برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/

انغُظ :ركٕس/إَبس/يخزهػ
اعى انًذسعخ انًشكضٚخ :انًضاس انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًخزهطخ .
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111186 :

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  1.1.6دسجت فبعليت عوليت إعذاد خطظ تطىيش الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًؼبٛٚش
رؾكٛم فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك
رطٕٚش ف ٙانًذسعخ

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم
انفشٚك ؽكهٛب ،ػهٗ انٕسق فمػ
ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ
انشعٕع إنٗ يؼبٛٚش
انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ
يؼهً ٍٛؽغت انًغبل.

انًغزٕٖ 4

انًغزٕٖ 5

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش
ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح
ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

يالؽظبد:
انغبْضٚخ (انمٛبدح ،انؾشاكخ
انًغزًؼٛخ ،انُٕع
االعزًبػ ،ٙثشَبيظ رطٕٚش
انًذسعخ)
يالؽظبد:
انًشاعؼخ انزارٛخ
(عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء
ثبعزخذاو اعزجبَبد
انجشَبيظ)

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ
أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ.

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ
رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ
راد انؼاللخ ٔنى ٚمى
ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ
ؽٕل انجشَبيظ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب
ػهٗ انًؼهً ٍٛفمػ

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ
ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد
انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ
راد انؼاللخ ٔلبو
انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب
ثزٕػٛخ يغزًغ
لبو ثُمم انًؼشفخ/األصش إنٗ
انًذسعخ ؽٕل
عًٛغ انًؼُ ٍٛٛف ٙانًذسعخ
انجشَبيظ
لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ
انًؼهًٔ ٍٛانطهجخ فمػ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ
ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ

يالؽظبد:
رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس
األٔنٕٚبد

نى ٚزى رشرٛت
االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش
انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ
انًشاعؼخ انزارٛخ

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب
نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ
ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد
ػؾٕائٛب ثذٌٔ االنزضاو
ثبنًغزٕٚبد

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت انًغزٕٚبد
انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد فمػ يٍ
انًغزٕٚبد ()2+ 1

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٛٚش
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

يالؽظبد:
ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ

نى ٚزى ثُبء خطخ
رطٕٚشٚخ نهًذسعخ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ
ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط انجشَبيظ ثًؾبسكخ
أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًؼهً ٍٛنٛظ ثبنعشٔسح أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ ٔفشق رُغٛك
انًذسعخ فمػ
أػعبء ف ٙفشٚك رطٕٚش
انًغبالد
انًذسعخ

يالؽظبد:
يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ
نهًذسعخ يغ انًغهظ
انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ
ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ
ػهٓٛب.

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ
ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ
يٍ لجم انشئٛظ.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
دٌٔ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
ثؼذ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى
اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ
ػهٓٛب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك
يالؽظبد انًغهظ ػهٓٛب
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ
ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.

يالؽظبد:
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تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ربثغ .........انًؤؽش 1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ

هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش







رى رؾكٛم انفشٚك ؽغت انشغجخ ٔ انكفبءح ٔ ٚزكٌٕ يٍ انًذٚشح ٔ اسثغ يؼهًبد ؽغت انًغبل.
ؽعشد انًذٚشح عًٛغ انذٔساد انزذسٚجٛخ ٔ لبيذ ثزٕػٛخ انًؼُ ٍٛٛثبنجشَبيظ.
لبيذ انًذسعخ ثؼًم انًشاػخ انزارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ.
رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ ٔصى اخزٛبس االٔنٕٚبد.
رى ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ.
لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب ثؼذ يُبلؾزٓب.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش


نى ٚمى انًغهظ انزشثٕ٘ ثزضٔٚذ انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ


لٛبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ انخطخ ٔ رضٔٚذ انًذسعخ ثبنزغزٚخ انشاعؼخ يكزٕثخ.
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ و2/

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙنغًغ انجٛبَبد و4&2
اعى انًذسعخ انًشكضٚخ :انًضاس انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًخزهطخ انغُظ :ركٕس/إَبس/يخزهػ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ 111186 :اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  : 1.1دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت ( حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  : 1.1دسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%20-0
َغجخ اإلعشاءاد/األَؾطخ انز ٙرى رُفٛزْب ؽغت
انخطخ

انًغزٕٖ 2
%40-21

انًغزٕٖ 3
%60-41

انًغزٕٖ 4
%80-61

انًغزٕٖ 5
%100 -81

يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔضأٌ رُفز
نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



رؼبٌٔ عًٛغ انًُغمبد ف ٙرُفٛز انؼًم.
رٕصٛك انفؼبنٛبد ٔ االَؾطخ انًُغضح.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش


لهخ يؾبسكخ اػعبء انزُغٛك ف ٙكم يغبل ثغجت كضشح األَصجخ انزذسٚغٛخ

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ


ػمذ نمبءاد نغًٛغ اػعبء انزُغٛك ف ٙانًغبالد نزٕؽٛذ انغٕٓد ٔ سفغ َغجخ االَغبص.
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد
انغُظ :ركٕس/إَبس/يخزهػ
اعى انًذسعخ انًشكضٚخ انًضاس انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًخزهطخ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ.انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ11118 6.

سلى انزمشٚش :يذسعخ و3/
انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  :a2.2.1النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة
التشبيت والتعلين /الينطبق
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :a2.2.1انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثذػى يبن ٙيمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%100 -81
%80-61
%60-41
%40-21
%20-0
انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد/األَؾطخ انٕاسدح فٙ
انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثزًٕٚم
يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ
نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب
يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبن ٙيٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ
نًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض أٌ رُفز نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد
انغُظ :ركٕس/إَبس/يخزهػ
اعى انًذسعخ انًشكضٚخ :انًضاس انضبَٕٚخ انؾبيهخ انًخزهطخ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111186 :

سلى انزمشٚش :يذسعخ و4/
انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  :1.5دسجت سضب هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت

الوذسس
ة
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.5دسعخ سظب يذٚش٘ ٔيؼهً ٙانًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚشانًذسعٛخ
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًطهٕة:
لٕ٘
يمجٕل
ظؼٛف
يزذَٙ
ػذو سظب
ٚمذس انًمٛى يغزٕٖ سظب انًؾبسكٍٛ
ؽغت إعبثبرٓى ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء
يالؽظخ :رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٚ ٙغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



ٔظٕػ فكشح انجشَبيظ ٔ ْذفّ نألداسح ٔ انًُغمبد.
انزٕاصم انًغزًش يغ اػعبء انًغهظ انزشثٕ٘.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



ظؼف انزؼبٌٔ ث ٍٛانًذسعخ ٔ انًؤعغبد انشعًٛخ ف ٙانهٕاء.
ػذو رٕفش االيكبَبد انالصيخ نؼمذ االعزًبػبد انًؾذدح.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ



