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 10/1خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                            3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        انشلى أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ      ثهعًب انضبَىَخ نهجُبد   اعى انًذسعخ 

 ..لصجخ انًفشق..اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ.       (111853).انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

  *   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 
نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز  -3

 المؤشرات مرتبطة بالنتائج و هناك مؤشرات نوعٌة و كمٌة . 

 ملخص االحتٌاجات موجود و كافة األولوٌات تستجٌب لالحتٌاجات و مرتبطة بالرؤٌة.  

 تم تحدٌد كافة المسؤلٌات لكافة االجراءات بشكل مناسب. 

 تم المصادقة على الخطة من قبل المجلس التربوي لشبكة المدارس. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

 

ما هي أبرز نقاط الضعف بالنسبة لهذا المؤشر- 2  

  انُزبئظ ثأونىَبد انًذسعخعذو اسرجبط احذي. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) عذو اسرجبط ثعض اإلعشاءاد. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  انُزبئظ ثأونىَبد انًذسعخضشوسح اسرجبط كبفخ. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) ضشوسح اسرجبط كبفخ اإلعشاءاد. 
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 10/2خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        انشلى أعبعٍ/صبَىٌ  :                        انًشحهخيخزهط/إَبس/ ركىس:انغُظ      سحبة انحٍ انشًبنٍ ط و   اعى انًذسعخ 

 لصجخ انًفشق       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(113140)انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

*     

   *  انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

   *  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

  *   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

 *    

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 
نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز  -1

  يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخرًذ انًصبدلخ . 

 ثبنُزبئظيشرجطخ (األَشطخ) اإلعشاءاد . 

 

 

 مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز- 2

 ٌ رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخنى. 

  سرجطخ ثأونىَبد انًذسعخغُش وانُزبئظ. 

  يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهبغُش انًؤششاد. 

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

 َزغى ثبنىالعُخ الانغذول انضيٍُ نهزُفُز . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخضشوسح . 

 انُزبئظ ثأونىَبد انًذسعخاسرجبط  ضشوسح. 

 انًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهباسرجبط  ضشوسح. 

 انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد اسرجبط  ضشوسح. 

 ثبنىالعُخ انغذول انضيٍُ نهزُفُزاسرجبط أٌ َزغى  ضشوسح. 
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 10/3خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                             3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      األيُش انحغٍُ ثٍ عجذهللا نهزكىس.   اعى انًذسعخ 

 .لصجخ انًفشق....      اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111924).انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     ال

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز  -1

  رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ

  انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ

  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

  انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

 

 مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز- 2

 يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخ انًصبدلخ نى َزى . 
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 10/4خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                           أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ.      انضَزىَخ األعبعُخ نهجٍُُ   اعى انًذسعخ 

.. لصجخ انًفشق.     اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111907)انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

   *  انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

   *  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

  *   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 رى رحذَذ االونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ. 

 رى انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم فشَك رطىَش انًذسعخ. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  َزغى ثبنىالعُخالانغذول انضيٍُ نهزُفُز .

 يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخغُش  احذي انُزبئظ .

 انًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهبثعض انًؤششاد غُش يشرجطخ ة. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  انغذول انضيٍُ نهزُفُز ثبنىالعُخضشوسح أٌ َزغى .

 ثأونىَبد انًذسعخضشوسح اسرجبط انُزبئظ  .

 انًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهبضشوسح اسرجبط انًؤششاد ة. 
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 10/5خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

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

 لصجخ انًفشق       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111897).انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

  *   

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     ال

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز  -3

 تم تحدٌد األولوٌات حسب احتٌاجات المدرسة كما تظهرها بٌانات المراجعة الذاتٌة. 

 النتائج مرتبطة بأولوٌات المدرسة. 

 المؤشرات مرتبطة بالنتائج المأمول تحقٌقها. 

 مرتبطة بالنتائج (األنشطة) اإلجراءات. 

 

ما هي أبرز نقاط الضعف بالنسبة لهذا المؤشر - 2

 ٌتسم بالواقعٌة الالجدول الزمنً للتنفٌذ . 

 من قبل المجلس التربوي لشبكة المدارسعلى الخطة المصادقة عدم . 

