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 11/1 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                                       4&2و نضًع انبُبَبثانخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ      عبنُت األعبعُت انًخخهطت:    اعى انًذسعت 

 حشبُت بٍُ عبُذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111251: انشلى انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطط  التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطىير الوذرسيت : هصذر البيبنبث
( الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ): عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

      الانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت 

حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

     َعى

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُححى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت . 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

  يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدلت . 

 
يب هٍ أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 انُخبئش غُش يشحبطت ببالونىَبث. 

 انًخشصبث غُش يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث غُش يشحبطت ببنًخشصبث. 

 يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشغُش سحببط اال. 

 انضذول انضيٍُ ال َخغى ببنىالعُت. 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة اسحببط انُخبئش ببالونىَبث. 

 ضشوسة كخببت انًخشصبث بشكم صحُح. 

 ضشوسة اسحببط انًؤششاث ببنًخشصبث. 

 عًم وسشبث عًم نهًُغمٍُ وانًعٍُُُ فٍ انًذسعت ببنخطت نهخًُُض يببٍُ انًؤششاث وانًخشصبث واألَشطت. 

 اٌ َخغى انضذول انضيٍُ نخُفُز االَشطت ببنىالعُت. 

 اٌ حشحبظ انُخبئش ببالونىَبث. 
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 11/2 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                             4&2و نضًع انبُبَبثانخمشَش األونٍ  ًَىرس 

                              أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انضُظ      شطُب األعبعُت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 

 حشبُت بٍُ عبُذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111219: انشلى انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطط  التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطىير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ): عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

     الانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت 

حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     ال

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 انُخبئش يشحبطت ببألونىَبث ويكخىبت بشكم عهُىحى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت . 

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 
 

يب هٍ أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 انًؤششاث غُش يشحبطت ببنُخبئش بشكم يُبعب. 

 انضذول انضيٍُ غُش يُطمٍ وال َخغى ببنىالعُت. 

 ٌغُش يصبدق عهً انخطت يٍ لبم انًضهظ انخشبى. 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة اٌ حشحبظ انًؤششاث ببنُخبئش. 

 ضشوسة حعذَم انضذول انضيٍُ نُكىٌ يُطمٍ وَخُبعب يع حُفُز األَشطت. 

 ضشوسة اٌ َصبدق انًضهظ عهً انخطت وَعخًذهب وَىلع سئُظ انًضهظ عهُهب. 
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 11/3 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                              4&2و نضًع انبُبَبثانخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انضُظ      انُعًُت األعبعُت انًخخهطت:    اعى انًذسعت 

 حشبُت بٍُ عبُذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111199: انشلى انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطط  التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطىير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ): عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

     َعىانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت 

حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

 

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

  حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

  انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح

  انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

  هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش

  انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت

  حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط

 
 

يب هٍ أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 ٌ بذلتحى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنى . 
 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 بذلت ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبضشوسة . 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى
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 11/4 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                              4&2نضًع انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ ركىس:انضُظ      َغُبت انًبصَُت األعبعُت نهبُبث:    اعى انًذسعت 

 حشبُت بٍُ عبُذ:  اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت           111203: انشلى انىطٍُ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطط  التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة: 1.1.1الوؤشر

خطط التطىير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقطَغخخذو نخمُُى صىدة خطظ يذاسط يذَشَبث ): عهى انخمذَش انهفظٍ

 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

     َعىانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت 

حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

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

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 انضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت. 

 حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

 
 

يب هٍ أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  بشكم كبيميشحبطت بأونىَبث انًذسعتغُش انُخبئش . 

 ٌ بذلتحى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنى . 
 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  بشكم كبيمانُخبئش بأونىَبث انًذسعتضشوسة اسحببط . 

  بذلتححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبضشوسة . 
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 11/1 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                                       4&2و نضًع انبُبَبثانخمشَش األونٍ ًَىرس 

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

 حشبُت بٍُ عبُذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111180: انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطط  التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطىير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطط هذارس هذيريبث الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط): سلن التقذير اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 

وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 
حُفُزهب 

      

       الانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت 

حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت.  

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح. 

  يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحًج انًصبدلت .  

 يؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهبال. 