صٚبدح انزؼبٌٔ ث ٍٛانًؤعغبد انشعًٛخ كبنجهذٚخ ٔ يذٚشٚخ انضساػخ يغ َؾبغبد انًذسعخ ٔ ؽبعبرٓب.
اعزضًبس االيكبَبد انًزبؽخ ف ٙانًغزًغ انًؾه ٙكبنُبد٘ ٔ انجهذٚخ.
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ ص1 /1

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙنغًغ انجٛبَبد و4&2

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
انغُظ :ركٕس/إَبس/يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :انًضاس األعبعٛخ انًخزهطخ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111198 :
الوؤشش  1.1.6دسجت فبعليت عوليت إعذاد خطظ تطىيش الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًؼبٛٚش
رؾكٛم فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك
رطٕٚش ف ٙانًذسعخ

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم
انفشٚك ؽكهٛب ،ػهٗ انٕسق فمػ
ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ
انشعٕع إنٗ يؼبٛٚش
انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ
يؼهً ٍٛؽغت انًغبل.

انًغزٕٖ 4

انًغزٕٖ 5

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش
ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح
ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

يالؽظبد:
انغبْضٚخ (انمٛبدح ،انؾشاكخ
انًغزًؼٛخ ،انُٕع
االعزًبػ ،ٙثشَبيظ رطٕٚش
انًذسعخ)
يالؽظبد:
انًشاعؼخ انزارٛخ
(عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء
ثبعزخذاو اعزجبَبد
انجشَبيظ)

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ
أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ.

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ
رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ
راد انؼاللخ ٔنى ٚمى
ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ
ؽٕل انجشَبيظ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب
ػهٗ انًؼهً ٍٛفمػ

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ
ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد
انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ
راد انؼاللخ ٔلبو
انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب
ثزٕػٛخ يغزًغ
لبو ثُمم انًؼشفخ/األصش إنٗ
انًذسعخ ؽٕل
عًٛغ انًؼُ ٍٛٛف ٙانًذسعخ
انجشَبيظ
لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ
انًؼهًٔ ٍٛانطهجخ فمػ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ
ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ

يالؽظبد:
رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس
األٔنٕٚبد

نى ٚزى رشرٛت
االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش
انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ
انًشاعؼخ انزارٛخ

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب
نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ
ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد
ػؾٕائٛب ثذٌٔ االنزضاو
ثبنًغزٕٚبد

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت انًغزٕٚبد
انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبسا
ألٔنٕٚبد فمػ يٍ
انًغزٕٚبد ()2+ 1

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٛٚش
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

يالؽظبد:
ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ

نى ٚزى ثُبء خطخ
رطٕٚشٚخ نهًذسعخ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ
ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط انجشَبيظ ثًؾبسكخ
أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًؼهً ٍٛنٛظ ثبنعشٔسح أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ ٔفشق رُغٛك
انًذسعخ فمػ
أػعبء ف ٙفشٚك رطٕٚش
انًغبالد
انًذسعخ

يالؽظبد:
يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ
نهًذسعخ يغ انًغهظ
انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ
ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ
ػهٓٛب.

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ
ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ
يٍ لجم انشئٛظ.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
دٌٔ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
ثؼذ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى
اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ
ػهٓٛب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك
يالؽظبد انًغهظ ػهٓٛب
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ
ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.

يالؽظبد:
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ربثغ .........انًؤؽش 1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ

هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش






رى رؾكٛم انفشٚك ؽغت انشغجخ ٔ انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ انًذٚشح ٔ اسثغ يؼهًبد.
ؽعشد انًذٚشح عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔ لبيذ ثبنزٕػٛخ نغًٛغ انًؼُ.ٍٛٛ
لبيذ انًذسعخ ثؼًم انًشاعؼخ انزارٛخ نهًؼهًبد ٔ انطبنجبد.
رى ثُبء انخطخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔ ثًؾبسكخ عًٛغ انًُغمبَذ ٔ االػعبء.
رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ انًشاعؼخ انزارٛخ ٔ اخزٛبس االٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٛٚش انجشَبيظ.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



يكزٕثخ
.
يالؽظبد ػهٓٛب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ
ِ
يُبلؼ انخطخ ٔرٕصٛك
نى ٚمى انًغهظ ة ح
نى رمى انًذسعخ ثزطجٛك انًشاعؼخ انزارٛخ ػهٗ انًغزًغ انًؾه.ٙ

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ




يكزٕثخ
.
يالؽظبد ػهٓٛب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ
ِ
يُبلؼ انخطخ ٔرٕصٛك
ظشٔسح لٛبو انًغهظ ة ح
ظشٔسح لٛبو انًذسعخ ثزطجٛك انًشاعؼخ انزارٛخ ػهٗ انًغزًغ انًؾه.ٙ
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ ص2/1

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
انغُظ :ركٕس/إَبس/يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :انًضاس األعبعٛخ انًخزهطخ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111198 :
الوؤشش  : 1.1دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت ( حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  : 1.1دسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%20-0
َغجخ اإلعشاءاد/األَؾطخ انز ٙرى رُفٛزْب ؽغت
انخطخ

انًغزٕٖ 2
%40-21

انًغزٕٖ 3
%60-41

انًغزٕٖ 4
%80-61

انًغزٕٖ 5
%100 -81

يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔضأٌ رُفز
نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش


انزٕصٛك ثبنصٕس ٔ انُؾشاد نهفؼبنٛبد انًُفزح.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



ػذو رٕصٛك انًخشعبد ف ٙانخطخ انزطٕٚشٚخ.
ػذو ٔعٕد رمبسٚش اَغبص نهًذسعخ ؽغت انًُٕرط انًطهٕة.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ



كزبثخ رمبسٚش االَغبص انؾٓشٚخ ٔ رضٔٚذ انًذٚشٚخ ثُغخ يُٓب.
رٕصٛك انًخشعبد ف ٙانخطخ انزطٕٚشٚخ ٔ ؽغت ربسٚخ االَغبص.
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

سلى انزمشٚش :يذسعخ ص3/1

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
اعى انًذسعخ انضائشح :انًضاس األعبعٛخ انًخزهطخ انغُظ :ركٕس/إَبس/يخزهػ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ..انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111198 :
الوؤشش  :a2.2.1النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة
التشبيت والتعلين /ال ينطبق
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  : a 2.2.1انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثذػى يبن ٙيمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%100 -81
%80-61
%60-41
%40-21
%20-0
انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد/األَؾطخ انٕاسدح فٙ
انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثزًٕٚم
يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ
نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب
يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبن ٙيٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ
نًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض أٌ رُفز نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