 بشكل مناسبالمنوي تنفٌذها (األنشطة) لإلجراءات لعدد من  تحدٌد المسؤولٌات عدم .  

 

 توصيات لتحسين برنامج تطوير المدرسة والمديرية- 3

  ٌتسم الجدول الزمنً للتنفٌذ بالواقعٌةضرورة ان. 

 من قبل المجلس التربوي لشبكة المدارسعلى الخطة المصادقة ضرورة . 

  بشكل مناسبالمنوي تنفٌذها (األنشطة) لإلجراءات بالنسبة  تحدٌد المسؤولٌات ضرورة .  

 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            
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 10/6خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                             3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ  ًَىرط 

                                    أعبعٍ/صبَىٌ  :                          انًشحهخيخزهط/إَبس/ ركىس:انغُظ.      عٍُ انُجٍ ط و   اعى انًذسعخ 

 لصجخ انًفشق..     اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111898).انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد  عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

   *  انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

  *   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     ال

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز  -3

 تحدٌد األولوٌات حسب احتٌاجات المدرسة كما تظهرها بٌانات المراجعة الذاتٌة.  

 المؤشرات مرتبطة بالنتائج المأمول تحقٌقها. 

  مرتبطة بالنتائج (األنشطة) اإلجراءات .

  المنوي تنفٌذها (األنشطة)تم تحدٌد المسؤولٌات بالنسبة لإلجراءات .

 
ما هي أبرز نقاط الضعف بالنسبة لهذا المؤشر- 2  

 عدم مصادقة الخطة من قبل المجلس التربوي لشبكة المدارس. 

  ٌتسم بالواقعٌةالالجدول الزمنً للتنفٌذ. 

  النتائج بأولوٌات المدرسةعدم ارتباط بعض.  

 
توصيات لتحسين برنامج تطوير المدرسة والمديرية- 3  

 ضرورة مصادقة الخطة من قبل المجلس التربوي لشبكة المدارس. 

  الجدول الزمنً للتنفٌذ بالواقعٌةضرورة أن ٌتسم. 

  النتائج بأولوٌات المدرسةضرورة ارتباط.  



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            
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 10/7خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        انشلى أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ    انذعُُخ انشبيهخ نهجٍُُ.   اعى انًذسعخ 

 .لصجخ انًفشق..      اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111803)انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

   *  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

   *  يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

 *    

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

  بالنسبة لهذا المؤشرالقوةما هي أبرز نقاط - 1

  كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخالمدرسةرى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد . 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 
 

 

ما هي أبرز نقاط الضعف بالنسبة لهذا المؤشر- 2  

 عدم ارتباط المؤشرات بالنتائج بشكل دقٌق. 

 بشكل واضحبالنتائج (األنشطة) عدم ارتباط اإلجراءات . 

 عدم تحدٌد المسؤلٌات بشكل مناسب. 

  ٌتسم بالواقعٌةال الجدول الزمنً للتنفٌذ. 

 

توصيات لتحسين برنامج تطوير المدرسة والمديرية- 3  

 ضرورة االرتباط الفعلً بٌن المؤشرات والنتائج. 

 ضرورة ارتباط المؤشرات بالنتائج بشكل دقٌق. 

 بشكل واضحبالنتائج (األنشطة) ضرورة ارتباط اإلجراءات . 

 ضرورة تحدٌد المسؤلٌات بشكل مناسب. 

  الجدول الزمنً للتنفٌذ بالواقعٌةضرورة  أن ٌتسم. 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            

         16/4/2013صالح العمري                         تارٌخ جمع البٌانات .المقٌم االول محمد علً حمٌدان                              المقٌم  الثانً  د
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 10/8خطة مدرسة : رقم التقرٌر                          3&1لجمع البٌانات مالتقرٌر األولً نموذج 

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

 لصجخ انًفشق..       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111889).انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب .

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

  يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخرًذ انًصبدلخ . 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  الجدول الزمنً للتنفٌذ بالواقعٌةضرورة  أن ٌتسم. 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            

         16/4/2013صالح العمري                         تارٌخ جمع البٌانات .المقٌم االول محمد علً حمٌدان                              المقٌم  الثانً  د
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 10/1خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                            3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                 أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ      سحبة انضبَىَخ نهجُبد   اعى انًذسعخ 

 .لصجخ انًفشق..       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ111862.        انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

   *  

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

  يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخرًذ انًصبدلخ . 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            

         16/4/2013صالح العمري                         تارٌخ جمع البٌانات .المقٌم االول محمد علً حمٌدان                              المقٌم  الثانً  د
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 10/2خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :                         انًشحهخيخزهط/إَبس/ ركىس:انغُظ    حُبٌ انشوَجض انضبَىَخ انًخزهطخ   اعى انًذسعخ 

 لصجخ انًفشق..      اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111869).انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     *انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

  يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخرًذ انًصبدلخ . 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 انًؤششاد غُش يىعىدح. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسح اٌ رشًم انخطخ عهً انًؤششاد انكًُخ وانُىعُخ. 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            

         16/4/2013صالح العمري                         تارٌخ جمع البٌانات .المقٌم االول محمد علً حمٌدان                              المقٌم  الثانً  د
                         Page 11 
 

 10/3خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                             3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ  ًَىرط 

                          أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ     حٍ انًهك عجذهللا األعبعُخ   اعى انًذسعخ 

 لصجخ انًفشق     اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111940)أو  (1113071).انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

   *  انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

    * انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

   *  يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

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

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

 رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 

 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 َزُغخ واحذح نذَهب يؤششاد يزىافمخ يعهب. 

 اونىَزبٌ يشرجطزبٌ ثبنُزبئظ. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظغُش  (األَشطخ) اإلعشاءاد. 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسح اسرجبط انًؤششاد يع انُزبئظ. 

 ضشوسح اسرجبط انُزبئظ ثبألونىَبد. 

 ثبنُزبئظ (األَشطخ) ضشوسح اسرجبط إلعشاءاد. 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            

         16/4/2013صالح العمري                         تارٌخ جمع البٌانات .المقٌم االول محمد علً حمٌدان                              المقٌم  الثانً  د
                         Page 12 
 

 10/4خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ    انشًُبء ثُذ انحبسس األعبعُخ.   اعى انًذسعخ 

 لصجخ انًفشق..      اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111931)..انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

   *  

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

  يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخرًذ انًصبدلخ . 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            

         16/4/2013صالح العمري                         تارٌخ جمع البٌانات .المقٌم االول محمد علً حمٌدان                              المقٌم  الثانً  د
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 10/5خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      فىصٌ انًهمٍ انضبَىَخ نهجٍُُ.   اعى انًذسعخ 

 لصجخ انًفشق..       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111823).انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

  يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخرًذ انًصبدلخ . 

 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            

         16/4/2013صالح العمري                         تارٌخ جمع البٌانات .المقٌم االول محمد علً حمٌدان                              المقٌم  الثانً  د
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 10/6خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                             3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ     او انُعبو انغشثُخ انضبَىَخ نهجٍُُ   اعى انًذسعخ 

 لصجخ انًفشق       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111854).انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

*     

     *انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

   *  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

     يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

 رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

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

  يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخغُش انُزبئظ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخضشوسح. 

  انُزبئظ ثأونىَبد انًذسعخضشوسح اسرجبط. 

  انًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهبضشوسح اسرجبط. 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

قصبة المفرق               : تقرٌرالمتابعة والتقٌٌم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المدٌرٌة    برنامج تطوٌرالمدرسة والمدٌرٌة            

         16/4/2013صالح العمري                         تارٌخ جمع البٌانات .المقٌم االول محمد علً حمٌدان                              المقٌم  الثانً  د
                         Page 15 
 

 10/7خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ     ساَخ ثُذ انحغٍُ انضبَىَخ نهجُبد   اعى انًذسعخ 

 .لصجخ انًفشق.    اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111851)..انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

    * 

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

 . يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخرًذ انًصبدلخ 
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 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

لغى انًزبثعخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  
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 10/8خطخ يذسعخ : سلى انزمشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      انًفشق األعبعُخ األونً نهجٍُُ   اعى انًذسعخ 

 .لصجخ انًفشق..      اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ(111826)..انشلى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغزخذو نزمُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ 

رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى
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 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ. 

 . يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخرًذ انًصبدلخ 
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