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والمتوسطة معايير تقييم المشاريع المتناهية الصغر، الصغيرة   

 زيارات ميدانية  
 لجنة التقييم  

 أسماء اللجنة والمنصب 
 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 التاريخ 

 

 معلومات عامة 

 اسم مقدم الطلب  

  الموقع /المنطقة 

 اسم الشخص المسؤول 

 ؟قطاع خاص، مؤسسة وهل مسجلة رسميا هل مقدم الطلب شخص،  

 عدد العاملين 
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 العالمة  المعيار الرقم
  او الفكرة   موقع المشروع

  هل موقع المشروع جاذب ومناسب  1

  هل البناء في حالة جيدة 2

  قريب من المواصالت العامة المشروع  هل الموقع 3

اختيارها او المسار والمواقع التي تم  هل موقع المشروع قريب   4

 طبيعي جاذب  يتراثموقع تاريخي  في

 

  هل الموقع بعيد عن التلوث البيئي 5

  العامة جيدة  هل البيئة  6

  معلومات عامة عن مقدم الطلب  

  ليزية جقدرة المالك او احد افراد المشروع التكلم باللغة االن 7

  القدرة على استخدام وسائل التواصل االجتماعي  8

القدرة على التكلم عن المواقع التاريخية، الطبيعية، التراثية في  9

 المنطقة 

 

المالك 10   فكرته   /تطوير مشروعه  فيالفكرة  او صاحب    رغبة 

 في المستقبل

 

  فكرة المشروع  

  تتلقى فكرة المشروع الموافقة االجتماعية في المنطقة  11

  الفكرة واقعية وقابلة للتطبيق  12
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الزائرين للمنطقة؟ هل   13 ومبتكرة وتجذب  فكرة المشروع جديدة 

  ، جدًدا(  كانوا  )إذا  الزوار  لجذب  ملموسة  إمكانات  ولديك 

 والمزيد من الزوار إذا كانوا موجودين بالفعل؟ 

 

 يقدم المشروع إحدى أهم الخدمات المطلوبة للزوار؟  14

التنفيذ  يأخذ في االعتبار االستدامة في المنطقة ، سواء أثناء 

 أو التشغيل؟

 

 يضمن المشروع المساواة بين الجنسين؟  15

التنمية  على  تركز  الوعي  لزيادة  أنشطة  المشروع  يوفر 

 المستدامة والبيئة والطبيعة في المواقع المختارة أو حولها؟

 

يقدم المشروع الدعم و / أو الفرصة لذوي االحتياجات الخاصة   16

 واإلعاقة؟

 

  المشروع فرص عمل إضافية للمجتمع المحلي؟يوفر  17

  أنشطة المشروع صديقة للبيئة؟ هل  18

 

  



 

4 
 

 

 مالحظات و توصيات 
 
 
 
 
 
 

 
 أسماء لجنة التقييم التوقيع 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 التاريخ 
 مجموع العالمات  
 ؟ هل فكرة المشروع المقترح مالئمة مع االحتياجات في تلك المنطقة 
 العام التقييم  

 غير راض بشدة
 غير راض

 راض 
 راض بشكل كبير 

 
 التقييم:لية آ

 غير راض بشكل كبير، غير راض، راض ، راض بشكل كبير
 بحيث يكون العدد األكبر هو األفضل 4-1الدرجات:  