المقيم االول د.حسني طشطوش
Page 9

المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙنغًغ انجٛبَبد و4&2

سلى انزمشٚش :يذسعخ ص4/1

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
اعى انًذسعخ انضائشح :انًضاس األعبعٛخ انًخزهطخ انغُظ :ركٕس/إَبس/يخزهػ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111198 :
الوؤشش  : 1.5دسجت سضب هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت

الوذسس
ة
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.5دسعخ سظب يذٚش٘ ٔيؼهً ٙانًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚشانًذسعٛخ
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًطهٕة:
لٕ٘
يمجٕل
ظؼٛف
يزذَٙ
ػذو سظب
ٚمذس انًمٛى يغزٕٖ سظب انًؾبسكٍٛ
ؽغت إعبثبرٓى ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء
يالؽظخ :رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٚ ٙغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش


انذػى انًمذو يٍ الغبو انًذٚشٚخ ف ٙانزًُٛخ انًُٓٛخ نكبدس انًذسعخ.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



ظؼف دػى انًذٚشٚخ نؾش انًغزًغ انًؾه ٔ ٙخبصخ انزكٕسػهٗ انًؾبسكخ ف ٙاَؾطخ انًذسعخ ٔ ػعٕٚخ انًغهظ انزشثٕ٘.
لهخ دػى انًذٚشٚخ نهًذاسط نجُبء خطػ رؼهًٛٛخ فشدٚخ نهطهجخ انًْٕج ٔ ٍٛثطٛئ انزؼهى.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ



ؽش انًغزًغ انًؾه ٔ ٙخبصخ انزكٕسػهٗ انًؾبسكخ ف ٙاَؾطخ انًذسعخ ٔ رمذٚى انؾٕافض انًؼُٕٚخ نهًؾبسك.ٍٛ
صٚبدح يغبًْخ انًذٚشٚخ ف ٙثُبء انخطػ انؼالعٛخ نزٔ٘ االؽزٛبعبد انخبصخ.
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ ص1/2

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙنغًغ انجٛبَبد و4&2

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :انًضاس انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجٍُٛ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111174 :
الوؤشش  1.1.6دسجت فبعليت عوليت إعذاد خطظ تطىيش الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًؼبٛٚش
رؾكٛم فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك
رطٕٚش ف ٙانًذسعخ

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم
انفشٚك ؽكهٛب ،ػهٗ انٕسق فمػ
ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ
انشعٕع إنٗ يؼبٛٚش
انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ
يؼهً ٍٛؽغت انًغبل.

انًغزٕٖ 4

انًغزٕٖ 5

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش
ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح
ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

يالؽظبد:
انغبْضٚخ (انمٛبدح ،انؾشاكخ
انًغزًؼٛخ ،انُٕع
االعزًبػ ،ٙثشَبيظ رطٕٚش
انًذسعخ)
يالؽظبد:
انًشاعؼخ انزارٛخ
(عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء
ثبعزخذاو اعزجبَبد
انجشَبيظ)

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ
أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ.

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ
رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ
راد انؼاللخ ٔنى ٚمى
ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ
ؽٕل انجشَبيظ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب
ػهٗ انًؼهً ٍٛفمػ

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ
ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد
انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ
راد انؼاللخ ٔلبو
انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب
ثزٕػٛخ يغزًغ
لبو ثُمم انًؼشفخ/األصش إنٗ
انًذسعخ ؽٕل
عًٛغ انًؼُ ٍٛٛف ٙانًذسعخ
انجشَبيظ
لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ
انًؼهًٔ ٍٛانطهجخ فمػ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ
ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ

يالؽظبد:
رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس
األٔنٕٚبد

نى ٚزى رشرٛت
االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش
انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ
انًشاعؼخ انزارٛخ

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب
نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ
ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد
ػؾٕائٛب ثذٌٔ االنزضاو
ثبنًغزٕٚبد

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت انًغزٕٚبد
انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد فمػ يٍ
انًغزٕٚبد ()2+ 1

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٛٚش
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ *

يالؽظبد:
ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ

نى ٚزى ثُبء خطخ
رطٕٚشٚخ نهًذسعخ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ
ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط انجشَبيظ ثًؾبسكخ
أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًؼهً ٍٛنٛظ ثبنعشٔسح أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ ٔفشق رُغٛك
انًذسعخ فمػ
أػعبء ف ٙفشٚك رطٕٚش
انًغبالد
انًذسعخ

يالؽظبد:
يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ
نهًذسعخ يغ انًغهظ
انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ
ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ
ػهٓٛب.

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ
ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ
يٍ لجم انشئٛظ.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
دٌٔ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
ثؼذ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى
اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ
ػهٓٛب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك
يالؽظبد انًغهظ ػهٓٛب
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ
ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.

يالؽظبد:
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ربثغ .........انًؤؽش 1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ

هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش






رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ رُغٛت انًذٚش ٔ ؽغت انكفبءح ٔ ٚزكٌٕ يٍ اسثؼخ يؼهًٍٛ
ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ ٔ لبو ثزٕػٛخ عًٛغ انًؼُ ٍٛٛرُفٛزْب.
رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت َزبئظ انًشاعؼخ انزارٛخ ٔ اخزٛبس االٔنٕٚبد ؽغت يؼبٛٚش انجشَبيظ.
رى ثُبء انخطخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔ ثًؾبسكخ عًٛغ اػعبء فشٚك انزطٕٚش.
ٔانطهجخ
.
لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



نى ٚزى رطجٛك يُٓغٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ ػهٗ انًغزًغ انًؾه.ٙ
نى ُٚبلؼ انًغهظ انزشثٕ٘ انخطخ ٔ نى ٚضٔد انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ



اغالع انًغهظ انزشثٕ٘ ػهٗ انخطخ ٔ يُبلؾزٓب ٔ رضٔٚذ انًذسعخ ثبنزغزٚخ انشاعؼخ يكزٕثخ.
ظشٔسح رطجٛك يُٓغٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ ػهٗانًغزًغ انًؾه.ٙ
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙنغًغ انجٛبَبد و4&2

سلى انزمشٚش :يذسعخ ص2/2

انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :انًضاس انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجٍُٛ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبن.ٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111174 :

انًشؽهخ:صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  : 1.1دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت ( حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  : 1.1دسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%20-0
َغجخ اإلعشاءاد/األَؾطخ انز ٙرى رُفٛزْب ؽغت
انخطخ

انًغزٕٖ 2
%40-21

انًغزٕٖ 3
%60-41

انًغزٕٖ 4
%80-61

انًغزٕٖ 5
%100 -81

يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔضأٌ رُفز
نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



