
 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

قغى انًخببؼت وانخقُُى/ إداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطوير المدرسة والمديرية                        مادبا :تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 Page 1                    28،29/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات رسمي حدرب   : احمد سالم          المقيم  الثاني:   المقيم األول
  

                        أعبعٍ /ثبنىي :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انجُظ          هبدبب الثبنىيت الشبهلت للبنين: اعى انًذسعت 

 هبدبب:  اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت     110466: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  حطىيش هذيشيبث الخشبيت والخعلين الخي حنطبق عليهب هعبييش الجىدة  : 1.1.1الوؤشش

خطت الوذسست الخطىيشيت : هصذس البيبنبث

 (يسخخذم لخقيين جىدة خطظ  هذيشيبث الوجوىعخين الثبنيت والشابعت فقظ): سلن الخقذيش اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش يذَشَبث انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انجىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي الوعبييش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذَشَت 

واالحخُبجبث انًشخشكت نًذاسط انًذَشَت  كًب 
حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت 

     

     انُخبئج يشحبطت ببألونىَبث  

     انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب 

     انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث 

وانُخبئج 

     

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نكم األَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

     َؼىانجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت 

انخطىَش حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم يجهظ 
  انخشبىٌ

     َؼى

 

 هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش- 1

 حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذَشَت واالحخُبجبث انًشخشكت نًذاسط انًذَشَت  كًب حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت. 

 انُخبئج يشحبطت ببألونىَبث.  

 انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث. 

  ٍُاألَشطت وانًخشجبث وانُخبئجيؼظى هُبك اسحببط يُطقٍ ب. 

  األَشطت انًُىٌ حُفُزهبنكبفتحى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت . 

 انجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت. 

  انخطىَش انخشبىٌحًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم يجهظ.  

  (.نُىع االجخًبػٍا)نالخخالف فٍ االحخُبجبث بٍُ انزكىس واالَبد يشاػُت 

 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 صحُحغُش يخشجبث يكخىبت بشكم بؼض  ال. 

 قًُت األعبط فٍ بؼض انًؤششاث غُش يحذد . 

 ٍقًُت اانًغخهذف فٍ بؼض انًؤششاث غُش يُطق . 

 األَشطت وانًخشجبث وانُخبئجبؼض بٍُ يُطقٍ سحببط وجىد  ػذو. 

 

 حىصيبث لخحسين بشنبهج حطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 بشكم صحُحنخكخب يخشجبث ضشوسة إػبدة صُبغت ال. 

  بٍُ األَشطت وانًخشجبث وانُخبئجيُطقٍ سحببط ضشوسة وجىد. 

 ٍضشوسة ححذَذ قًُت األعبط وانًغخهذف بشكم يُطقٍ وواقؼ. 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

قغى انًخببؼت وانخقُُى/ إداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطوير المدرسة والمديرية                        مادبا :تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 
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 2/8خطت يذسعت : سقى انخقشَش                     2&1نجًغ انبُبَبث وانخقشَش األونٍ ًَىرج 
  

                        أعبعٍ /ثبنىي :                          انًشحهتهخخلظ/إَبد/ ركىس:انجُظ        غشنبطه الثبنىيت الشبهلت للبنبث: اعى انًذسعت 

 هبدبب:      اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت  110471: انشقى انىطٍُ نهًذسعت
 

النسبت الوئىيت لخطظ  حطىيش هذيشيبث الخشبيت والخعلين الخي حنطبق عليهب هعبييش الجىدة  : 1.1.1الوؤشش

خطت الوذسست الخطىيشيت : هصذس البيبنبث

 (يسخخذم لخقيين جىدة خطظ  هذيشيبث الوجوىعخين الثبنيت والشابعت فقظ): سلن الخقذيش اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش يذَشَبث انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انجىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5الوسخىي  4الوسخىي  3الوسخىي  2الوسخىي  1الوسخىي الوعبييش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذَشَت 

