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 11/1 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                                   انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ      انبشُشٌ األعبعُت انًخخهطت:    اعى انًذسعت 

 انغهظ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت           110888:  انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح: 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد
 (يذاسطالَغخخذو نخقُُى صىدة خطظ ): عهى انخقذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

 َعى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

 َعى    

يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت.  

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  بذقت نُصف األَشطت انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنى َخى ححذَذ . 

 بعض انًؤششاث غُش يشحبطت يع انًخشصبث بشكم يُطقٍ بغبب صُبغت انًخشس . 

  صحُحغُش انًخشصبث يكخىبت بشكم بعض.  

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  بذقت ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبا  نكبفتانًغؤونُبث ببنُغبتضشوسة ححذَذ . 

 ٍضشوسة اسحببط كبفت انًؤششاث يع انًخشصبث بشكم يُطق . 

  انًخشصبث بشكم صحُحكخببت كبفت ضشوسة.  

 

 

 11/2 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                            انخقشَش األونٍ  ًَىرس 
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                        انشقى أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انضُظ     انصبُحٍ انزبَىَت نهبٍُُ:     اعى انًذسعت 

 نغهظا:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت110835: انىطٍُ نهًذسعت

 انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح: 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد

 (يذاسطالَغخخذو نخقُُى صىدة خطظ ): عهى انخقذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

 َعى    

 

يب هً أثزس َقبط انقىح ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 1

 رى رحذٌذ األونىٌبد حظت احزٍبجبد انًذرطخ كًب رظهزهب ثٍبَبد انًزاجعخ انذارٍخ. 

 انُزبئج يزرجطخ ثأونىٌبد انًذرطخ. 

 انُزبئج يكزىثخ ثشكم صحٍح.  

 انًإشزاد يزرجطخ ثبنُزبئج انًأيىل رحقٍقهب.  

  يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارصعهى انخطخرًذ انًصبدقخ . 

 

يب هً أثزس َقبط انضعف ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 2

 صحٍح غٍزانًخزجبد يكزىثخ ثشكم .  

 ال ٌىجذ اررجبط ثٍٍ انًإشزاد وانًخزجبد ثظجت انصٍبغخ غٍز انىاضحخ نهًخزجبد . 

  األَشطخ وانًخزجبد وانُزبئجثعض اررجبط يُطقً ثٍٍ ال ٌىجذ. 

 ألَشطخ انًُىي رُفٍذهبثعض او رحذٌذ انًظإونٍبد ثبنُظجخ لنى ي. 

  ٌزظى ثبنىاقعٍخ ال انجذول انشيًُ نهزُفٍذ.  

 

 رىصٍبد نزحظٍٍ ثزَبيج رطىٌز انًذرطخ وانًذٌزٌخ- 3

 ضزورح كزبثخ انًخزجبد ثشكم صحٍح وواضح . 

  ضزورح انززكٍش عهى اٌ ٌكىٌ هُبك اررٍبط  واضح ثٍٍ انًإشزاد وانًخزجبد. 

  اكثز  واقعٍخةانجذول انشيًُ نهزُفٍذ رحذٌذ ضزورح. 

 ألَشطخ انًُىي رُفٍذهبنكبفخ ا رحذٌذ انًظإونٍبد ثبنُظجخ ضزورح. 

 األَشطخ وانًخزجبد وانُزبئجكبفخ اررجبط يُطقً ثٍٍ وجىد  ضزورح. 
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 11/3 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                                       انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ         عُحبٌ األعبعُت انًخخهطت:     اعى انًذسعت

 انغهظ: اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                      110886:  ةانشقى انىطٍُ نهًذسط

 انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح: 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد

 (يذاسطالَغخخذو نخقُُى صىدة خطظ ): عهى انخقذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 
      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 
      

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 
 ال    

يب هً أثزس َقبط انقىح ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 1

 رى رحذٌذ األونىٌبد حظت احزٍبجبد انًذرطخ كًب رظهزهب ثٍبَبد انًزاجعخ انذارٍخ.  

