
 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 1 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق بُي حًذ :المقيم االول 

  

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

  أعبعي/ربَىٌ  :                          انًشعهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ  َغيبت انًبصَيت األعبعيت انًخخهطت: اعى انًذسعت

 نىاء انمىيغًت:  اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت      :  انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 

 انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة: 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث
 (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 انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 
      

      انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

      انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

      انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث 

وانُخبئح 
      

حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي 

حُفيزهب 
      

     الاندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي 

نشبكت انًذاسط 
     ال

 

يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

  انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظيعظى. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبيعظى. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبثبعض. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  صغُظ غُشانُخبئش يكخىبت بشكمبعض . 

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبغُش انًؤششاث بعض. 

  صغُظ غُشانًخشصبث يكخىبت بشكميعظى . 

  يشحبطت ببنًخشصبثغُش انًؤششاث بعض. 

 انًغؤونُبث غُش يغذدة بشكم دقُق. 

 

حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت - 3

 ِضشوسة إعبدة انُظش ببنخطت يع يشاعبة يب وسد فٍ َقبط انضعف انًزكىسة اعال. 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 2 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق بُي حًذ :المقيم االول 

  

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

أعبعٍ   /ثبَىي :                         انًشعهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ    اعكبٌ انطيبت انثبَىيت انًخخهطت: اعى انًذسعت

 نىاء انمىيغًت:  اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت       112629: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 

 انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة: 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث
 (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 انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 
      

      انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

      انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

      انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث 

وانُخبئح 
      

حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي 

حُفيزهب 
      

 َعى    اندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي 

نشبكت انًذاسط 
 َعى    

 

يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

  انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظيعظى. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  صغُظ غُشانُخبئش يكخىبت بشكمبعض . 

 يعظى يؤششاث انًخشصبث يصبغت كًؤششاث َخبصبث. 

 

حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت - 3

  ضشوسة إعبدة انُظش بصُبغت يؤششاث انًخشصبث بغُذ حصبظ أكزش حغذَذاًا. 

 ِيشاعبة يب وسد فٍ َقبط انضعف انًزكىسة اعال. 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 3 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق بُي حًذ :المقيم االول 

  

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

أعبعٍ   /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ ركىس:انضُظ  أو لصيش وانًمببهيٍ انثبَىيت نهبُبث: اعى انًذسعت

 نىاء انمىيغًت:  اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت      :  انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 

 انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة: 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث
 (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 انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 
      

      انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

      انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

      انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث 

وانُخبئح 
      

حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي 

حُفيزهب 
      

 َعى    اندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي 

نشبكت انًذاسط 
     ال

 

يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

  انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظبعض. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  صغُظغُش انُخبئش يكخىبت بشكم يعظى. 

 صغُظ غُشانًخشصبث يكخىبت بشكم . 

 يعظى يؤششاث انًخشصبث يصبغت كًؤششاث َخبصبث. 

 َىصذ حطببق كبُش بٍُ هزِ انخطت وخطت يذسعت أخشي فٍ َفظ انخضًع. 

 

حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت - 3

  (بًب َخىافق يع انغبنت انفشَذة نهًذسعت)ضشوسة إعبدة بُبء انخطت يٍ صذَذ. 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 4 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق بُي حًذ :المقيم االول 

  

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

أعبعٍ   /ثبَىي :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ  أو لصيش وانًمببهيٍ انثبَىيت نهبُيٍ: اعى انًذسعت

 نىاء انمىيغًت:  اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت      :  انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 

 انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة: 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث
 (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 انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 
      

      انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

      انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

      انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث 

وانُخبئح 
      

حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي 

حُفيزهب 
      

 َعى    اندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي 

نشبكت انًذاسط 
     ال

 

يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

  انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظيعظى. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  صغُظغُش انُخبئش يكخىبت بشكم بعض. 

  صغُظغُش انًخشصبث يكخىبت بشكم. 

 َىصذ حطببق كبُش بٍُ هزِ انخطت وخطت يذسعت أخشي فٍ َفظ انخضًع. 

 

حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت - 3

  (بًب َخىافق يع انغبنت انفشَذة نهًذسعت)ضشوسة إعبدة بُبء انخطت يٍ صذَذ. 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 5 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق بُي حًذ :المقيم االول 

  

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

أعبعٍ   /ثبَىي :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ   أبى بكش انصذيك انثبَىيت نهبُيٍ: اعى انًذسعت

 نىاء انقىَغًت: اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت        112706: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 

 انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة: 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث
 (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 انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 
      

      انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

      انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

      انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث 

وانُخبئح 
      

حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي 

حُفيزهب 
      

     الاندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي 

نشبكت انًذاسط 
     ال

 

يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  يكخىبت بشكم صغُظغُش انُخبئش. 