 

 

يب هٍ أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  صحُحغُش انًخشصبث يكخىبت بشكم.  

 يشحبطت ببنًخشصبث غُشانًؤششاث .  

 يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئشغُش سحببط اال.  

  َخغى ببنىالعُتال انضذول انضيٍُ نهخُفُز.  

  بشكم دلُكححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنى َخى . 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 اٌ حكخب انًخشصبث بشكم عهُى. 

 اٌ حشحبظ انًؤششاث ببنًخشصبث. 

 اٌ َكىٌ هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ االَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 اٌ َخغى انضذول انضيٍُ نخُفُز انخطت ببنىالعُت. 

  بشكم دلُكححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبضشوسة . 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

لغى انًخببعت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية               يذَشَت حشبُت بٍُ عبُذ:  تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس    اسم المديرية 
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 11/2 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                             4&2و نضًع انبُبَبثانخمشَش األونٍ  ًَىرس 

                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انضُظ      صهبء انذٍَ انحًىد انزبَىَت نهبٍُُ:    اعى انًذسعت 

 حشبُت بٍُ عبُذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111184:انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطط  التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطىير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطط هذارس هذيريبث الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط): سلن التقذير اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

     الانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت 

حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

     ال

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش  -1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت.  

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 
 

يب هٍ أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 ٌ حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهبنى. 

 َخغى ببنىالعُت نىانضذول انضيٍُ نهخُفُز . 

 ٌ يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطعهً انخطتحى انًصبدلت نى . 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة اٌ ححذد يغؤونُت حُفُز االَشطت بشكم دلُك. 

 ضشوسة اٌ َخغى انضذول انضيٍُ نخُفُز انخطت ببنىالعُت. 

 ضشوسة اٌ َصبدق انًضهظ انخشبىٌ عهً انخطت. 

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

لغى انًخببعت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية               يذَشَت حشبُت بٍُ عبُذ:  تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس    اسم المديرية 
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 11/3 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                              4&2و نضًع انبُبَبثانخمشَش األونٍ ًَىرس 

                        أعبعٍ /ربَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ ركىس:انضُظ      انحصٍ انزبَىَت انًهُُت نهبُبث:    اعى انًذسعت 

 حشبُت بٍُ عبُذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت111232: انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطط  التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطىير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطط هذارس هذيريبث الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط): سلن التقذير اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

     الانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت 

حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

     ال

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 
 

يب هٍ أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  َخغى ببنىالعُتنى انضذول انضيٍُ نهخُفُز.  

 انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط حىنى ث. 
 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 اٌ َخغى انضذول انضيٍُ نخُفُز انخطت ببنىالعُت. 

 ٌضشوسة حىلُع انخطت يٍ انًضهظ انخشبى. 

 

 

 

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

لغى انًخببعت وانخمُُى/ اداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطويرالمدرسة والمديرية               يذَشَت حشبُت بٍُ عبُذ:  تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس    اسم المديرية 
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 11/4 يذسعت خطت: سلى انخمشَش                              4&2نضًع انبُبَبث وانخمشَش األونٍ ًَىرس 

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

 حشبُت بٍُ عبُذ:   اعى يذَشَت انخشبُت وانخعهُى انخٍ حخبع نهب انًذسعت               111236: انشلى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطط  التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة : 1.1.1الوؤشر

خطط التطىير الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطط هذارس هذيريبث الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط): سلن التقذير اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبك عهُهب يعبَُش انضىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًعبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبصبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاصعت انزاحُت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب 

      انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث 
وانُخبئش 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

     الانضذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىالعُت 

حًج انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

     ال

يب هٍ أبشص َمبط انمىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

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

 انُخبئش يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيىل ححمُمهب. 

 انًخشصبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 هُبن اسحببط يُطمٍ بٍُ األَشطت وانًخشصبث وانُخبئش. 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 
 

يب هٍ أبشص َمبط انضعف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  َخغى ببنىالعُتنى انضذول انضيٍُ نهخُفُز. 

 حى انًصبدلت عهُهب يٍ لبم انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسطنى ث. 
 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 اٌ َخغى انضذول انضيٍُ نخُفُز االَشطت ببنىالعُت 

 اٌ َصبدق انًضهظ انخشبىٌ عهً انخطت .


