وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
اسم المديرية :االغوار الجنوبية
برنامج تطويرالمدرسة والمديرية تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سقى انخقشَش :خطت يذسعت 1/10

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و3&1

انًشحهت :ربَىٌ /أعبعٍ
انضُظ :ركىس/إَبد/يخخهظ
اعى انًذسعت  :انبىحبط انزبَىَت نهبُبث
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت :االغىاسانضُىبُت
انشقى انىطٍُ نهًذسعت112775 :
المؤشز  :1.1.1النسبت المئىيت لخطظ التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة
مصذر البيبنبث :خطظ التطىيز المذرسيت
عهى انخقذَش انهفظٍَ( :غخخذو نخقُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث المجمىعتين الثبنيت والزابعت فقظ)
انًؤشش : 1.1.1انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انضىدة
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت

انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب
االصشاءاث ( االَشطت) يشحبطت ببنُخبئش
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نالصشاءاث ( االَشطت)
انًُىٌ حُفُزهب
ال
انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
ال
حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ
نشبكت انًذاسط
 -1مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز
 ححذَذ االونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت .
 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت.
 االصشاءاث ( االَشطت) يشحبطت ببنُخبئش
 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نالصشاءاث ( االَشطت) انًُىٌ حُفُزهب

انًغخىي 3

انًغخىي 4


انًغخىي 5





 -2مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز
 ػذو انخىقُغ ػهً انخطت يٍ صًُغ اػضبء انًضهظ انخشبىٌ ( فشَق حطىَش انًذسعت).
 انضذول انضيٍُ نهخُفُز ال َخغى ببنىاقؼُت.
 ػذو وصىد يؤششاث حشحبظ ببنُخبئش.

 -3تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت
 ضشوسة ححذَذ انضيٍ بشكم دقُق وواقؼٍ.
 ضشوسة انًصبدقت ػهً انخطت يٍ صًُغ انًؼٍُُُ.
 ضشوسة وصىد يؤششاث حشحبظ ببنُخبئش.
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المقيم الثاني :حسين الدغيمات

تاريخ جمع البيانات /17-17:نيسان2013/

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
اسم المديرية :االغوار الجنوبية
برنامج تطويرالمدرسة والمديرية تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و3&1
اعى انًذسعت  :انزساع االعبعُت نهزكىس
انشقى انىطٍُ نهًذسعت113590 :

سقى انخقشَش :خطت يذسعت 2/10

انًشحهت :ربَىٌ /أعبعٍ
انضُظ :ركىس/إَبد/يخخهظ
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت :االغىاسانضُىبُت

المؤشز  :1.1.1النسبت المئىيت لخطظ التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة
مصذر البيبنبث :خطظ التطىيز المذرسيت
عهى انخقذَش انهفظٍَ( :غخخذو نخقُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث المجمىعتين الثبنيت والزابعت فقظ)
انًؤشش : 1.1.1انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انضىدة
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت

انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب
االصشاءاث ( االَشطت) يشحبطت ببنُخبئش
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نالصشاءاث ( االَشطت)
انًُىٌ حُفُزهب
ال
انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
ال
حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ
نشبكت انًذاسط
 - 1مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز
انًذسعت
.
 ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت انُخبئش يشحبطت بأونىَبث
 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نالصشاءاث ( االَشطت) انًُىٌ حُفُزهب.
 االصشاءاث ( االَشطت) يشحبطت ببنُخبئش.
 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت.
انًغخىي 3

انًغخىي 4

انًغخىي 5





 -2مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز
 ػذو حىقُغ انًضهظ انخشبىٌ ػهً انخطت.
 ػذو وصىد يؤششاث اداء.
 انضذول انضيٍُ نهخُفُز ال َخغى ببنىاقؼُت.

