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 .بدلصيق والصدلحي  وال بدت( جمع البيدندت

 :إغراض التقويم 
لباارامج اشرشاادي اليراوااال وللعاادملي  ونااه للتطااوير المسااتمر  غناا  ال يعتباار مؤشاار -1

باااأال رشااادي اليراواااال حيااام ياااؤي  الااا  تحيياااي نقااادط القصاااور والخلااال و سااابدبهد وتحيياااي 
ضااوء يلاا  ياااتم توولااا   اااد ياؤ  الاايهمل كاااومااايى قياادمهم بدشوماادل المو  كفاادءة العاادملي 
 .بدستمرار  اشرشديي تطوير البرامج 

 .لتحقيقهد   ديي  محيية تويوض  الجهوي الزيميسدوي ول  وضع  اياف ارش -2
جااااراء مكاااا  تحقيقااااه ماااا  تلاااا  اماااااياف وماااايى التقاااايم الحدصاااال ماااا   قياااادن مااااد  -3

شاايو  ويالئاال تقاايم التعليمااال الااي  يحققااه اش ااراي المستر اللاا  يليهااد بمااد  ااال االوصااول 
القتصاااادي  واالجتماااادوال المترتااااب ولاااا  تنفيااااي اوكي  وكاااايال  التقاااايم رات سااااليااااماااا  تخي

  .   البرامج اشرشديي  وتحقق اماياف التال تنفياد 
 ااال تحقيااق التخياارات  اشرشااديي المعيناادت و يساادوي  ااال قياادن يرجاا   عدلياا  الطاارق  -4

   .لي  ودك ر مزئم  و اال رشديي اشالسلوكي  المرغب تووليه يتم اختيدر الطرق 
ماع الجهادي اشرشادي  ما   مق  ليى المسترشايي  وييادية تعادونهيسدوي  ال خلق ال  -5

ماا  حقاادئق ت ويوضاا  النتاادئج  اشرشااديي خاازل واار  مااد يتعلااق باادلبرامج والسيدساادت 
  .القتصديي  المرتب  وليهدا
ت ومايى  المختلفا  رشاديي اشيسدوي  ال تحييي القوة البشري  الزيما  للقيادم بدلمهادم  -6
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التعليميا  اليراويا   دتساؤسمالتمك  تاالتقاويم  التاال يتوصال لهاد النتادئج ول  ضوء -7
منداجهااد وتوييااع طزبهااد ولاا  التخصصاادت المختلفاا   التااال تيهاار  وتعااييلتحييااي  ماا 

 .اند  حدج  لقوة بشرة ميرب   يهد 
  والمبااررات الواضااح  لتعااييل   ااال تقااييم  لمرشااي اليراواااللياا  يم اال اليودماا  القو  -8

 .ول ونهدؤ المس شرشديي  والبرامج تخيير لخطط


