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                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                          انًشحهخيخزهط/إَبس/ ركىس:انغُظ      األعبعُخ انًخزهطخ : انؼبيشَخ   اعى انًذسعخ 

 نىاء انغُضح:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ110404: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

 النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة: 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

     * 

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     ال

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  َزغى ثبنىاقؼُخ ال انغذول انضيٍُ نهزُفُز. 

  نى َزى انًظبدقخ ػهً انخطخ يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نهشجكخ. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسح رحذَذ عذول صيٍُ يُبعت نالَشطخ واالعشاءاد. 

 ضشوسح انًظبدقخ ػهً انخطخ يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نهشجكخ .

 

 

 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

لواء الجيزة              : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 2 المقيم االول                             المقيم  الثاني                                              تاريخ جمع البيانات                                 
           16/4/2013باسل ابوريالة                                     جهاد العايدي                                                                              

                                         

 

                                  أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      َزم انضبَىَخ نهجٍُُ  :  اعى انًذسعخ

 نىاء انغُضح:     اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ    110356: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب. 

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطػهً انخطخرًذ انًظبدقخ . 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  (خبَخ خبطخ )ال َىعذ رحذَذ نهًؤششاد فٍ انخطخ . 

 ػذو رحذَذ انغذول انضيٍُ ألَشطخ انخطخ االعشائُخ . 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسح وضغ خبَخ نهًؤششاد واالنزضاو ثبنًُىرط انًؼزًذ . 

 ضشوسح رحذَذ عذول صيٍُ يُبعت نكم َشبط. 
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 10/3خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                             3&1و: نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      اسَُجخ انغشثُخ انضبَىَخ ثٍُُ    اعى انًذسعخ 

 لىاء الجيشة: المذرست       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب 110403انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     
* 

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     *انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 ال َىعذ خبَخ خبطخ ثبنًؤششاد . 

 ال َزغى انغذول انضيٍُ ثبنىاقؼُخ . 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسح وضغ خبَخ خبطخ ثبنًؤششاد . 

 ضشوسح رحذَذ عذول صيٍُ َزغى ثبنىاقؼُخ . 
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                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                          انًشحهخيخزهط/إَبس/ ركىس:انغُظ      ضبحُخ عؼفش انطُبس انًخزهطخ : اعى انًذسعخ

 نىاء انغىصح:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ113264: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

 

* 

    

     *انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

  *
 

   

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

     َؼى 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

 رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 

 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخنى َزى . 

 نى َزى سثط انُزبئظ ثبألونىَبد . 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز ال َزغى انىاقؼُخ. 

 ٌ ثشكم يُبعتانًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد نإلعشاءاد  نى . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 وضغ يهخض ألونىَبد انزطىَش يٍ خالل انخطخ انزطىَشَخ . 

 وضغ عذول صيٍُ يُبعت نهزُفُز. 

 ضشوسح سثط انُزبئظ ثبألونىَبد . 

 انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ) رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد ضشوسح. 
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                                 أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      يُغب انضبَىَخ ثٍُُ  :   اعى انًذسعخ

 نىاء انغُضح :        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ110406: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     *

 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

   *  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

  رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 

 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  َزغى ثبنىاقؼُخال انغذول انضيٍُ نهزُفُز. 

  انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبةيشرجطخ غُش انًؤششاد. 

 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  وضغ عذول صيٍُ يحذد نألَشطخضشوسح. 

  انًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهبضشوسح اسرجبط. 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى
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                        انشقى أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ      عهىل انضبَىَخ ثُبد :   اعى انًذسعخ

 نىاء انغُضح:         اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ110311: انىطٍُ نهًذسعخ

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

    * 

 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

   *  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

  *   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    
* 

 

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) يؼظى اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)نإلعشاءاد  ألغهجُخ رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ. 

 رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 انغذول انضيٍُ ال َزغى ثبنىاقؼُخ. 

  يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب غُشانًؤششادثؼض . 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسح طُبغخ انًؤششاد ثحُش رزالئى وركىٌ يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب . 

 ضشوسح رحذَذ انفزشح انضيُُخ ثذقخ نزُفُز االَشطخ واالعشاءاد. 

 

 

 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

لواء الجيزة              : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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                        انشقى أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انُبهىٌ األعبعُخ ثٍُُ    اعى انًذسعخ 

 نىاء انغُضح :         اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ110403انىطٍُ نهًذسعخ

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

 

* 

    

     *انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     *انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

    * يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

 
* 

    

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     ال

 مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز -1

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 نى َزى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد . 

 ػذو وعىد اونىَبد رطىَش وثزنك انُزبئظ غُش يشرجطخ ثهب . 

  ال َىعذ قبئًخ ثبنًؤششاد انزٍ رشرجط ثبنُزبئظ. 

 نى رحذد انًغؤونُبد ثشكم يُبعت نالعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ ال َزغى ثبنىاقؼُخ . 

 نى َزى انًظبدقخ ػهً انخطخ يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط . 

  

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسح رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ . 

 ضشوسح وعىد يهخض اونىَبد انزطىَش . 

 ضشوسح وعىد قبئًخ ثبنًؤششاد . 

 ضشوسح رحذَذ انًغؤونُبد نكبفخ االعشاءاد وثشكم يُبعت. 

 ضشوسح االطالع ػهً انخطخ يٍ فجم يغهظ انشجكخ . 

 ضشوسح رحذَذ انجشَبيظ انضيٍُ نُزغى ثبنىاقؼُخ. 

 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

لواء الجيزة              : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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                        انشقى أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ      انغبعُخ ثُبد: انخبنذَخ   اعى انًذسعخ 

 نىاء انغُضح:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ110431:انىطٍُ نهًذسعخ

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     *

 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

  *   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

 
* 

    

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) يؼظى اإلعشاءاد. 

 رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)ثبنُغجخ نإلعشاءاد نى َزى رغذَذ انًغؤونُبد. 

 انغذول انضيٍُ ال َزغى ثبنىاقؼُخ . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  ضشوسح رحذَذ انًغؤونُبد نكبفخ االعشاءاد وثشكم يُبعت. 

 ضشوسح رحذَذ انغذول انضيٍُ نكم اعشاء . 

 

 

 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  
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 10/4خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                              3&1نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        انشقى أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ      او انشطبص انضبَىَخ   اعى انًذسعخ 

 نىاء انغُضح:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ110365انىطٍُ نهًذسعخ

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

    * 

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

  *   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًظبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) يؼظى اإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ. 

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطػهً انخطخرًذ انًظبدقخ . 
 

 مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز -2

 ػذو طُبغخ انًؤششاد ثشكم طحُح. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسح طُبغخ انًؤششاد طُبغخ طحُحخ . 