كضشح األَؾطخ انًُفزح ٔ رُٕػٓب.
يؾبسكخ انغًٛغ ف ٙاألَؾطخ انًذسعٛخ ٔ انزٕاصم يٍ خالل انفٛغجٕن.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



لهخ انزُظٛى ٔ انزٕصٛك انًُبعت.
رؾذٚذ صيٍ انزُفٛز نكم َؾبغ.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ



رُظٛى انغغالد ٔ انخطػ ثًب ُٚبعت انخطخ انزطٕٚشٚخ.
رؾذٚذ صيٍ انزُفٛز ثؾكم ٔالؼ.ٙ
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙنغًغ انجٛبَبد و4&2
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :انًضاس انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجٍُٛ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111174 :

سلى انزمشٚش :يذسعخ ص3/2
انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  :a2.2.1النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة
التشبيت والتعلين /ال ينطبق
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :a 2.2.1انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثذػى يبن ٙيمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%100 -81
%80-61
%60-41
%40-21
%20-0
انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد/األَؾطخ انٕاسدح فٙ
انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثزًٕٚم
يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ
نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب
يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبن ٙيٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ
نًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض أٌ رُفز نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ




_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙنغًغ انجٛبَبد و4&2

سلى انزمشٚش :يذسعخ ص4/2

انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :انًضاس انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجٍُٛ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111174 :

انًشؽهخ:صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  : 1.5دسجت سضب هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت

الوذسس
ة
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.5دسعخ سظب يذٚش٘ ٔيؼهً ٙانًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًطهٕة:
لٕ٘
يمجٕل
ظؼٛف
يزذَٙ
ػذو سظب
ٚمذس انًمٛى يغزٕٖ سظب انًؾبسكٍٛ
ؽغت إعبثبرٓى ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء
يالؽظخ :رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٚ ٙغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



لٛبو كبدس انًذٚشٚخ ٔ انًؾشف ٍٛانًغبَذ ٍٚثًزبثؼخ رُفٛز انًؼهً ٍٛنهًُبْظ ٔ انًمشساد انذساعٛخ ٔ رذسٚجٓى ػهٗ اعزخذاو االغبس ٍٚانؼبو ٔ انخبؿ.
رذسٚت انًؾشف ٔ ٍٛانًؾشفبد نهًؼهً ٔ ٍٛانًؼهًبد ػهٗ انًُبْظ ٔ انؼهٕو انزشثٕٚخ.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




ػذو لٛبو انًذٚشٚخ ثجُبء خطػ رؼهًٛٛخ فشدٚخ نهطهجخ رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبصخ
ػذو دػى انًذٚشٚخ نهًذاسط ف ٙاػذاد انخطخ انزطٕٚشٚخ ٔ رمذٚى األَؾطخ االصشائٛخ ٔ رمشْب ثًب ُٚغغى يغ عٛبعبد انًذاسط.
ػذو دػى انًذٚشٚخ نهًذاسط ف ٙرُفٛز خططٓب انزطٕٚشٚخ.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ



رٕفٛش اَؾطخ يُبعجخ ٔ ثُبء خطػ رؼهًٛٛخ فشدٚخنهطهجخ رٔ٘ االؽزبعبد انخبصخ.
اؽشان انًذٚش ٔ ٍٚانًؼهً ٍٛف ٙاػذاد خطػ انًذٚشٚخ ٔ رُفٛزْب.
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
اعى انًذسعخ انًشكضٚخ :ؽٕفب انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُ ٍٛانغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ 111271 :اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :يذٚشٚخ انًضاس انؾًبنٙ
الوؤشش  1.1.6دسجت فبعليت عوليت إعذاد خطظ تطىيش الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًؼبٛٚش
رؾكٛم فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك
رطٕٚش ف ٙانًذسعخ

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم
انفشٚك ؽكهٛب ،ػهٗ انٕسق فمػ
ٔ ال ٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ
انشعٕع إنٗ يؼبٛٚش
انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ
يؼهً ٍٛؽغت انًغبل.

انًغزٕٖ 4

انًغزٕٖ 5

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش
ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح
ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

يالؽظبد:
انغبْضٚخ (انمٛبدح ،انؾشاكخ
انًغزًؼٛخ ،انُٕع
االعزًبػ ،ٙثشَبيظ رطٕٚش
انًذسعخ)
يالؽظبد:
انًشاعؼخ انزارٛخ
(عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء
ثبعزخذاو اعزجبَبد
انجشَبيظ)

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ
أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ.

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ
رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ
راد انؼاللخ ٔنى ٚمى
ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ
ؽٕل انجشَبيظ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب
ػهٗ انًؼهً ٍٛفمػ

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ
ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد
انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ
راد انؼاللخ ٔلبو
انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب
ثزٕػٛخ يغزًغ
لبو ثُمم انًؼشفخ/األصش إنٗ
انًذسعخ ؽٕل
عًٛغ انًؼُ ٍٛٛف ٙانًذسعخ
انجشَبيظ
لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ
انًؼهًٔ ٍٛانطهجخ فمػ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ
ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ

يالؽظبد:
رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس
األٔنٕٚبد

نى ٚزى رشرٛت
االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش
انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ
انًشاعؼخ انزارٛخ

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب
نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ
ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد
ػؾٕائٛب ثذٌٔ االنزضاو
ثبنًغزٕٚبد

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت انًغزٕٚبد
انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد فمػ يٍ
انًغزٕٚبد ()2+ 1

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٛٚش
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

يالؽظبد:
ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ

نى ٚزى ثُبء خطخ
رطٕٚشٚخ نهًذسعخ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ
ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط انجشَبيظ ثًؾبسكخ
أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًؼهً ٍٛنٛظ ثبنعشٔسح أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ ٔفشق رُغٛك
انًذسعخ فمػ
أػعبء ف ٙفشٚك رطٕٚش
انًغبالد
انًذسعخ

يالؽظبد:
يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ
نهًذسعخ يغ انًغهظ
انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ
ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ
ػهٓٛب.

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ
ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ
يٍ لجم انشئٛظ.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
دٌٔ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
ثؼذ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى
اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ
ػهٓٛب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك
يالؽظبد انًغهظ ػهٓٛب
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ
ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.

يالؽظبد:
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ربثغ .........انًؤؽش 1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ

هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ

 -1هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش







رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ انشغجخ ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت انًغبل.

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ.
لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼُ.ٍٛٛ
رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبدفمػ يٍ انًغزٕٚبد (.)2+1
رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ.

