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

                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ ركىس:انضُظ     بُج ساط انزبَىَت نهبُبث :     اعى انًذسعت

 قصبت اسبذ:         اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111058: 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت.  

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ . 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 

 :يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

  األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشبعض يُطقٍ بٍُ غُشهُبك اسحببط. 

  يشحبطت ببنًخشصبثغُش انًؤششاث بعض. 

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب غُشانًؤششاثبعض . 

  يكخىبت بشكم صغُظغُش انُخبئش بعض.  

  يشحبطت بأونىَبث انًذسعتغُش انُخبئش بعض.  

 

 :حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشصًُع  اسحببط يُطقٍ بٍُ ضشوسة وصىد. 

  يشحبطت ببنًخشصبث انًؤششاثضشوسة اٌ حكىٌ صًُع. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبضشوسة اٌ حكىٌ صًُع. 

  يكخىبت بشكم صغُظ انُخبئشضشوسة اٌ حكىٌ صًُع.  

  يشحبطت بأونىَبث انًذسعت انُخبئشضشوسة اٌ حكىٌ صًُع.  
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 11/2 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                            انخقشَش األونٍ  ًَىرس 

                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ ركىس:انضُظ      صعش انزبَىَت نهبُبث:     اعى انًذسعت

 قصبت اسبذ:         اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111122:   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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت.  

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

  انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ.  

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط.  

 

 :يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

  يشحبطت ببنًخشصبثغُش انًؤششاث بعض. 

   األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشبعض يُطقٍ بٍُ  غُش هُبك اسحببط.  

 ٌ ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنبعض احى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نى.  

 

 :حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  ببنًخشصبث انًؤششاثضشوسة اسحببط صًُع. 

 ٌاألَشطت وانًخشصبث وانُخبئشصًُع يُطقٍ بٍُ  هُبك اسحببط  اٌ َكى.  

  ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنضًُع احغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت ضشوسة.  
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 11/3 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                                       انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشعهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ      عٍ انعبصى األعبعُت انًخخهطت:     اعى انًذسعت

 قصبت اسبذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت113237:  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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

      

َبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ .حى حغذَذ انًغؤول

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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت.  

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت . 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب .  

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

  

 

 :يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

 ٌ ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبا  نًعظىحى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبتنى. 

   َخغى ببنىاقعُتالانضذول انضيٍُ نهخُفُز.  

 

 :حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبا  نضًُع حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبتضشوسة. 

  انضذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقعُتاٌ َخغى  ضشوسة.  

 

 

 

 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                       نضًع انبُبَبث      انخقشَش األونٍ ًَىرس 
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                    أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ      صًغب األعبعُت نهبٍُُ:     اعى انًذسعت

 قصبت اسبذ:         اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111090:       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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

 ال    

 :يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش- 1

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

 

 :يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

  ٍيشحبطت بأونىَبث انًذسعت غُشانُخبئشانكزُش ي . 

  ٍصغُظغُش انُخبئش يكخىبت بشكم انكزُش ي. 

   ٍيشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبغُشانًؤششاث انكزُش ي. 

 ٍصغُظغُش انًخشصبث يكخىبت بشكم  انكزُش ي. 

  ٍيشحبطت ببنًخشصبثغُش انًؤششاث انكزُش ي. 

  األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشانكزُش يٍ  اسحببط يُطقٍ بٍُ عذو وصىد. 

 ٌ  .ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنهكزُشيٍ احى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نى 

  َخغى ببنىاقعُتال انضذول انضيٍُ نهخُفُز. 

 ٌ   . يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحى انًصبدقت نى 

 

 :حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعتاٌ حكىٌ صًُع. 

  انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظاٌ حكىٌ صًُع. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهباٌ حكىٌ صًُع. 

   انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظاٌ حكىٌ صًُع. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبثاٌ حكىٌ صًُع. 

   ٌاألَشطت وانًخشصبث وانُخبئش صًُعهُبك اسحببط يُطقٍ بٍُاٌ َكى . 

 ٌ ٌألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنضًُع احى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت ا. 

  انضذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقعُتاٌ َخغى. 

 حى انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطاٌ ث.  

  11/5 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                     انخقشَش األونٍ ًَىرس 
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                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ      عبذ انشعًٍ انغهغىنٍ األعبعُت نهبٍُُ:     اعى انًذسعت

 قصبت اسبذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111022:  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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

  انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

  انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط.  

 

 :يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

  يشحبطت بأونىَبث انًذسعت غُشانُخبئشبعض . 