 يعظى يؤششاث انًخشصبث يصبغت كًؤششاث َخبصبث. 

 

حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت - 3

  ضشوسة إعبدة انُظش بصُبغت يؤششاث انًخشصبث بغُذ حصبظ أكزش حغذَذاًا. 

 ِضشوسة إعبدة انُظش ببنخطت يع يشاعبة يب وسد فٍ َقبط انضعف انًزكىسة اعال. 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 6 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق بُي حًذ :المقيم االول 

  

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

  أعبعي/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس : انضُظإبشاهيى بٍ األغهب األعبعيت نهبُيٍ: اعى انًذسعت

 نىاء انمىيغًت:    اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت              :   انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 

 انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة: 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث
 (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 انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 
      

      انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

      انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

      انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث 

وانُخبئح 
      

حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي 

حُفيزهب 
      

     الاندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي 

نشبكت انًذاسط 
     ال

 

يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

  انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعتبعض. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهببعض. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 غُش يغذدة بشكم واضظانُخبئش . 

  يكخىبت بشكم صغُظغُش انُخبئش. 

 بعض انًؤششاث يصبغت بشكم غُش صغُظ. 

  صغُظغُش انًخشصبث يكخىبت بشكم. 

 يعظى يؤششاث انًخشصبث يصبغت كًؤششاث َخبصبث. 

 عذو وضىط انًغؤونُبث انخٍ حى حغذَذهب. 
 

حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت - 3

  ضشوسة إعبدة انُظش بصُبغت يؤششاث انًخشصبث بغُذ حصبظ أكزش حغذَذاًا. 

 ِضشوسة إعبدة انُظش ببنخطت يع يشاعبة يب وسد فٍ َقبط انضعف انًزكىسة اعال. 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 7 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق بُي حًذ :المقيم االول 

  

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

                            أساسي/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ذكور :انضُظ              أم قصير والمقابلين األساسية للبنين: اعى انًذسعت

 نىاء انمىيغًت:     اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                                112671: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة : 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث

  (يذاسطاليغخخذو نخمييى خىدة خطظ ): عهى انخمذيش انهفظي

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

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 

 
 

   

     انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

     انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

     انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث 

وانُخبئح 

   
 

 

حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي 

حُفيزهب 

    
 

 َعى    اندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي 

نشبكت انًذاسط 

 َعى    

 

 يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش- 1

   انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب

  انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ

  هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش

  حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب

  انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت

  حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط
 

يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 ٌ حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُتنى. 

  يشحبطت بأونىَبث انًذسعتغُش انُخبئش بعض. 

  يشحبطت ببنًخشصبثغُش انًؤششاث بعض. 

 

 حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت- 3

  حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُتضشوسة . 

  انُخبئش بأونىَبث انًذسعتاسحببط  ضشوسة. 

  انًؤششاث ببنًخشصبثاسحببط  ضشوسة. 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 8 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق بُي حًذ :المقيم االول 

  

 11/2 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                       انخقشَش األونٍ  ًَىرس 

                            أعبعٍ /ثبَىي :                          انًشعهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:              انضُظخببش بٍ حيبٌ انثبَىيت انًخخهطت:اعى انًذسعت

 القويسمةنىاء  :   اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                           113617 :انشقى انىطٍُ نهًذسعت

انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة : 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث

 (يذاسطاليغخخذو نخمييى خىدة خطظ ): عهى انخمذيش انهفظي

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

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 

   
 

 

     انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

     انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

     انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

     هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث وانُخبئح 

     حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي حُفيزهب 

     الاندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي نشبكت 

انًذاسط 

 َعى    

يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 
 

 يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

 اإلداسة/عذو وصىد اونىَبث فٍ صبَب االداسة فٍ يضبل انقُبدة. 

 بعض انُخبئش غُش يصبغت بشكم صغُظ . 

  وعذو حىفش يؤششاث َىعُت نبعض انُخبئشيشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبغُش انًؤششاث . 

  صغُظغُش انًخشصبث يكخىبت بشكم. 

  يشحبطت ببنًخشصبثنُغج انًؤششاث. 

 اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشال َىصذ . 