 -3تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت
 حىقُغ انًضهظ واطالػه ػهً انخطت.
 ححذَذ انبشَبيش انضيٍُ بشكم يُبعب.
 حضًٍُ انخطت ػذد يٍ انًؤششاث ػهً اٌ حشحبظ ببنُخبئش.
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المقيم الثاني :حسين الدغيمات

تاريخ جمع البيانات /17-17:نيسان2013/

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
اسم المديرية :االغوار الجنوبية
برنامج تطويرالمدرسة والمديرية تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سقى انخقشَش :خطت يذسعت 3/10

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و3&1

انًشحهت :ربَىٌ /أعبعٍ
انضُظ :ركىس/إَبد /يخخهظ
اعى انًذسعت :ة صَىبُب انزبَىَت نهبُبث
انًذسعت االغىاس انضُىبُت
:
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب
انشقى انىطٍُ نهًذسعت...........................
المؤشز  :1.1.1النسبت المئىيت لخطظ التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة
مصذر البيبنبث :خطظ التطىيز المذرسيت
عهى انخقذَش انهفظٍَ( :غخخذو نخقُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث المجمىعتين الثبنيت والزابعت فقظ)
انًؤشش : 1.1.1انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انضىدة
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
/
حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
/
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت
/
انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب
/
االصشاءاث ( االَشطت) يشحبطت ببنُخبئش
/
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ
حُفُزهب
ال
انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
ال
حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ
نشبكت انًذاسط
 -1مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز
 ال َىصذ

انًغخىي 3

انًغخىي 4

انًغخىي 5

 -2مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز
 نى ٌحى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
 وصىد يضبنٍُ فقظ هًب انخؼهى وانخؼهُى وبُئت انطبنب.
 انضذول انضيٍُ نهخُفُز ال َخغى ببنىاقؼُت
 انُخبئش غُشيشحبطت بأونىَبث انًذسعت.
 االصشاءاث ( االَشطت) غُشيشحبطت ببنُخبئش
 نى حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب بشكم يُبعب.
 نى حخى انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط

 -3تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت
 ضشوسة ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
 ضشوسة اٌ ححخىٌ انخطظ انخطىَشَت واالصشائُت نضًُغ انًضبالث.
 ضشوسة اٌ َكىٌ انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
 ضشوسة اٌ حشحبظ انُخبئش بأونىَبث انًذسعت.
 ضشوسة اسحببط االصشاءاث ( االَشطت) ببنُخبئش
 ضشوسة ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب بشكم يُبعب.
 ضشوسة يصبدقت انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط ػهً انخطت
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المقيم الثاني :حسين الدغيمات

تاريخ جمع البيانات /17-17:نيسان2013/

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
اسم المديرية :االغوار الجنوبية
برنامج تطويرالمدرسة والمديرية تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سقى انخقشَش :خطت يذسعت 4/10

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و 3&1

انضُظ :ركىس/إَبد/يخخهظ
اعى انًذسعت  :ػزًبٌ بٍ ػفبٌ االعبعُت انًخخهطت
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت :االغىاسانضُىبُت
انشقى انىطٍُ نهًذسط112780 :

انًشحهت :ربَىٌ /أعبعٍ

المؤشز  :1.1.1النسبت المئىيت لخطظ التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة
مصذر البيبنبث :خطظ التطىيز المذرسيت
عهى انخقذَش انهفظٍَ( :غخخذو نخقُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث المجمىعتين الثبنيت والزابعت فقظ)
انًؤشش : 1.1.1انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انضىدة
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت
انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب
االصشاءاث (االَشطت) يشحبطت فٍ انُخبئش
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ
حُفُزهب
َؼى
انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
َؼى
حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ
نشبكت انًذاسط
 -1مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز
 حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت
 هُبك يؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب
 االصشاءاث (االَشطت) يشحبطت فٍ انُخبئش
 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب
 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
 حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط

انًغخىي 3

انًغخىي 4

انًغخىي 5
/
/

/
/
/

 -2مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز
 بؼض انًؤششاث ال حشحبظ ببنُخبئش.