  ٍُاألَشطت وانًخشصبث وانُخبئشبعض هُبك اسحببط يُطقٍ ب. 

 ٌ ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبا  نبعضحى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبتنى.  

 

 :حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعتاٌ حكىٌ صًُع. 

  األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشصًُع اسحببط يُطقٍ بٍُ ضشوسة وصىد. 

  ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبا  نضًُعحغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبتضشوسة.  
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 11/6 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                               انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ ركىس:انضُظ     صبذا فشكىط األعبعُت نالَبد:     اعى انًذسعت

 قصبت اسبذ:         اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111076:  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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ.  

 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. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط.  

 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3
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 11/7 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                                    نضًع انبُبَبثانخقشَش األونٍ ًَىرس 

                      أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ      اسبذ انزبَىَت نهبٍُُ:     اعى انًذسعت

 قصبت اسبذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111005:     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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ.  

 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. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

 

: يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبغُش انًؤششاث بعض .

  يشحبطت ببنًخشصبث غُشانًؤششاثبعض . 

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب انًؤششاثاٌ حكىٌ صًُع.  

  انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبثاٌ حكىٌ صًُع.  
 

 

 11/8 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                        انخقشَش األونٍ ًَىرس 
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                       أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ      فىعشا األعبعُت نهبٍُُ:     اعى انًذسعت

 قصبت اسبذ:         اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111161:    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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت .  

 

: يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

  َخغى ببنىاقعُتنى انضذول انضيٍُ نهخُفُز. 

  يشحبطت بأونىَبث انًذسعتغُش انُخبئش  يعظى. 

  ٍيكخىبت بشكم صغُظغُش انُخبئش  انكزُش ي.  

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبغُش انًؤششاث  يعظى. 

  يكخىبت بشكم صغُظ غُش انًخشصبث يعظى . 

  يشحبطت ببنًخشصبث غُش انًؤششاث يعظى . 

  األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش انكزُش يٍ  يُطقٍ بٍُ غُشهُبك اسحببط . 

 ٌ ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبا  نهكزُش يٍحى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نى. 

 
: حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ٌببنىاقعُت انضذول انضيٍُ نهخُفُز  َخغىضشوسة ا. 

  يشحبطت بأونىَبث انًذسعت انُخبئشاٌ حكىٌ صًُع. 

  يكخىبت بشكم صغُظ انُخبئشاٌ حكىٌ صًُع.  

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبث انًؤششااٌ حكىٌ صًُع. 

  يكخىبت بشكم صغُظ انًخشصبثاٌ حكىٌ صًُع. 

  يشحبطت ببنًخشصبث انًؤششاثاٌ حكىٌ صًُع. 

  ٌاألَشطت وانًخشصبث وانُخبئش صًُع يُطقٍ بٍُ اسحببطضشوسة اٌ َكى. 

 ٌ ٌألَشطت انًُىٌ حُفُزهبا  نضًُعحى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبتا. 

 11/9 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                              انخقشَش األونٍ  ًَىرس 

                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ   بُج َبفب انزبَىَت نهبٍُُ:     اعى انًذسعت
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 قصبت اسبذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111089:   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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظ. 

 

 :يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

  يشحبطت ببنًخشصبث غُشانًؤششاثبعض . 

  األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشبعض يُطقٍ بٍُ غُش هُبك اسحببط. 

 ٌ ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنهكزُش يٍ احى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نى. 

 

: حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  انًؤششاث ببنًخشصبثضشوسة اسحببط صًُع. 

  ٌاألَشطت وانًخشصبث وانُخبئشصًُع هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ اٌ َكى. 

 ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنضًُع ا حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت ضشوسة. 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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 11/1 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                                         انخقشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ ركىس:انضُظ       عىو انزبَىَت انشبيهت نهبُبث:    اعى انًذسعت 

  قصبت إسبذ:       اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111044: 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

         َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ.  

 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. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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 11/2 يذسعت خطت: سقى انخقشَشنضًع انبُبَبث                       انخقشَش األونٍ  ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ       كفش سعخب األعبعُت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 

  قصبت اسبذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111074: 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ.  

 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. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  صغُظغُشانًخشصبث يكخىبت بشكم اعذي. 

  صغُظغُشانُخبئش يكخىبت بشكم اعذي. 

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظضشوسة اٌ حكىٌ صًُع. 

  انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظاٌ حكىٌ صًُع ضشوسة.              

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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 11/3 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                                   نضًع انبُبَبثانخقشَش األونٍ ًَزس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ ركىس:انضُظ      ششعبُم بٍ عغُت األعبعُت بٍُُ:    اعى انًذسعت 

 قصبت أسبذ: اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت.       111087: 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ.  