 -2هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش





ػذو يؾبسكخ فشق رُغٛك انًغبالد ف ٙثُبء انخطخ.
ػذو رطجٛك يُٓغٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ ػهٗ انًغزًغ انًؾه.ٙ
انًذسعخ
.
نى ٚمى يذٚش انًذسعخ ثُمم انًؼشفخ /األصش إنٗ عًٛغ انًؼُ ٍٛٛفٙ
يكزٕثخ
.
يالؽظبد انًغهظ ػهٓٛب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ
ِ
يُبلؾذ انخطخ ٔرٕصٛك
نى ٚمى انًغهظ ة ح

 -3تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت





ظشٔسح يؾبسكخ فشق رُغٛك انًغبالد ف ٙثُبء انخطخ.
ظشٔسح رطجٛك يُٓغٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ ػهٗانًغزًغ انًؾه.ٙ
انًذسعخ
.
ظشٔسح لٛبو يذٚش انًذسعخ ثُمم انًؼشفخ /األصش إنٗ عًٛغ انًؼُ ٍٛٛفٙ

ظشٔسح لٛبو انًغهظ ثبػزًبد انخطخ انزطٕٚشٚخ ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٓٛب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد
اعى انًذسعخ انًشكضٚخ :ؽٕفب انضبَٕٚخ انؾبيهخ نه ٍُٛٛانغُظ :ركٕس/إَبس/يخزهػ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ 111271 :اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  : 1.1دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت ( حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  : 1.1دسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%20-0
َغجخ اإلعشاءاد/األَؾطخ انز ٙرى رُفٛزْب ؽغت
انخطخ

انًغزٕٖ 2
%40-21

انًغزٕٖ 3
%60-41

انًغزٕٖ 4
%80-61

انًغزٕٖ 5
%100 -81

يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔضأٌ رُفز
نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش


ٔػ ٙانًؼهً ٍٛثبنجشَبيظ

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش





ظؼف رؼبٌٔ يذاسط انؾجكخ يغ انًذسعخ انًشكضٚخ
ظؼف رؼبٌٔ اإلعُبد انزشثٕ٘ يغ ؽجكخ انًذاسط
ال ٕٚعذ َغخخ يٍ انزمشٚش انفُ ٙإلَغبصاد انًذسعخ ٔفك انخطخ انزطٕٚشٚخ يٕعّ نهًذٚشٚخ.
ظؼف رؼبٌٔ انًغزًغ انًؾه ٙيغ ؽجكخ انًذاسط

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ






ظشٔسح رذسٚت فشٚك انزطٕٚش ػهٗ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ ثبعزخذاو اإلداسح ثبنُزبئظ
ظشٔسح يزبثؼخ اإلعُبد انزشثٕ٘ نهًذسعخ نزمذٚى انذػى انفُ ٙانالصو ٔانزٕػٛخ انالصيخ نزطجٛك انجشَبيظ .
صٚبدح انزٕاصم ث ٍٛانًذسعخ ٔانًغزًغ ٔ ،اعزمطبة أػعبء فبػه ٍٛيٍ انًغزًغ انًؾهٚ ٙغبػذٌٔ ػهٗ رُفٛز األَؾطخ انًذسعخ ف ٙانخطخ
انزطٕٚشٚخ.
يزبثؼخ انًذٚشٚخ ٔيُغك انزغًغ نهًذاسط (ػذو ٔعٕد يُغك يزبثغ نهزغًغ).
رٕصٚغ انضيٍ ثؾكم ٚزالئى يغ األَؾطخ انز ٙرزعًُٓب انخطخ انزطٕٚشٚخ.
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انًشكضٚخ :ؽٕفب انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهٍُٛٛ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ . 111271 :اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/
انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  :a2.2.1النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة
التشبيت والتعلين /ال ينطبق
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :a2.2.1انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثذػى يبن ٙيمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%100 -81
%80-61
%60-41
%40-21
%20-0
انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد/األَؾطخ انٕاسدح فٙ
انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثزًٕٚم
يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ
نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب
يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبن ٙيٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ
نًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض أٌ رُفز نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انًشكضٚخ  :ؽٕفب انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهٍُٛٛ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111271 :
الوؤشش  :1.5دسجت سضب هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت

الوذسس
ة
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.5دسعخ سظب يذٚش٘ ٔيؼهً ٙانًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚشانًذسعٛخ
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًطهٕة:
لٕ٘
يمجٕل
ظؼٛف
يزذَٙ
ػذو سظب
ٚمذس انًمٛى يغزٕٖ سظب انًؾبسكٍٛ
ؽغت إعبثبرٓى ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء
يالؽظخ :رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٚ ٙغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




ظؼف انزٕاصم ث ٍٛانًذسعخ ٔانًذٚشٚخ .
انزغٛش انًغزًش نهًؾشف ٍٛانًغبَذ ٍٚنهؾجكخ.
رغٛش يذاسط انؾجكخ ؽغت سغجخ انًذٚشٚخ.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ




صٚبدح انزٕاصم ث ٍٛانًذسعخ ٔانًذٚشٚخ.
رضجٛذ انًؾشف انًغبَذ يٍ ثذاٚخ انؼبو.
اػزًبد انؾجكخ ظًٍ انًُطمخ ٔػذو رغٛشْب خالل فزشح رطٕٚش انًذسعخ.
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :عؾفٛخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111192 :
.الوؤشش  1.1.6دسجت فبعليت عوليت إعذاد خطظ تطىيش الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًؼبٛٚش
رؾكٛم فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك
رطٕٚش ف ٙانًذسعخ

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم
انفشٚك ؽكهٛب ،ػهٗ انٕسق فمػ
ٔ الٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ
انشعٕع إنٗ يؼبٛٚش
انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ
يؼهً ٍٛؽغت انًغبل.

انًغزٕٖ 4

انًغزٕٖ 5

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش
ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح
ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

يالؽظبد:
انغبْضٚخ (انمٛبدح ،انؾشاكخ
انًغزًؼٛخ ،انُٕع
االعزًبػ ،ٙثشَبيظ رطٕٚش
انًذسعخ)
يالؽظبد:
انًشاعؼخ انزارٛخ
(عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء
ثبعزخذاو اعزجبَبد
انجشَبيظ)

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ
أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ.

