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نختار سنة البرمجة، ▪
ثم مرحلة البرمجة▪

البرمجة

25



ن نختار تدبير المشاريع، م▪
القائمة الرئيسية

البرمجة

نقوم بمسك قيم مؤشر ▪

الهدف العام الخاصة 
بالبرمجة، إذا كان متوفرا

ية إذا سبق التخطيط للميزان▪

العامة للمشروع، في 

مرحلة التخطيط، فيجب 

مسك قيم البرمجة لهذه 
الميزانية  26



، ثم 0اآلن ننتقل للهدف ▪

، ثم التدابير من 0النتيجة 

أجل برمجة إجراءات هذه 
التدابير 

(التدابير)البرمجة 

، 1نضغط على زر التدبير ▪

لبرمجة إجراءات هذا 
التدبير

بعد ذلك نضغط على       ▪

لمسك تاريخ البداية 

المبرمج، وتاريخ النهاية 
المبرمج
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بعد الضغط على زر        ▪
:تظهر الواجهة التالية

أما إذا كان غير ذلك، فنقوم▪

بمسك تاريخ البداية 
المبرمج 

إذا كان اإلجراء ال يمكن ▪

إنجازه ألسباب محددة 

وموضوعية، نضغط على 

وانتهى " متخلى عنه"زر 
األمر

ثم مسك تاريخ النهاية ▪
المبرمج 

ثم ثم مسك المالحظات، ▪
تأكيد

(التدابير)البرمجة 
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كما يمكننا برمجة إجراءات ▪

جديدة لم يكن مخطط لها في

مرحلة التخطيط، وذلك 

م بالضغط على التدابير، ث
تحديد اإلجراءات  

يف بعد ذلك تظهر الواجهة التالية، نقوم بمسك تعر▪
، ثم نضغط على زر تأكيد"1اإلجراء"اإلجراء، مثال 

(التدابير)البرمجة 
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ر اآلن نضغط على التدبي▪

، 1الذي أضفنا له اإلجراء 

فتظهر إجراءات هذا 

ت التدبير، فنالحظ أنه تم

1اإلشارة إلى أن اإلجراء 
"غير مخطط له"

بعد ذلك نضغط على      ▪

لبرمجة هذا اإلجراء، 

ة وذلك بمسك تاريخ البداي

المبرمج، وتاريخ النهاية
المبرمج، 

وعند االنتهاء من برمجة ▪

كل اإلجراءات، نضغط 
"إنهاء"على زر 

(التدابير)البرمجة 
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(المؤشرات)البرمجة 

اآلن ننتقل لبرمجة ▪

المؤشرات، ألجل ذلك 

، ثم 1نختار الهدف 
مثال، 6النتيجة 

ننا بالنسبة للتدابير يمك▪

ن إضافة تدابير جديدة، لك

غير "إجراءاتها تكون 
"مخطط لها

بالنسبة لبرمجة ▪

اإلجراءات، نقوم بنفس 

ا العملية التي سبق وقمن
0بها مع تدابير الهدف 

31



(المؤشرات)البرمجة 

بعد الضغط على▪

مؤشرات النتائج، 
تظهر الواجهة التالية 

تتضمن فكرة حول ▪

المؤشر، مستوى اإلنشاء

مله ومستوى التنفيذ، ومعا

وكذا خصائص المؤشر 
من خالل الضغط على 

كما تتيح لنا هذه الواجهة▪

ة إمكانية مسك قيم البرمج

لهذا المؤشر، والبرمجة 
التنازلية

بنفس الطريقة يتم مسك مؤشر الهدف الخاص إذا كان متوفرا وتم مسكه في مرحلة التخطيط: ملحوظة



(المؤشرات)البرمجة 

نالحظ أن هناك ثالث ▪
رفترات لبرمجة قيم المؤش

بعد الضغط على زر        ▪
:تظهر الواجهة التالية

2022يونيو -يناير▪

2022شتنبر -يناير▪

2022دجنبر -يناير▪

وكل الفترات تبدأ بشهر▪

ك يناير للداللة على أن مس

ن قيم المؤشر يجب أن يكو
(cumulatif)تراكميا 

60في المرحلة الثانية، وحققنا 100مستفيدا في المرحلة األولى، وحققنا 60فمثال في هذا المؤشر العددي، إذا حققنا عدد ▪
في المرحلة الثالثة، تكون عملية المسك كما هو موضح في الصورة أعاله

60

160

220
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(المؤشرات)البرمجة 

مثال القيمة المستهدفة هي ▪
والتي تمثل عدد 100%

تي المؤسسات التعليمية ال

تتوفر على شبكة 

معلوماتية محلية على 

العدد اإلجمالي لمؤسسات
الثانوي

نأخذ مثاال يكون المؤشر ▪
فيه نسبة مئوية

في المرحلة الثالثة، 5في المرحلة الثانية، وحققنا 5مؤسسات في المرحلة األولى، وحققنا 10في هذا المؤشر، إذا حققنا عدد ▪
تكون عملية المسك تراكمية كما هو موضح في الصورة أعاله

34

نفترض أن العدد اإلجمالي▪

110للمؤسسات هو 

وعدد المؤسسات التي ▪

ة تتوفر على شبكة محلي
90هو 2021سنة 

100

105

110

110

110

110

90,9

95,5

100

%

%

%



رالبرمجة التنازلية للمؤش
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غط في البرمجة التنازلية نض▪

لتظهر خانات + على 
ة المسك الخاصة بكل مديري

نقوم بمسك قيم البرمجة ▪

ب التنازلية لكل مديرية حس

فترات البرمجة، وذلك 

بشكل تراكمي، ثم نضغط

على زر حفظ، لتظهر هذه 

ة القيمة الخاصة بكل مديري

للمسؤول اإلقليمي عن 
المشروع



(الميزانية)البرمجة 

فنضغط بعد ذلك على      ▪

لمسك الميزانية 
المرصودة 

نختار الميزانية، فتظهر ▪
الواجهة التالية 

36

نقوم بمسك القيمة ▪

المبرمجة، والمالحظة، ثم 
نضغط على زر تأكيد 