 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. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعتضشوسة اٌ حكىٌ صًُع. 

  انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظضشوسة اٌ حكىٌ صًُع.  

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبضشوسة اٌ حكىٌ صًُع. 

  انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظضشوسة اٌ حكىٌ صًُع. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبثضشوسة اٌ حكىٌ صًُع. 

  ٌاألَشطت وانًخشصبث وانُخبئشصًُع هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ ضشوسة اٌ َكى. 

 

 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                              نضًع انبُبَبث     انخقشَش األونٍ ًَىرس 
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                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ.       عهعبل انزبَىَت انشبيهت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 

  قصبت اسبذ: اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت.       111031: 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

  انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ. 

 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. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت . 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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 11/5 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                                   نضًع انبُبَبثانخقشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ      انخطىَش انغضشٌ األعبعُت بٍُُ:    اعى انًذسعت 

  قصبت اسبذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111163: 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

 َعى    

يب هٍ أبشصانقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت انكزُش يٍحى حغذَذ .  

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط.  

  انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعتيعظى.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبثيعظى . 

   ٍُاألَشطت وانًخشصبث وانُخبئشيعظىهُبك اسحببط يُطقٍ ب  . 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 

 بذقت وبشكم يُبعبحغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبَخى و ل . 

  يكخىبت بشكم صغُظيعظًهب غُش انُخبئش. 

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهبيعظًهب غُش انًؤششاث.  

 يكخىبت بشكم صغُظ يعظًهب غُشانًخشصبث .  

  ببنىاقعُتالَخغى انضذول انضيٍُ نهخُفُز .  

  

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُتضشوسة .  

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعتاٌ حكىٌ صًُع  ضشوسة.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبثاٌ حكىٌ صًُع  ضشوسة.  

 األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش صًُعهُبك اسحببط يُطقٍ بٍُاٌ َكىٌ  ضشوسة .  

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقعُتاٌ َخغى  ضشوسة . 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  

قصبة اربد               : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 15                                13/4/2014: محمد بركات                تاريخ جمع البيانات: حسين السعيدين           المقيم  الثاني. د: المقيم االول
  

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

                         أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ      كفشصبَض انزبَىَت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 

  قصبت اسبذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111072: 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 ال    انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت 

حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

 ال    

يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

 نًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظا. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 ألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنًعظى ا حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نى َخى.  

  َخغى ببنىاقعُتال انضذول انضيٍُ نهخُفُز.  

 يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتو انًصبدقت نى َج . 

  

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبضشوسة . 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقعُتاٌ َخغى  ضشوسة. 

 يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطت انًصبدقت ضشوسة . 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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 11/7 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                                   نضًع انبُبَبثانخقشَش األونٍ ًَىرس 

                         أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ ركىس:انضُظ       عُُُب اِعبعُت نهبُبث:    اعى انًذسعت 

  قصبت اسبذ:       اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111111: 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت*  

 .انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت*  

  .انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ*  
 .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*  

 .انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت*  

 .حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط*  

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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  يذسعت11/8 خطت: سقى انخقشَش                                   نضًع انبُبَبثانخقشَش األونٍ ًَىرس 

                         أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ      عكًب األعبعُت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 

  قصبت اسبذ:     اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت .  113126: 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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت.  

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدقت  . 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  يكخىبت بشكم صغُظغُشانُخبئش.  

  يكخىبت بشكم صغُظغُش انًخشصبث.  

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة كخببت صًُع انُخبئش وانًخشصبث بشكم صغُظ . 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

قغى انًخببعت وانخقُُى/ اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ  
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 11/9 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                                  نضًع انبُبَبثانخقشَش األونٍ  ًَىرس 

                         أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشعهت/إَبد/ركىس :انضُظ      صعش األعبعُت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 
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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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  

      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 

      

 َ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 حغذَذ األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت.  

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهب. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 حى حغذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقعُت.  

 حًج انًصبدقت عهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط.  

 

يب هٍ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  يكخىبت بشكم صغُظغُشانُخبئش.  

  يكخىبت بشكم صغُظغُش انًخشصبث.  

 

 حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 اٌ حكىٌ صًُع انُخبئش يكخىبت بشكم صغُظ  . 

 ٌ ٌكًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُتو األونىَبث عغب اعخُبصبث انًذسعت  صًُعحى حغذَذا.  

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل حغقُقهباٌ حكىٌ صًُع. 

  انًخشصبث يكخىبت بشكم صغُظاٌ حكىٌ صًُع.  

 