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ
رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ
راد انؼاللخ ٔنى ٚمى
ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ
ؽٕل انجشَبيظ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب
ػهٗ انًؼهً ٍٛفمػ

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ
ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد
انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ
راد انؼاللخ ٔلبو
انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب
ثزٕػٛخ يغزًغ
لبو ثُمم انًؼشفخ/األصش إنٗ
انًذسعخ ؽٕل
عًٛغ انًؼُ ٍٛٛف ٙانًذسعخ
انجشَبيظ
لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ
انًؼهًٔ ٍٛانطهجخ فمػ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ
ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ

يالؽظبد:
رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس
األٔنٕٚبد

نى ٚزى رشرٛت
االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش
انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ
انًشاعؼخ انزارٛخ

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب
نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ
ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد
ػؾٕائٛب ثذٌٔ االنزضاو
ثبنًغزٕٚبد

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت انًغزٕٚبد
انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبسا
ألٔنٕٚبد فمػ يٍ
انًغزٕٚبد ()2+ 1

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٛٚش
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

يالؽظبد:
ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ

نى ٚزى ثُبء خطخ
رطٕٚشٚخ نهًذسعخ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ
ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط انجشَبيظ ثًؾبسكخ
أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًؼهً ٍٛنٛظ ثبنعشٔسح أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ ٔفشق رُغٛك
انًذسعخ فمػ
أػعبء ف ٙفشٚك رطٕٚش
انًغبالد
انًذسعخ

يالؽظبد:
يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ
نهًذسعخ يغ انًغهظ
انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ
ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ
ػهٓٛب.

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ
ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ
يٍ لجم انشئٛظ.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
دٌٔ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
ثؼذ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى
اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ
ػهٓٛب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك
يالؽظبد انًغهظ ػهٓٛب
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ
ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.

يالؽظبد:
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ربثغ .........انًؤؽش 1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ

هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ

 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش






رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ رُغٛت انًذٚش ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت انًغبل.
ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ
لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهً. ٍٛ
رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبسا ألٔنٕٚبد فمػ يٍ انًغزٕٚبد ()2+1
رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔفشق رُغٛك انًغبالد.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش


يالؽظبد ػهٓٛب ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.
ِ
يُبلؾذ انخطخ ٔرٕصٛك
نى ٚمى انًغهظ ة ح

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ


رفؼٛم دٔس انًغهظ انزشثٕ٘ ٔاٌ ٚكٌٕ نّ دٔسا فؼبال ٔاٌ ٚضٔد انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ ثؾكم يغزًش.

المقيم االول د.حسني طشطوش
Page 22

المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :عؾفٛخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ111192 :
الوؤشش  : 1.1دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت ( حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  : 1.1دسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%20-0
َغجخ اإلعشاءاد/األَؾطخ انز ٙرى رُفٛزْب ؽغت
انخطخ

انًغزٕٖ 2
%40-21

انًغزٕٖ 3
%60-41

انًغزٕٖ 4
%80-61

انًغزٕٖ 5
%100 -81

يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔضأٌ رُفز
نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش





رؼبٌٔ انًذٚشح ٔفشٚك رطٕٚش انًذسعخ ٔانًغزًغ انًؾه.ٙ
رٕاصم انًذسعخ يغ انًغزًغ انًؾه.ٙ
انزذسٚت انًغجك ػهٗ انجشَبيظ نهًذٚشح عبػذْب ػهٗ رُفٛز انجشَبيظ ف ٙانغُخ انؾبنٛخ.
ٔػ ٙانًؼهًبد ٔانطبنجبد ثبنجشَبيظ.

 -2هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش







ظؼف رؼبٌٔ يذاسط انؾجكخ يغ انًذسعخ انًشكضٚخ.
أَصجخ انًؼهًبد يشرفؼخ يًب ٚؼٛمٓى ػٍ انؼًم.
كضشح انجشايظ انزذسٚجٛخ انًُفزح يٍ لجم انٕصاسح.
ػذو انٕػ ٙانكبيم ثبنجشَبيظ نهزطٕٚش انًذسعخ.
ظؼف رؼبٌٔ اإلعُبد انزشثٕ٘ يغ ؽجكخ انًذاسط.
ػذو ٔعٕد َغخخ يٍ انزمشٚش انفُ ٙإلَغبصاد انًذسعخ ٔفك انخطخ انزطٕٚشٚخ يٕعّ نهًذٚشٚخ.

 -3تىصيبث لتحسين بشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت






ظشٔسح رذسٚت فشٚك انزطٕٚش ػهٗ ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ اإلداسح ثبنُزبئظ.
ظشٔسح يزبثؼخ اإلعُبد انزشثٕ٘ نهًذسعخ نزمذٚى انذػى انفُ ٙانالصو ٔانزٕػٛخ انالصيخ نزطجٛك انجشَبيظ.
صٚبدح انزٕاصم ث ٍٛانًذسعخ ٔانًغزًغ  ٔ،اعزمطبة أػعبء فبػه ٍٛيٍ انًغزًغ انًؾهٚ ٙغبػذٌٔ ػهٗ رُفٛز األَؾطخ انًذسعخ ف ٙانخطخ
انزطٕٚشٚخ.
يزبثؼخ انًذٚشٚخ ٔيُغك انزغًغ نهًذاسط (ػذو ٔعٕد يُغك يزبثغ نهزغًغ).
رٕصٚغ انضيٍ ثؾكم ٚزالءو يغ األَؾطخ انز ٙرزعًُٓب انخطخ انزطٕٚشٚخ.
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2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح  :عؾفٛخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ 111192 :اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/
انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  : a2.2.1النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة
التشبيت والتعلين /ال ينطبق
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :a2.2.1انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثذػى يبن ٙيمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%100 -81
%80-61
%60-41
%40-21
%20-0
انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد/األَؾطخ انٕاسدح فٙ
انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثزًٕٚم
يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ
نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب
يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبن ٙيٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ
نًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض أٌ رُفز نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ
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2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح  :عؾفٛخ انضبَٕٚخ انؾبيهخ نهجُبد
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ 111192 :اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/
انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  : 1.5دسجت سضب هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت

الوذسس
ة
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.5دسعخ سظب يذٚش٘ ٔيؼهً ٙانًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚشانًذسعٛخ
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًطهٕة:
لٕ٘
يمجٕل
ظؼٛف
يزذَٙ
ػذو سظب
ٚمذس انًمٛى يغزٕٖ سظب انًؾبسكٍٛ
ؽغت إعبثبرٓى ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء
يالؽظخ :رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٚ ٙغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




ظؼف انزٕاصم ث ٍٛانًذسعخ ٔانًذٚشٚخ .
انزغٛش انًغزًش نهًؾشف ٍٛانًغبَذ ٍٚنهؾجكخ.
رغٛش يذاسط انؾجكخ ؽغت سغ ّٛانًذٚشٚخ.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ




صٚبدح انزٕاصم ث ٍٛانًذسعخ ٔانًذٚشٚخ.
رضجٛذ انًؾشف انًغبَذ يٍ ثذاٚخ انؼبو.
اػزًبد انؾجكخ ظًٍ انًُطمخ ٔػذو رغٛشْب خالل فزشح رطٕٚش انًذسعخ .
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تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
اعى انًذسعخ انضائشح :عؾفٛخ األعبعٛخ نهجُ ٍٛانغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ113166 :
الوؤشش  1.1.6دسجت فبعليت عوليت إعذاد خطظ تطىيش الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًؼبٛٚش
رؾكٛم فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ

نى ٚزى رؾكٛم فشٚك
رطٕٚش ف ٙانًذسعخ

لبو يذٚش انًذسعخ ثزؾكٛم
انفشٚك ؽكهٛب ،ػهٗ انٕسق فمػ
ٔ ال ٚمٕو ثبنؼًم انًطهٕة

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش ثذٌٔ
انشعٕع إنٗ يؼبٛٚش
انشغجخ ٔانكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ
يؼهً ٍٛؽغت انًغبل.

