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 10/1خطت يذسعت : سلى انخمشَش                            3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

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

 انببدَت انشًبنُت انششلُت : اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت             111964: انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

 *    

    * انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

    * انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

   *  يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

   *  

     َؼىانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     َؼى

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

  انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)نإلصشاءاث نًؼظى حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت .

 يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطي انخطت حًج انًصبدلت ػم. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

 

 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 نى ححذد يغخىَبث صًُغ انفمشاث فٍ األونىَبث. 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 الخصشث انًؤششاث ػهً انُىع انكًٍ فمظ. 

 يشحبطت ببنُخبئشغُش  (األَشطت) اإلصشاءاث. 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة ححذَذ يغخىَبث صًُغ انفمشاث فٍ األونىَبث. 

  انُخبئش بأونىَبث انًذسعتاسحببط ضشوسة. 

 ضشوسة انخُىَغ بٍُ انًؤششاث انُىػُت وانًؤششاث انكًُت. 

  ببنُخبئش (األَشطت) اسحببط اإلصشاءاثضشوسة. 

  

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
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 10/2خطت يذسعت : سلى انخمشَش                              3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

      أعبعٍ/ربَىٌ  :                  انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ      انضبُت األعبعُت انضذَذة..   اعى انًذسعت 

 انببدَت انشًبنُت انششلُت :  اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت                           113654:    انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

   *  

   *  انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

    * انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

  *   يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

    * 

     َؼىانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

     َؼى

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت. 

 يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطي انخطتحًج انًصبدلت ػم . 

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

 يشحبطت ببنُخبئش (األَشطت) اإلصشاءاث. 

  انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث. 

 

 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهبغُش انًؤششاث. 

 ضؼف فٍ صُبغت انًؤششاث. 

  انُخبئش بأونىَبث انًذسعتػذو اسحببط احذي. 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 نًؤششاث ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهبضشوسة اسحببط ا. 

 ضشوسة اػبدة صُبغت انًؤششاث. 

  انُخبئش بأونىَبث انًذسعتضشوسة اسحببط كبفت. 
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 10/3خطت يذسعت : سلى انخمشَش                             3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ  ًَىرس 

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

  البادية الشمالية الشرقية:      اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت111983:انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

    * 

    * انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

    * انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

   *  يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

   *  

     َؼىانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     َؼى

 يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش- 1

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

  انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت. 

 حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

   بأونىَبث انًذسعتةيشحبظغُشانُخبئش . 

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهبغُشانًؤششاث. 

 يشحبظ ببنُخبئشغُش  (األَشطت) َؼض اإلصشاءاث. 

 نى َكخب َص األونىَت فٍ صفحبث انخطت االصشائُت. 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  انُخبئش بأونىَبث انًذسعتضشوسة اسحببط. 

  انًؤششاث ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهبضشوسة اسحببط. 

 ببنُخبئش (األَشطت) ضشوسة اسحببط اإلصشاءاث. 

 ضشوسة أٌ حخصًٍ انخطت يؤششاث كًُت وَىػُت. 

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
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 10/4خطت يذسعت : سلى انخمشَش                              3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

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

  البادية الشمالية الشرقية : اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت                                112032 : انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

   *  

 *    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

  *   انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

  *   يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

   *  

     َؼىانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     ال

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

 يشحبطت ببنُخبئش (األَشطت) اإلصشاءاث. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت. 

  انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

 

 يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش-2

 ٌػذو انًصبدلت ػهً انخطت يٍ لبم يضهظ انخطىَش انخشبى. 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ٌضشوسة انًصبدلت ػهً انخطت يٍ لبم يضهظ انخطىَش انخشبى. 
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لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
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 10/5خطت يذسعت : سلى انخمشَش                              3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ     سوضت انبُذاٌ االعبعُت انًخخهطت :    اعى انًذسعت 

 انببدَت انشًبنُت انششلُت :      اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت112064 : انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

    * 

   *  انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

   *  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

   *  يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

  *   

     َؼىانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     ال

 يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش -1

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت .

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

 

 يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش -2

 ٍنى َخى انًصبدلت ػهً انخطت يٍ لبم انًضخًغ انًحه. 

 يشحبطت بأونىَبث انًذسعت غُشانُخبئش . 

 يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب غُشانًؤششاث . 

 ٌ انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث  نى. 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ٍضشوسة  انًصبدلت ػهً انخطت يٍ لبم انًضخًغ انًحه. 

 ضشوسة ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبه نالصشاءاث انًُىٌ حُفُزهب. 