 انُزبئج يزرجطخ ثأونىٌبد انًذرطخ.  

 انُزبئج يكزىثخ ثشكم صحٍح.  

 انًإشزاد يزرجطخ ثبنُزبئج انًأيىل رحقٍقه. 

 انًخزجبد يكزىثخ ثشكم صحٍح.  

 هُبك اررجبط يُطقً ثٍٍ األَشطخ وانًخزجبد وانُزبئج.  

 

يب هً أثزس َقبط انضعف ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 2

  ثذقخ رى رحذٌذ انًظإونٍبد ثبنُظجخ نألَشطخ انًُىي رُفٍذهبينى . 

 ٌزظى انجذول انشيًُ نهزُفٍذ ثبنىاقعٍخال. 

 يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارصعهى انخطخ انًصبدقخ نى رزى .  

 

 رىصٍبد نزحظٍٍ ثزَبيج رطىٌز انًذرطخ وانًذٌزٌخ- 3

 ضزورح رحذٌذ يظإونٍخ رُفٍذ األَشطخ ثشكم دقٍق . 

 ضزورح حذٌذ جذول سيًُ واقعً نزُفٍذ األَشطخ . 

 ٌجت انًصبدقخ عهى انخطخ يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارص . 
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 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                              نضًع انبُبَبث      انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ /ربَىٌ :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ      بُىضت انششقُت انزبَىَت انًخخهطت:      اعى انًذسعت 

 انغهظ:      اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت         110841: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح: 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد

 (يذاسطالَغخخذو نخقُُى صىدة خطظ ): عهى انخقذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

 َعى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

 ال    

يب هً أثزس َقبط انقىح ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 1

 رى رحذٌذ األونىٌبد حظت احزٍبجبد انًذرطخ كًب رظهزهب ثٍبَبد انًزاجعخ انذارٍخ.  

 انُزبئج يزرجطخ ثأونىٌبد انًذرطخ.  

 انُزبئج يكزىثخ ثشكم صحٍح.  

 انًإشزاد يزرجطخ ثبنُزبئج انًأيىل رحقٍقهب.  

 انًخزجبد يكزىثخ ثشكم صحٍح.  

 انًإشزاد يزرجطخ ثبنًخزجبد.  

 هُبك اررجبط يُطقً ثٍٍ األَشطخ وانًخزجبد وانُزبئج.  

 رى رحذٌذ انًظإونٍبد ثبنُظجخ نألَشطخ انًُىي رُفٍذهب.  

 نجذول انشيًُ نهزُفٍذ ٌزظى ثبنىاقعٍخا.  

 

يب هً أثزس َقبط انضعف ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 2

  يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارصعهى انخطخ انًصبدقخ نى رزى .  

 

 

 رىصٍبد نزحظٍٍ ثزَبيج رطىٌز انًذرطخ وانًذٌزٌخ- 3

 عهٍهب يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارصضزورح انًصبدقخ .  
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 11/5 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                     انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                 أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انضُظ         يُغشة األعبعُت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 

 انغهظ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت  110886:         انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح: 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد

 (يذاسطالَغخخذو نخقُُى صىدة خطظ ): عهى انخقذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 
حُفُزهب 

      

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

 َعى    

يب هً أثزس َقبط انقىح ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 1

 رى رحذٌذ األونىٌبد حظت احزٍبجبد انًذرطخ كًب رظهزهب ثٍبَبد انًزاجعخ انذارٍخ.  

 انُزبئج يزرجطخ ثأونىٌبد انًذرطخ. 

 انُزبئج يكزىثخ ثشكم صحٍح.  

 انًإشزاد يزرجطخ ثبنُزبئج انًأيىل رحقٍقهب.  

 انًإشزاد يزرجطخ ثبنًخزجبد. 