انًغزٕٖ 4

انًغزٕٖ 5

رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء
ػهٗ رُغٛت انًذٚش
ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ
يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

رى رؾكم انفشٚك ثُبء ػهٗ
انشغجخ ٔؽغت انكفبءح
ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ
ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت
انًغبل.

يالؽظبد:
انغبْضٚخ (انمٛبدح ،انؾشاكخ
انًغزًؼٛخ ،انُٕع
االعزًبػ ،ٙثشَبيظ رطٕٚش
انًذسعخ)
يالؽظبد:
انًشاعؼخ انزارٛخ
(عًغ انجٛبَبد ػٍ األداء
ثبعزخذاو اعزجبَبد
انجشَبيظ)

نى ٚؾعش يذٚش انًذسعخ ؽعش يذٚش انًذسعخ ثؼط
انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ
أ٘ ثشَبيظ رذسٚجٙ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ.

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ
رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ

ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ
راد انؼاللخ ٔنى ٚمى
ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ
ؽٕل انجشَبيظ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ ٔرطجٛمٓب
ػهٗ انًؼهً ٍٛفمػ

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ
ؽعش يذٚش انًذسعخ
عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد
انؼاللخ ٔ لبو ثزٕػٛخ يغزًغ
راد انؼاللخ ٔلبو
انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ كًب
ثزٕػٛخ يغزًغ
لبو ثُمم انًؼشفخ/األصش إنٗ
انًذسعخ ؽٕل
عًٛغ انًؼُ ٍٛٛف ٙانًذسعخ
انجشَبيظ
لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ثبعزخذاو
يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ
انًؼهًٔ ٍٛانطهجخ فمػ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم
يشاعؼخ رارٛخ ؽبيهخ
ثبعزخذاو يُٓغٛخ انجشَبيظ
ٔرطجٛمٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ
ٔانطهجخ ٔانًغزًغ انًؾهٙ

يالؽظبد:
رشرٛت االؽزٛبعبد ٔاخزٛبس
األٔنٕٚبد

نى ٚزى رشرٛت
االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش
انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ
انًشاعؼخ انزارٛخ

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت أٔنٕٚزٓب ٔفمب
نهًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ
ػًهٛخ انًشاعؼخ انزارٛخ
ٔنكٍ رى اخزٛبس األٔنٕٚبد
ػؾٕائٛب ثذٌٔ االنزضاو
ثبنًغزٕٚبد

رى رشرٛت االؽزٛبعبد
ؽغت انًغزٕٚبد
انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد فمػ يٍ
انًغزٕٚبد ()2+ 1

رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت
انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ
انًشاعؼخ ٔرى اخزٛبس
األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٛٚش
ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ *

يالؽظبد:
ثُبء خطخ رطٕٚش انًذسعخ

نى ٚزى ثُبء خطخ
رطٕٚشٚخ نهًذسعخ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ
ثذٌٔ االنزضاو ثًُٓغٛخ انجشَبيظ

رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ عًٛغ
انجشَبيظ ٔثًؾبسكخ ثؼط انجشَبيظ ثًؾبسكخ
أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًؼهً ٍٛنٛظ ثبنعشٔسح أػعبء فشٚك رطٕٚش
انًذسعخ ٔفشق رُغٛك
انًذسعخ فمػ
أػعبء ف ٙفشٚك رطٕٚش
انًغبالد
انًذسعخ

يالؽظبد:
يؾبسكخ انخطخ انزطٕٚشٚخ
نهًذسعخ يغ انًغهظ
انزشثٕ٘ نؾجكخ انًذاسط

نى ٚطهغ انًغهظ ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ
ٔنى ٚمى انشئٛظ ثبنزٕلٛغ
ػهٓٛب.

لبو سئٛظ انًغهظ فمػ
ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى االػزًبد ٔانزٕلٛغ
يٍ لجم انشئٛظ.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
دٌٔ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع
ػهٗ خطخ رطٕٚش
انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب
ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب
ثؼذ يُبلؾزٓب.

لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ
خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى
اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ
ػهٓٛب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك
يالؽظبد انًغهظ ػهٓٛب
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ
ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.

يالؽظبد:
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برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ربثغ .........انًؤؽش 1.1.6دسعخ فبػهٛخ ػًهٛخ إػذاد خطػ رطٕٚش انًذسعخ يٍ ٔعٓخ َظش كٕادس انمٛبداد انًذسعٛخ

هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




انًغبل
.
رى رؾكٛم انفشٚك ثُبء ػهٗ رُغٛت انًذٚش ٔؽغت انكفبءح ٔٚزكٌٕ يٍ يذٚش انًذسعخ ٔأسثغ يؼهً ٍٛؽغت

ؽعش يذٚش انًذسعخ عًٛغ انجشايظ انزذسٚجٛخ راد انؼاللخ ٔلبو ثزٕػٛخ يغزًغ انًذسعخ ؽٕل انجشَبيظ.
رى ثُبء خطخ رطٕٚشٚخ نهًذسعخ ؽغت يُٓغٛخ انجشَبيظ ثًؾبسكخ أػعبء فشٚك رطٕٚش انًذسعخ.

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ.
رى رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت أٔنٕٚزٓب يٍ يُظٕس يذٚش انًذسعخ ٔ ثذٌٔ انزمٛذ ثُزبئظ انًشاعؼخ انزارٛخ
يالؽظبد ػهٓٛب ٔرضٔٚذ
ِ
لبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔرى اػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب دٌٔ يُبلؾزٓب أ ٔرٕصٛك
يذٚش انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ




ظشٔسح رشرٛت االؽزٛبعبد ؽغت انًغزٕٚبد انُبرغخ ػٍ ػًهٛخ انًشاعؼخ ٔ اخزٛبس األٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ يؼبٛٚش ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ
ٔانًذٚشٚخ .
ظشٔسح لٛبو انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارٛخ ثذٌٔ اعزخذاو يُٓغٛخ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ.
ظشٔسح لٛبو انًغهظ ثبالغالع ػهٗ خطخ رطٕٚش انًذسعخ ٔاػزًبدْب ٔرٕلٛغ انشئٛظ ػهٓٛب ثؼذ يُبلؾزٓب ٔرٕصٛك يالؽظبد انًغهظ ػهٓٛب
ٔرضٔٚذ يذٚش انًذسعخ ثزغزٚخ ساعؼخ يكزٕثخ.