 -3تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت
 يشاصؼت انًؤششاث ويذي اسحببطهب ببنُخبئش.
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المقيم الثاني :حسين الدغيمات

تاريخ جمع البيانات /17-17:نيسان2013/

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
اسم المديرية :االغوار الجنوبية
برنامج تطويرالمدرسة والمديرية تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سقى انخقشَش :خطت يذسعت 1/10

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و 3&1

انًشحهت :ربَىٌ /أعبعٍ
انضُظ :ركىس/إَبد/يخخهظ
اعى انًذسعت  :انخُغبء االعبعُت انًخخهطت
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت :االغىاس انضُىبُت
انشقى انىطٍُ نهًذسعت11352 :
المؤشز  :1.1.1النسبت المئىيت لخطظ التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة
مصذر البيبنبث :خطظ التطىيز المذرسيت
عهى انخقذَش انهفظٍَ(:غخخذو نخقُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث المجمىعتين األولى والثبلثت فقظ)
انًؤشش  :1.1.1انُغبت انًئىَت نخطظ انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انضىدة
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت
انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب
اإلصشاءاث (األَشطت) يشحبطت ببنُخبئش
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث
(األَشطت) انًُىٌ حُفُزهب
ال
انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
ال
حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ
نشبكت انًذاسط
 -1يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش






انًغخىي 3

انًغخىي 4

انًغخىي 5

√
√
√
√
√

ححذَذ االونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت.
اسحببط انُخبئش ببنًؤششاث واالونىَبث.
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث (األَشطت) انًُىٌ حُفُزهب.
اإلصشاءاث (األَشطت) يشحبطت ببنُخبئش
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت

 -2يب هٍ أبشص َقبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش



ػذو ححذَذ انضيٍ بذقت نبؼض انًضبالث .
ػذو حىقُغ يُغقٍ انًضبالث ػهً انخطت.

 -3حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت



ححذَذ انضيٍ بذقت نضًُغ االَشطت.
ضشوسة يصبدقت انًضهظ انخشبىٌ ػهً انخطت انخطىَشَت.
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المقيم الثاني :حسين الدغيمات

تاريخ جمع البيانات /17-17:نيسان2013/

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
اسم المديرية :االغوار الجنوبية
برنامج تطويرالمدرسة والمديرية تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سقى انخقشَش :خطت يذسعت 2/10

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و 3&1

انًشحهت:ربَىٌ /أعبعٍ
انضُظ :ركىس/إَبد /يخخهظ
اعى انًذسعت  :انصبفٍ االعبعُت نهبُبث
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت :االغىاس انضُىبُت
انشقى انىطٍُ نهًذسعت11277 :
المؤشز  :1.1.1النسبت المئىيت لخطظ التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة
مصذر البيبنبث :خطظ التطىيز المذرسيت
عهى انخقذَش انهفظٍَ(:غخخذو نخقُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث المجمىعتين األولى والثبلثت فقظ)
انًؤشش  :1.1.1انُغبت انًئىَت نخطظ انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انضىدة
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت
انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب
اإلصشاءاث (األَشطت) يشحبطت ببنُخبئش
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث
(األَشطت) انًُىٌ حُفُزهب
ال
انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
َؼى
حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ
نشبكت انًذاسط

انًغخىي 3
√

انًغخىي 4

انًغخىي 5

√
√
√
√

 -1مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز
حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط

 -2مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز






ػذو حفشَغ انفقشاث بشكم كبيم ػهً ًَىرس االونىَبث.
ضؼف فٍ صُبغت انُخبئش.
انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت.
ػذو ححذَذ كبفت انًغؤونُبث ببنُغبت نالصشاءاث بشكم يُبعب.
انًؤششاث غُش يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب

 -3تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت





بُبٌ انًشاصؼت انزاحُت بشكم دقُق وكبيم.
ضشوسة صُبغت انُخبئش َطشَقت صحُحت أو كخببت أهذاف حطىَشَت.
ضشوسة ححذَذ انضيٍ بذقت.
ضشوسة ححذَذ كبفت انًغؤونُبث ببنُغبت نالصشاءاث بشكم يُبعب.