 هُبك اررجبط يُطقً ثٍٍ األَشطخ وانًخزجبد وانُزبئج.  

  يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارصعهى انخطخرًذ انًصبدقخ .  

 

 

يب هً أثزس َقبط انضعف ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 2

  صحٍح غٍزانًخزجبد يكزىثخ ثشكمَصف .  

 َشطخ انًُىي رُفٍذهبألأنُصف رى رحذٌذ انًظإونٍبد ثبنُظجخ نى ي.  

  ٌزظى ثبنىاقعٍخال انجذول انشيًُ نهزُفٍذ.  

 

 رىصٍبد نزحظٍٍ ثزَبيج رطىٌز انًذرطخ وانًذٌزٌخ- 3

 ضزورح كزبثخ كبفخ انًخزجبد ثشكم صحٍح وواضح . 

 ٌجت رحذٌذ انًظإونٍخ نزُفٍذ األَشطخ ثشكم دقٍق . 

 ٌجت اٌ ٌزظى انجذول انشيًُ ثبنىاقعٍخ وانذقخ . 

  



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

السلط                :تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/6 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                                   انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ       عهُقىٌ األعبعُت انًخخهطت :    اعى انًذسعت

 انغهظ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت        110896:  انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح: 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد

 (يذاسطالَغخخذو نخقُُى صىدة خطظ ) :عهى انخقذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

 َعى    

يب هً أثزس َقبط انقىح ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 1

 رى رحذٌذ األونىٌبد حظت احزٍبجبد انًذرطخ كًب رظهزهب ثٍبَبد انًزاجعخ انذارٍخ 

  انُزبئج يزرجطخ ثأونىٌبد انًذرطخ 

  انُزبئج يكزىثخ ثشكم صحٍح 

 اانًإشزاد يزرجطخ ثبنُزبئج انًأيىل رحقٍقه  

 رًذ انًصبدقخ عهٍهب يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارص  

 

يب هً أثزس َقبط انضعف ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 2

 صحٍح غٍزانًخزجبد يكزىثخ ثشكم .  

  ٌزظى ثبنىاقعٍخال انجذول انشيًُ نهزُفٍذ.  

  ثٍٍ األَشطخ وانًخزجبد وانُزبئجضعٍف هُبك اررجبط .  

 ألَشطخ انًُىي رُفٍذهبنُصف ارى رحذٌذ انًظإونٍبد ثبنُظجخ نى ي.  

 

 رىصٍبد نزحظٍٍ ثزَبيج رطىٌز انًذرطخ وانًذٌزٌخ- 3

 ضزورح كزبثخ انًخزجبد ثكم صحٍح وواضح . 

 ضزورح أٌ ٌزظى انجذول انشيًُ ثبنىاقعٍخ نزُفٍذ كبفخ األَشطخ . 

 ٌجت اٌ رزرجظ األَشطخ وايخزجبد وانُزبئج ثشكم واضح . 

  َشطخ انًُىي رُفٍذهبنكبفخ األرحذٌذ انًظإونٍبد ثبنُظجخ ضزورح.  

  



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

السلط                :تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/1 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                                         انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                      أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انضُظ                              َشقب انزبَىَت نهبٍُُ: اعى انًذسعت 

 انغهظ:  اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                  110838: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح : 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد

  (يذارصالٌظزخذو نزقٍٍى جىدح خطظ ): طهى انزقذٌز انهفظً
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 
     انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 
     انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 
     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

     

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

 َعى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 
حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

 َعى    

 

يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 كبفخ األونىٌبد ثبإلضبفخ نعجبرح انزؤٌخ رظزجٍت نالحزٍبجبديهخص االحزٍبجبد يىجىد و. 

 ثشكم ربونُزبئج و ثب يزرجطخاألونىٌبد  جًٍع. 

 واضح ورصف رغٍز فً انقذرح أو األداءانُزبئج يكزىثخ ثشكم . 