  بعض االَشطت غُش يصبغت بشكم صغُظ. 

  َخغى ببنىاقعُتال انضذول انضيٍُ نهخُفُز. 
 

 حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت- 3

 اإلداسة/ضشوسة وصىد اونىَبث فٍ صبَب االداسة فٍ يضبل انقُبدة. 

  ضشوسة صُبغت انُخبئش بشكم صغُظ. 

  وحىفش يؤششاث َىعُت نبعض انُخبئشانًؤششاث ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبضشوسة اسحببط . 

  انًخشصبث بشكم صغُظضشوسة  كخببت. 

 نًؤششاث ببنًخشصبثضشوسة اسحببط ا. 

  اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشضشوسة وصىد. 

 بعض االَشطت بغبصت انً اعبدة صُبغت. 

  َخغى ببنىاقعُتَضب اٌ انضذول انضيٍُ نهخُفُز .



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية                    لواء القويسمة: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 

Page 9 2014 أيار 5-4: تاريخ جمع البيانات عبيش انحبج أحًذ: المقيم  الثاني فبسوق بُي حًذ :المقيم االول 

  

 

 11/3 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                                   نضًع انبُبَبثانخقشَش األونٍ ًَىرس 

                            أعبعٍ /ثانوي :يخخهظ                          انًشعهت/إناث/ ركىس:                انضُظأم هاني الثانوية للبنات:اعى انًذسعت

 القويسمةنىاء :     اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                112643 :انشقى انىطٍُ نهًذسعت

انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة : 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث

 (يذاسطاليغخخذو نخمييى خىدة خطظ ): عهى انخمذيش انهفظي

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

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب حظهشهب 

بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 
 

    

     انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

     انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

     انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

     هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث وانُخبئح 

     حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي حُفيزهب 

 َعى    اندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي نشبكت 

انًذاسط 

     ال

يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 
 

 يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

 ٌ حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت نى

 اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشال َىصذ . 

  انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطنى حخى. 

 ًَىرس االونىَبث انخطىَشَت غُش يىصىد. 

  انخشكُض عهً َشبط انذوساث انخذسَبُت 

 صُبغت بعض األَشطت غُش صغُغت. 
 

 حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت- 3

  حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُتضشوسة . 

 اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشضشوسة وصىد . 

  انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطضشوسة. 

 ضشوسة  وصىد ًَىرس االونىَبث انخطىَشَت. 

 ضشوسة  وضع أَشطت يخُىعت . 

 ضشوسة صُبغت بعض األَشطت بشكم صغُظ. 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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انُغبت انًئىيت نخطظ  انخطىيش انًذسعيت انخي حُطبك عهيهب يعبييش اندىدة : 1.1.1انًؤشش

خطظ انخطىيش انًذسعيت : يصذس انبيبَبث

 (يذاسطاليغخخذو نخمييى خىدة خطظ ): عهى انخمذيش انهفظي

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

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبييش 

حى ححذيذ األونىيبث حغب احخيبخبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بيبَبث انًشاخعت انزاحيت 

    
 

     انُخبئح يشحبطت بأونىيبث انًذسعت 

     انُخبئح يكخىبت بشكم صحيح  

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئح انًأيىل ححميمهب 

     انًخشخبث يكخىبت بشكم صحيح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشخبث 

هُبن اسحببط يُطمي بيٍ األَشطت وانًخشخبث 

وانُخبئح 

   
 

 

حى ححذيذ انًغؤونيبث ببنُغبت نألَشطت انًُىي 

حُفيزهب 

    
 

 َعى    اندذول انضيُي نهخُفيز يخغى ببنىالعيت 

حًج انًصبدلت عهيهب يٍ لبم انًدهظ انخشبىي 

نشبكت انًذاسط 

     ال

 

يب هي أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

  حى حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت

  انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت

  انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ

  انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

  هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش

  حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب

  انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت

 

يب هي أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  صغُظغُش انُخبئش يكخىبت بشكم بعض.  

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبنُغج انًؤششاث. 

 انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطنى حخى . 

 وضع أونىَت ال حخُبعب يع يضبل انًذسعت وانًضخًع . 

 

 حىصيبث نخحغيٍ بشَبيح حطىيش انًذسعت وانًذيشيت- 3

  انُخبئش بشكم صغُظضشوسة كخببت.  

  انًؤششاث ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبضشوسة  اسحببط. 

  انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطضشوسة. 

 ضشوسة وضع أونىَت حخُبعب يع يضبل انًذسعت وانًضخًع. 

 