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

البادية الشمالية الشرقية: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/1خطت يذسعت : سلى انخمشَش                            3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

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

 انببدَت انشًبنُت انششلُت : اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت                     112023: انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

    * 

*     انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

  *   انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

  *   يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

   *  

     الانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

    َؼى 

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

  انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث. 

  حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط
 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  َخغى ببنىالؼُتال انضذول انضيٍُ نهخُفُز . 

 ػذو حُىع انًؤششاث. 

 
 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ٍححذَذ انضيٍ نكم اصشاء بشكم والؼ. 

 انخُىَغ بٍُ انًؤششاث انُىػُت وانكًُت . 

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

البادية الشمالية الشرقية: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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            Page 7 
 

 

 10/2خطت يذسعت : سلى انخمشَش                              3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انضُظ      كىو انشف د نهبٍُُ                                   :    اعى انًذسعت

 الببديت الشمبليت الشرقيت :      اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت                            112008      انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

  *   

 *    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

 *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

 *    يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

    * 

     الانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

    َؼى 

 يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش- 1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

 يشحبطت ببنُخبئش (األَشطت) اإلصشاءاث. 

  انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث. 

  حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط
 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 َخغى ببنىالؼُت الانضذول انضيٍُ نهخُفُز . 

 يهخص االحخُبصبث غُش كبيم نضًُغ انفمشاث. 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 وضغ انبشَبيش انضيٍُ بحُذ َخُبعب يغ يذة حُفُز االصشاء. 

  كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُتضشوسة اشخًبل انخطت ػهً يهخص االحخُبصبث. 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

البادية الشمالية الشرقية: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/3خطت يذسعت : سلى انخمشَش                             3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ  ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                      انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ     انًؼضونت ط و                                    :    اعى انًذسعت 

 انببدَت انشًبنُت انششلُت :    اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت                           112023 : انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

    * 

 *    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

 *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

 *    يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

    * 

     الانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

    َؼى 

 يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش- 1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

  انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث. 

 ٌانخطت يصبدق ػهُهب يٍ انًضهظ انخشبى . 

 
 

 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 انضيٍ ال َخغى ببنىالؼُت فمذ كبٌ ػهً يذاس انؼبو نضًُغ االصشاءاث . 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة ححذَذ انضيٍ نكم اصشاء أو َشبط حخً َخغى ببنىالؼُت. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

البادية الشمالية الشرقية: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/4خطت يذسعت : سلى انخمشَش                              3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ /ربَىٌ :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ      انصبنحُت د ػ و                                   :    اعى انًذسعت 

  الببديت الشمبليت الشرقيت         اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت                     112048 : انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

     *

 *    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

 *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

 *    يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

    * 

     َؼىانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

    ال 

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

  انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

 
 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 حى انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطنى ث. 

 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ٌضشوسة انًصبدلت ػهً انخطت يٍ لبم انًضهظ انخشبى. 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

لغى انًخببؼت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  

البادية الشمالية الشرقية: تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

                  17/4/2013-16:خالد الخوالدة           تاريخ جمع البيانات :صالح بني صخر                              المقيم  الثاني   : المقيم االول 
            Page 10 
 

 10/5خطت يذسعت : سلى انخمشَش                              3&1نضًغ انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انضُظ      انبششَت ط نهبٍُُ                                      :    اعى انًذسعت

 الببديت الشمبليت الشرقيت :       اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت                      112077 : انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ):عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ  انخطىَش انًذسعُت انخٍ حُطبك ػهُهب يؼبَُش انضىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصؼت انزاحُت 

*     

 *    انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

     *انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

 *    يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُىٌ حُفُزهب  (األَشطت)

    * 

    َؼى انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالؼُت 

حًج انًصبدلت ػهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

    َؼى 

 يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش- 1

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انًأيىل ححمُمهب يشحبطت ببنُخبئش (األَشطت) اإلصشاءاث. 

  انًُىٌ حُفُزهب (األَشطت)حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

 انضذول انضيٍُ َخغى ببنىالؼُت . 

 يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطي انخطتحًج انًصبدلت ػم . 

 
 

يب هٍ أبشص َمبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 يهخص االحخُبصبث غُش يىصىد. 

 انًؤششاث غُش يىصىدة . 
 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 وضغ يهخص االحخُبصبث ضًٍ انخطت حخً َخًخحذَذ االونىَبث بُبء ػهُهب . 

 وضغ يؤششاث نهُخبئش انًأيىل ححمُمهب . 

 