 يزىافقخ يعهب وهُبك يشٌج يٍ انًإشزاد انُىعٍخ وانكًٍخهب يإشزادكبفخَزبئج ال جًٍع . 

 ورصف أَشطخ يُجشحانًخزجبد يكزىثخ ثشكم صحٍح . 

 وقًٍخ أطبص ويظزهذف نكم يُهب يزىافقخ يعهب وهُبك يشٌج يٍ انًإشزاد انُىعٍخ وانكًٍخكبفخ انًخزجبد نذٌهب يإشزاد . 

  يخزجبد يزرجطخ ثهب وكبفخ انُزبئج نذٌهب أَشطخ.  

 رى رحذٌذ انًظإونٍبد نكبفخ األَشطخ وثشكم يُبطت. 

 انجذول انشيًُ نهزُفٍذ ٌزظى ثبنىاقعٍخ. 

 رًذ انًصبدقخ عهٍهب يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارص. 

 

 

يب هً أثزس َقبط انضعف ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 2

 

 

 رىصٍبد نزحظٍٍ ثزَبيج رطىٌز انًذرطخ وانًذٌزٌخ- 3

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

السلط                :تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/2 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                       انخقشَش األونٍ  ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ ركىس:   انضُظصٌ االعبعُت نهبُبث:    اعى انًذسعت 

 انغهظ: اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت  110889: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح : 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد

 (يذارصالٌظزخذو نزقٍٍى جىدح خطظ ): طهى انزقذٌز انهفظً
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 
     انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 
     انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 
     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

     

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

 َعى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 
حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

 َعى    

يب هً أثزس َقبط انقىح ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 1

 كبفخ األونىٌبد ثبإلضبفخ نعجبرح انزؤٌخ رظزجٍت نالحزٍبجبديهخص االحزٍبجبد يىجىد و. 

 ثشكم ربونُزبئج و ثب يزرجطخاألونىٌبد  جًٍع. 

 يزىافقخ يعهب وهُبك يشٌج يٍ انًإشزاد انُىعٍخ وانكًٍخهب يإشزادكبفخَزبئج ال جًٍع . 

 ورصف أَشطخ يُجشحانًخزجبد يكزىثخ ثشكم صحٍح . 

 وقًٍخ أطبص ويظزهذف نكم يُهب يزىافقخ يعهب وهُبك يشٌج يٍ انًإشزاد انُىعٍخ وانكًٍخكبفخ انًخزجبد نذٌهب يإشزاد . 

  يخزجبد يزرجطخ ثهبوكبفخ انُزبئج نذٌهب أَشطخ .  

 رى رحذٌذ انًظإونٍبد نكبفخ األَشطخ وثشكم يُبطت. 

 انجذول انشيًُ نهزُفٍذ ٌزظى ثبنىاقعٍخ. 

 رًذ انًصبدقخ عهٍهب يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارص. 

 

يب هً أثزس َقبط انضعف ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 2

  واضح وال رصف رغٍز فً انقذرح أو األداءيكزىثخ ثشكمغٍز انُزبئج ثعض . 

 

 

 رىصٍبد نزحظٍٍ ثزَبيج رطىٌز انًذرطخ وانًذٌزٌخ- 3

  وصحٍح ثحٍث رصف رغٍز فً انقذرح أو األداءواضح انُزبئج ثشكمضزورح كزبثخ كبفخ  . 

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

السلط                :تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/3 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                                   نضًع انبُبَبثانخقشَش األونٍ ًَىرس 

                          أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ     بطُب األعبعُت انًخخهطت:    اعى انًذسعت

 انغهظ:      اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت110898: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح : 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد

 (يذارصالٌظزخذو نزقٍٍى جىدح خطظ ): طهى انزقذٌز انهفظً
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 
     انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 
     انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 
     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

     

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 
حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

           َعى    

يب هً أثزس َقبط انقىح ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 1

 ثشكم ربونُزبئج و ثب يزرجطخاألونىٌبد  جًٍع. 

