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

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

 يحبفظت عضهىٌ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111821:انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث
 (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 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. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 
 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 ٌ حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنى. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنكبفت ا ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت ضشوسة. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقعُتأٌ َخغى  ضشوسة. 
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 11/2 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                            انخقشَش األونٍ  ًَىرس 
                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ      انكشايت االعبعُت انًخخهطت:    اعى انًذسعت 

 يحبفظت عضهىٌ:    اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت          111743: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (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. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 
 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة ححذَذ كبفت االونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت  . 

  بذقتألَشطت انًُىٌ حُفُزهبكبفت اببنُغبت لضشوسة ححذَذ انًغؤونُبث ،  . 
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 11/3 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                                       انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ ركىس:انضُظ      صخشة انزبَىَت انشبيهت نهبُبث:    اعى انًذسعت 

 عضهىٌ:      اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                  111757: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (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 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. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  َخغى ببنىاقعُتال انضذول انضيٍُ نهخُفُز. 
 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  انضذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقعُتضشوسة أٌ َخغى. 

 ضشوسة يشاصعت صُبغت كبفت انُخبئش وانًخشصبث. 
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 11/5 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                     انخقشَش األونٍ ًَىرس 
                           أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انضُظ      انحشد االعبعُت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 

 عضهىٌ: اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                     111816: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (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. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 
 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  صحُحغُش بشكم يكخىبتانُخبئش بعض.  

 ٌ ألَشطت انًُىٌ حُفُزهببعض ا ببنُغبت لانًغؤونُبثحى ححذَذ نى. 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  انُخبئش بشكم صحُحضشوسة كخببت كبفت.  

  ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنكبفت ا ببنُغبت انًغؤونُبثححذَذ ضشوسة. 
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 11/5 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                     انخقشَش األونٍ ًَىرس 
             انشقى               أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انضُظ      صخشة انزبَىَت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 

 عضهىٌ: اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                     111777: انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (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. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 
 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
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 11/5 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                     انخقشَش األونٍ ًَىرس 
                           أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ      عٍُ انبغخبٌ األعبعُت انًخخهطت:    اعى انًذسعت 

 عضهىٌ: اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت                     111763: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (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.  

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 
 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  يؤششاث غُش يخىافقت يعهبنذَهبَخُضخبٌ  يٍ عخت  .

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  انًؤششاث ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهبضشوسة اسحببط كبفت. 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

عجلون              :  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  :     انًشحهت    يخخهظ                     /إَبد/ركىس :انضُظ      انهبشًُت األعبعُت نهبٍُُ :   اعى انًذسعت

 عضهىٌ          اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت (111798  )انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

  (هذارساليستخذم لتقيين جودة خطط ): سلن التقذير اللفظي
 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 

    X 

 X    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

   X  انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

  X   انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

    X انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

 X    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

   X  

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

 X    

 َ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 ببونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطحًج انًصبدقت عهً انخطت. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 بعض انُخبئش يكخىبت بشكم غُش صحُح. 

 بعض انًخشصبث يكخىبت بشكم غُش صحُح. 

  بشكم دقُقألَشطت انًُىٌ حُفُزهبيعظى حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت لٌنى . 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة كخببت كبفت انُخبئش بشكم صحُح. 

 ضشوسة كخببت كبفت كخببت انًخشصبث بشكم صحُح. 

 ضشوسة ححذَذ يغؤونُت انخُفُز نضًُع االَشطت انًُىٌ حُفُزهب بذقت. 

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

عجلون              :  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:انضُظ      انهبشًُت األعبعُت نهبُبث   اعى انًذسعت 

    عضهىٌ       اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت (111768  )انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (هذارساليستخذم لتقيين جودة خطط ): سلن التقذير اللفظي
 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 

    X 

  X   انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

    X انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

 X    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

   X  انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

 X    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

    X 

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

 X    

 ال    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 ببونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطحًج انًصبدقت عهً انخطت. 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 يعظى انُخبئش يكخىبت بشكم غُش صحُح. 

 بعض انًخشصبث يكخىبت بشكم غُش صحُح. 

  بشكم دقُقألَشطت انًُىٌ حُفُزهبيعظى حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت لٌنى . 

  َخغى ببنىاقعُتال انضذول انضيٍُ نهخُفُز. 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة كخببت كبفت انُخبئش بشكم صحُح. 

 ضشوسة كخببت كبفت كخببت انًخشصبث بشكم صحُح. 

