلن التقذيش اللفظي

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

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

 انًؾبسكٍٛ سظبٚمذس انًمٛى يغزٕٖ 
 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرٓىؽغت 

 

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

 لٛبو يُغك ٔيخزص انجشَبيظ ثزٕفٛش انذػى انفُٙ نًزبثؼخ إػذاد انخطخ ٔرُفٛزْب. 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 ٍٛلهخ صٚبساد انًؾشف. 

 

 تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 ٍٕٛٚصٚبدح رؼبٌٔ انًؾشفٍٛ انزشث. 

 