 واضح ورصف رغٍز فً انقذرح أو األداءانُزبئج يكزىثخ ثشكم . 

 يزىافقخ يعهب وهُبك يشٌج يٍ انًإشزاد انُىعٍخ وانكًٍخهب يإشزادكبفخَزبئج ال جًٍع . 

 ورصف أَشطخ يُجشحانًخزجبد يكزىثخ ثشكم صحٍح . 

 وقًٍخ أطبص ويظزهذف نكم يُهب يزىافقخ يعهب وهُبك يشٌج يٍ انًإشزاد انُىعٍخ وانكًٍخكبفخ انًخزجبد نذٌهب يإشزاد . 

  يخزجبد يزرجطخ ثهبوكبفخ انُزبئج نذٌهب أَشطخ .  

 رى رحذٌذ انًظإونٍبد نكبفخ األَشطخ وثشكم يُبطت. 

 رًذ انًصبدقخ عهٍهب يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارص. 

 

يب هً أثزس َقبط انضعف ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 2

 يهخص االحزٍبجبد غٍز يىجىد . 

  ٌزظى ثبنىاقعٍخال انجذول انشيًُ نهزُفٍذ. 

 

 رىصٍبد نزحظٍٍ ثزَبيج رطىٌز انًذرطخ وانًذٌزٌخ- 3

 ضزورح وجىد يهخص االحزٍبجبد فً خطخ انًذرطخ . 

  انجذول انشيًُ نهزُفٍذ ثبنىاقعٍخضزورح اٌ ٌزظى. 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
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 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                              نضًع انبُبَبث     انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                          أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ             حشفت األعبعُت انًخخهطت:    اعى انًذسعت

 انغهظ:  اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                     110892: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

انُظجخ انًئىٌخ نخطظ  انزطىٌز انًذرطٍخ انزً رُطجق عهٍهب يعبٌٍز انجىدح : 1.1.1انًإشز

خطظ انزطىٌز انًذرطٍخ : يصذر انجٍبَبد

 (يذارصالٌظزخذو نزقٍٍى جىدح خطظ ): طهى انزقذٌز انهفظً
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

     

     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 
     انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 
     انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 
     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

     

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

 َعى    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 
حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

 َعى    

يب هً أثزس َقبط انقىح ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 1

 كبفخ األونىٌبد ثبإلضبفخ نعجبرح انزؤٌخ رظزجٍت نالحزٍبجبديهخص االحزٍبجبد يىجىد و. 

 ثشكم ربونُزبئج و ثب يزرجطخاألونىٌبد  جًٍع. 

 واضح ورصف رغٍز فً انقذرح أو األداءانُزبئج يكزىثخ ثشكم . 

 يزىافقخ يعهب وهُبك يشٌج يٍ انًإشزاد انُىعٍخ وانكًٍخهب يإشزادكبفخَزبئج ال جًٍع . 

 ورصف أَشطخ يُجشحانًخزجبد يكزىثخ ثشكم صحٍح . 

 وقًٍخ أطبص ويظزهذف نكم يُهب يزىافقخ يعهب وهُبك يشٌج يٍ انًإشزاد انُىعٍخ وانكًٍخكبفخ انًخزجبد نذٌهب يإشزاد . 

  يخزجبد يزرجطخ ثهبوكبفخ انُزبئج نذٌهب أَشطخ .  

 رى رحذٌذ انًظإونٍبد نكبفخ األَشطخ وثشكم يُبطت. 

 انجذول انشيًُ نهزُفٍذ ٌزظى ثبنىاقعٍخ. 

 رًذ انًصبدقخ عهٍهب يٍ قجم انًجهض انززثىي نشجكخ انًذارص. 

 

 

يب هً أثزس َقبط انضعف ثبنُظجخ نهذا انًإشز - 2

 

 

 رىصٍبد نزحظٍٍ ثزَبيج رطىٌز انًذرطخ وانًذٌزٌخ- 3

 

 

 