 ضشوسة ححذَذ يغؤونُت انخُفُز نضًُع االَشطت انًُىٌ حُفُزهب بذقت. 

  َخغى انضذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقعُتأٌ ضشوسة. 

 

 

 

 

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



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
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                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ ركىس:          انضُظ      ببعىٌ انزبَىَت انشبيهت  نهبٍُُ :   اعى انًذسعت

 عضهىٌ          اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت (111782  )انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (هذارساليستخذم لتقيين جودة خطط ): سلن التقذير اللفظي
 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 

    X 

 X    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

     Xانُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

 X    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

 X    انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

 X    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

   X  

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

  X   

 ال    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 ببونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ٌحًج انًصبدقت عم انخطت يٍ قبم انًضهظ انخشبى. 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 انُخبئش يكخىبت بشكم غُش صحُح. 

 نى َخى ححذَذ يغؤونُت انخُفُز بذقت نبعض االَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز ال َخغى ببنىاقعُت. 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة كخببت انُخبئش بشكم صحُح. 

 ضشوسة ححذَذ يغؤونُت انخُفُز نكبفت االَشطت انًكُىٌ حُفُزهب بذقت. 

 ضشوسة أٌ َخغى انضذول انضيٍُ نخُفُز األَشطت ببنىاقعُت. 

 

 

 

 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                              نضًع انبُبَبث     انخقشَش األونٍ ًَىرس 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
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                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ ركىس:انضُظ                          ببعىٌ انزبَىَت انشبيهت نهبٍُُ:     اعى انًذسعت

 عضهىٌ   اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت (       111767    )انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (هذارساليستخذم لتقيين جودة خطط ): سلن التقذير اللفظي
 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 

    X 

 X    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

     Xانُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

  X   انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

     Xانًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

    X انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

 X    

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

 X    

 ال    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 ببونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب. 

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 انُخبئش يكخىبت بشكم غُش صحُح. 

  صحُحغُش انًخشصبث يكخىبت بشكم. 

 نى َخى ححذَذ يغؤونُت انخُفُز ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب بشكم دقُق. 

 ضعف االسحببط بٍُ األَشطت و انًخشصبث و انُخبئش. 

 ضعف االسحببط بٍُ انًؤششاث و انًخشصبث. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز ال َخغى ببنىاقعُت.  

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة كخببت انُخبئش بشكم صحُح. 

 ضشوسة اسحببط انًؤششاث و انًخشصبث. 

 ضشوسة سبظ األَشطت و انًخشصبث و انُخبئش. 

 ضشوسة ححذَذ انًغؤونُبث نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 ضشوسة سبظ انًؤششاث و انًخشصبث  بشكم صحُح 

 ضشوسة ححذَذ انضذول انضيٍُ نخُفُز االَشطت بذقت وواقعُت. 

 

 11/5 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                              نضًع انبُبَبث     انخقشَش األونٍ ًَىرس 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

عجلون              :  تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ ركىس:انضُظ        عبهٍُ انزبَىَت انشبيهت نهبُبث   اعى انًذسعت 

    عضهىٌ       اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت (       111737  )انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (هذارساليستخذم لتقيين جودة خطط ): سلن التقذير اللفظي
 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 

    X 

 X    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

 X    انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

 X    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

 X    انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

 X    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

    X 

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

  X   

 َ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 ببونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش  يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 نى َخى ححذَذ يغؤونُت انخُفُز ببنُغبت نبعض األَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسةححذَذ انًغؤونُبث نكبفت األَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

 

 

 

 

 11/6 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                              نضًع انبُبَبث     انخقشَش األونٍ ًَىرس 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

عجلون              :  تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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                        أعبعٍ/ربَىٌ  :            انًشحهت    يخخهظ              /إَبد/ركىس :انضُظ      عبٍُ األعبعُت نهبٍُُ   :   اعى انًذسعت

 عضهىٌ          اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت (111791  )انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئويت لخطط  التطوير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجودة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطوير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (هذارساليستخذم لتقيين جودة خطط ): سلن التقذير اللفظي
 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 

    X 

 X    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

  X   انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

 X    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب 

 X    انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

  X   انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

   X  

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

 X    

 َ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 ببونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش  يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 نى َخى ححذَذ يغؤونُت انخُفُز ببنُغبت نبعض األَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسةححذَذ انًغؤونُبث نكبفت األَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

 