المقيم االول :محمد الطراونة
Page 6

المقيم الثاني :حسين الدغيمات

تاريخ جمع البيانات /17-17:نيسان2013/

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
اسم المديرية :االغوار الجنوبية
برنامج تطويرالمدرسة والمديرية تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و 3&1
اعى انًذسعت  :انُقغ انزبَىَت ركىس
انشقى انىطٍُ نهًذسعت112762 :

سقى انخقشَش :خطت يذسعت 3/10

انًشحهت:ربَىٌ /أعبعٍ
انضُظ :ركىس/إَبد /يخخهظ
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت :االغىاس انضُىبُت

المؤشز  :1.1.1النسبت المئىيت لخطظ التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة
مصذر البيبنبث :خطظ التطىيز المذرسيت
عهى انخقذَش انهفظٍَ(:غخخذو نخقُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث المجمىعتين األولى والثبلثت فقظ)
انًؤشش  :1.1.1انُغبت انًئىَت نخطظ انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انضىدة
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب √
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
√
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت
√
انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب
اإلصشاءاث (األَشطت) يشحبطت ببنُخبئش
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث
(األَشطت) انًُىٌ حُفُزهب
ال
انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
ال
حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ
نشبكت انًذاسط
 -1مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز

انًغخىي 3

انًغخىي 4

انًغخىي 5

√
√

ال َىصذ
 -2مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز




ػذو وصىد االونىَبث حغب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت.
ػذو يصبدقت انًضهظ انخشبىٌ ػهً انخطت.
انضذول انضيٍُ نهخُفُز ال َخغى ببنىاقؼُت.

 -3حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت




ححذَذ االونىَبث حغب انًشاصؼت انزاحُت.
يصبدقت انًضهظ ػهً انخطت.
ححذَذ انضيٍ بذقت.
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المقيم الثاني :حسين الدغيمات

تاريخ جمع البيانات /17-17:نيسان2013/

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
اسم المديرية :االغوار الجنوبية
برنامج تطويرالمدرسة والمديرية تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سقى انخقشَش :خطت يذسعت 4/10

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و 3&1

انًشحهت:ربَىٌ /أعبعٍ
انضُظ :ركىس/إَبد/يخخهظ
اعى انًذسعت  :انغىَبت انزبَىَت انًخخهطت
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت :االغىاس انضُىبُت
انشقى انىطٍُ نهًذسعت113036 :
المؤشز  :1.1.1النسبت المئىيت لخطظ التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة
مصذر البيبنبث :خطظ التطىيز المذرسيت
عهى انخقذَش انهفظٍَ(:غخخذو نخقُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث المجمىعتين األولى والثبلثت فقظ)
انًؤشش  :1.1.1انُغبت انًئىَت نخطظ انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انضىدة
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت
انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب
اإلصشاءاث (األَشطت) يشحبطت ببنُخبئش
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث
(األَشطت) انًُىٌ حُفُزهب
ال
انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت
َؼى
حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًضهظ انخشبىٌ
نشبكت انًذاسط
 -1مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز







انًغخىي 3

انًغخىي 4
√

انًغخىي 5

√
√
√
√

انزاحُت
.
ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت
انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت.
انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححقُقهب.
حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث (األَشطت) انًُىٌ حُفُزهب.
اإلصشاءاث (األَشطت) يشحبطت ببنُخبئش.

 -2مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز




ػذو حىقُغ انًُغقٍُ ػهً انخطت.
ػذو حفشَغ صًُغ انفقشاث يٍ انًشاصؼت انزاحُت.
ػذو ححذَذ انضيٍ بذقت نبؼض االَشطت.

 -3تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت




حىقُغ انًُغقٍُ ػهً انخطت.
وضىط بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت بشكم كبيم.
ححذَذ انضيٍ بذقت نضًُغ االَشطت واالصشاءاث.
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