المقيم االول د.حسني طشطوش
Page 27

المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :عؾفٛخ األعبعٛخ نهجٍُٛ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسط :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ113166 :
الوؤشش  : 1.1دسجت تطبيق الوذاسس لخطظ التطىيش الوذسسيت ( حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  : 1.1دسعخ رطجٛك انًذاسط نخطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%20-0
َغجخ اإلعشاءاد/األَؾطخ انز ٙرى رُفٛزْب ؽغت
انخطخ

انًغزٕٖ 2
%40-21

انًغزٕٖ 3
%60-41

انًغزٕٖ 4
%80-61

انًغزٕٖ 5
%100 -81

يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ٔيمبسَزٓب ثبألَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔضأٌ رُفز
نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش


ٔعٕد انًُؾخ انًبنٛخ

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش




ظؼف انذافؼٛخ نذٖ انؼبيه ٍٛف ٙانًذسعخ.
ظؼف انذػى يٍ يغهظ رطٕٚش انؾجكخ.
ػذو كفبٚخ انًُؾخ انًبنٛخ.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ


ظشٔسح لٛبو يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ثؼًم ٔسػ نزٕظٛؼ األدٔاس ٔانًغؤٔنٛبد نهًؼُ.ٍٛٛ
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :عؾفٛخ األعبعٛخ نهجٍُٛ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ 113166 :اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/
انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ

الوؤشش  :a 2.2.1النسبت الوئىيت ألنشطت الخطظ التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة
التشبيت والتعلين /ال ينطبق
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش الوذسست
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :a2.2.1انُغجخ انًئٕٚخ ألَؾطخ انخطػ انزطٕٚشٚخ نهًذاسط ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثذػى يبن ٙيمذو يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
الوعبييش
%100 -81
%80-61
%60-41
%40-21
%20-0
انُغجخ انًئٕٚخ نإلعشاءاد/األَؾطخ انٕاسدح فٙ
انخطخ انزطٕٚشٚخ نهًذسعخ ٔانز ٙرى رُفٛزْب ثزًٕٚم
يٍ انًُؾخ انًبنٛخ انًمذيخ يٍ انٕصاسح ثبنُغجخ
نًغًٕع األَؾطخ انًخطػ رُفٛزْب
يالؽظخ :انُغجخ ٚؾذدْب انًمٛى ثُبء ػهٗ رمذٚش انًغًٕػخ ٔثؼذ يشاعؼخ انزمبسٚش ٔاالغالع ػهٗ ػذد األَؾطخ انًُفزح ثذػى يبن ٙيٍ انٕصاسح ٔاؽزغبة َغجزٓب انًئٕٚخ
نًغًٕع األَؾطخ انٕاسدح ثبنخطخ ٔانًفشٔض أٌ رُفز نغبٚخ ربسٚخّ.

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 -1يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ
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المقيم الثاني د .شوقي مجدالوي

2013/4/23-22
تاريخ جمع البيانات

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
اداسح انزخطٛػ ٔانجؾش انزشثٕ٘ /لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى
اسم المديرية :المزار الشمالي
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَٕرط انزمشٚش األٔن ٙو 4&2نغًغ انجٛبَبد

سلى انزمشٚش :يذسعخ و1/

انًشؽهخ :صبَٕ٘ /أعبعٙ
انغُظ :ركٕس/إَبس /يخزهػ
اعى انًذسعخ انضائشح :عؾفٛخ األعبعٛخ نهجٍُٛ
اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انز ٙرزجغ نٓب انًذسعخ :انًضاس انؾًبنٙ
انشلى انٕغُ ٙنهًذسعخ113166 :
الوؤشش  : 1.5دسجت سضب هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطظ التطىيش الوذسسيت

الوذسس
ة
هصذس البيبنبث :فشيق تطىيش
عهى انزمذٚش انهفظ:ٙ
انًؤؽش  :1.5دسعخ سظب يذٚش٘ ٔيؼهً ٙانًذاسط ػٍ عٕدح انذػى انًمذو يٍ يذٚشٚبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نزؾمٛك أْذاف خطػ انزطٕٚش انًذسعٛخ
انًغزٕٖ 5
انًغزٕٖ 4
انًغزٕٖ 3
انًغزٕٖ 2
انًغزٕٖ 1
انًطهٕة:
لٕ٘
يمجٕل
ظؼٛف
يزذَٙ
ػذو سظب
ٚمذس انًمٛى يغزٕٖ سظب انًؾبسكٍٛ
ؽغت إعبثبرٓى ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء
يالؽظخ :رشفك يغ ْزا انزمشٚش االعزجٛبَبد انزٚ ٙغًؼٓب انًمًٛبٌ يٍ انًؾبسكٍٛ

انُمبغ انشئٛغخ انًغزخهصخ يٍ عهغخ انُمبػ
 يب ْ ٙأثشص َمبغ انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -2يب ْ ٙأثشص َمبغ انعؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤؽش



نى رزهمٗ انًذسعخ أ٘ َٕع يٍ انذػى يٍ انًذٚشٚخ.
ال ٕٚعذ سظٗ يٍ لجم فشٚك رطٕٚش انًذسعخ ػٍ ٔالغ انخطخ انزطٕٚشٚخ.

 -3رٕصٛبد نزؾغ ٍٛثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ





ػمذ اعزًبػبد دٔسٚخ نًُغمبد انًغبالد ٔانًؾشف ٍٛانزشثٕ ٍٛٚإلغالع انغًٛغ ػهٗ دٔس كم يُٓى ف ٙرُفٛز ٔإػذاد انخطخ انزطٕٚشٚخ.
صٚبدح يغزٕٖ انذػى انز٘ رمذيّ انًذٚشٚخ نهًذاسط.
َٕص ٙثزٕصٛك انشٔاثػ يب ث ٍٛانًذٚشٚخ ٔانًذاسط ٔرفؼٛم دٔس انًؾشف انًغبَذ ٔيُغم ٙانزغًؼبد.
ػمذ اعزًبػبد دٔسٚخ نًُغم ٙانًغبالد ٔانًؾشف ٍٛانزشثٕ ٍٛٚإلغالع انغًٛغ ػهٗ دٔس كم يُٓى ف ٙرُفٛز ٔإػذاد انخطخ انزطٕٚشٚخ.
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