واالحخُبجبث انًشخشكت نًذاسط انًذَشَت  كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت 

     

     انُخبئج يشحبطت ببألونىَبث  

     انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب 

     انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث 

وانُخبئج 

     

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نكم األَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

     َؼىانجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت 

انخطىَش حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم يجهظ 

  انخشبىٌ

 َؼى    َؼى

 

 هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش- 1

  حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذَشَت واالحخُبجبث انًشخشكت نًذاسط انًذَشَت  كًب حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت

   انُخبئج يشحبطت ببألونىَبث

  انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب

  انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُحيؼظى. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث وانُخبئج. 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نكم األَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 انجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت. 

  انخطىَش انخشبىٌحًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم يجهظ.  

  (.نُىع االجخًبػٍا)نالخخالف فٍ االحخُبجبث بٍُ انزكىس واالَبد يشاػُت 
 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 صحُحغُش يخشجبث يكخىبت بشكم بؼض ال. 

 وجىد صيٍ ػبو نبؼض األَشطت . 

 

 حىصيبث لخحسين بشنبهج حطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 بشكم صحُحنخكخب يخشجبث ضشوسة إػبدة صُبغت ال. 

 ضشوسة ححذَذ انضيٍ نكبفت األَشطت بذقت وبشكم يُبعب . 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

قغى انًخببؼت وانخقُُى/ إداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطوير المدرسة والمديرية                        مادبا :تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 
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 3/8خطت يذسعت : سقى انخقشَش                   2&1نجًغ انبُبَبث وانخقشَش األونٍ ًَىرج 
  

                        أعبعٍ /ثبنىي :                          انًشحهتهخخلظ/إَبد/ ركىس:انجُظ       خىلت  بنج األصوس الثبنىيت الشبهلت: اعى انًذسعت 

  هبدبب: اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت         110481: انشقى انىطٍُ نهًذسعت
 

النسبت الوئىيت لخطظ  حطىيش هذيشيبث الخشبيت والخعلين الخي حنطبق عليهب هعبييش الجىدة  : 1.1.1الوؤشش

خطت الوذسست الخطىيشيت : هصذس البيبنبث

 (يسخخذم لخقيين جىدة خطظ  هذيشيبث الوجوىعخين الثبنيت والشابعت فقظ): سلن الخقذيش اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش يذَشَبث انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انجىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5الوسخىي  4الوسخىي  3الوسخىي  2الوسخىي  1الوسخىي الوعبييش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذَشَت 

واالحخُبجبث انًشخشكت نًذاسط انًذَشَت  كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت 

     

     انُخبئج يشحبطت ببألونىَبث  

     انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب 

     انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث 

وانُخبئج 

     

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نكم األَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

     َؼىانجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت 

انخطىَش حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم يجهظ 

  انخشبىٌ

    َؼى 

 

 هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش- 1

 حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذَشَت واالحخُبجبث انًشخشكت نًذاسط انًذَشَت  كًب حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت. 

 انُخبئج يشحبطت ببألونىَبث.  

 انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب. 

  انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُحيؼظى. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث وانُخبئج. 

  انخطىَش انخشبىٌ يٍ قبم يجهظ ػهً انخطتحًج انًصبدقت.  

  (.نُىع االجخًبػٍا)نالخخالف فٍ االحخُبجبث بٍُ انزكىس واالَبد يشاػُت 

 انجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت. 
 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

 صحُحغُش يخشجبث يكخىبت بشكم بؼض ال. 

 ػذو انخىع فٍ يصبدس انذػى وانخًىَم نهبُشَبيج. 

 

 حىصيبث لخحسين بشنبهج حطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

 بشكم صحُحنخكخب يخشجبث ضشوسة إػبدة صُبغت ال. 

 ضشوسة  انخىع فٍ يصبدس انذػى وانخًىَم نهبُشَبيج . 

  انجذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقؼُتضشصسة أٌ َخغى. 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

قغى انًخببؼت وانخقُُى/ إداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطوير المدرسة والمديرية                        مادبا :تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 Page 4                    28،29/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات رسمي حدرب   : احمد سالم          المقيم  الثاني:   المقيم األول
  

 4/8خطت يذسعت : سقى انخقشَش                   2&1نجًغ انبُبَبث وانخقشَش األونٍ ًَىرج 
  

                        أسبسي/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشحهت/إنبد/ ركىس: انجُظ  حىيت البالونت األسبسيت للبنبث: اعى انًذسعت 

  هبدبب: اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت      113672 : انشقى انىطٍُ نهًذسعت
 

النسبت الوئىيت لخطظ  حطىيش هذيشيبث الخشبيت والخعلين الخي حنطبق عليهب هعبييش الجىدة  : 1.1.1الوؤشش

خطت الوذسست الخطىيشيت : هصذس البيبنبث

 (يسخخذم لخقيين جىدة خطظ  هذيشيبث الوجوىعخين الثبنيت والشابعت فقظ): سلن الخقذيش اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش يذَشَبث انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انجىدة: 1.1.1انًؤشش 

 5الوسخىي  4الوسخىي  3الوسخىي  2الوسخىي  1الوسخىي الوعبييش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذَشَت 

واالحخُبجبث انًشخشكت نًذاسط انًذَشَت  كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت 

     

     انُخبئج يشحبطت ببألونىَبث  

     انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب 

     انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث 

وانُخبئج 

     

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نكم األَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

     

     الانجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت 

انخطىَش حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم يجهظ 

  انخشبىٌ

     َؼى

 

 هب هي أبشص نقبط القىة ببلنسبت لهزا الوؤشش- 1

  حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذَشَت واالحخُبجبث انًشخشكت نًذاسط انًذَشَت  كًب حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت

   انُخبئج يشحبطت ببألونىَبث

  انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب

  انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح

  انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث

  هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث وانُخبئج

  حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نكم األَشطت انًُىٌ حُفُزهب

  (.نُىع االجخًبػٍا)نالخخالف فٍ االحخُبجبث بٍُ انزكىس واالَبد يشاػُت انخطت 
 

هب هي أبشص نقبط الضعف ببلنسبت لهزا الوؤشش - 2

  انخطىَش انخشبىٌ يٍ قبم يجهظ ػهً انخطتو انًصبدقت ثثنى.  

  صحُحغُش يخشجبث يكخىبت بشكم وجىد. 

 َخغى ببنىاقؼُت الانجذول انضيٍُ نهخُفُز . 

 

 

 حىصيبث لخحسين بشنبهج حطىيش الوذسست والوذيشيت- 3

  انخطىَش انخشبىٌ يٍ قبم يجهظ ػهً انخطتانًصبدقت ضشوسة.  

 بشكم صحُحنخكخب يخشجبث ضشوسة إػبدة صُبغت ال. 

  انجذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقؼُتأٌ َخغى ضشوسة. 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

قغى انًخببؼت وانخقُُى/ إداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطوير المدرسة والمديرية                        مادبا :تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 

 Page 5                    28،29/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات رسمي حدرب   : احمد سالم          المقيم  الثاني:   المقيم األول
  

 

 11/1 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                                       4&2و نجًغ انبُبَبثانخقشَش األونٍ ًَىرج 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انجُظ       انفُحبء األعبعُت انًخخهطت   اعى انًذسعت 

  يبدبب:          اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت113783انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  الخطىيش الوذسسيت الخي حنطبق عليهب هعبييش الجىدة : 1.1.1الوؤشش

خطظ الخطىيش الوذسسيت : هصذس البيبنبث

 (يسخخذم لخقيين جىدة خطظ هذاسس هذيشيبث الوجوىعخين الثبنيت والشابعت فقظ): سلن الخقذيش اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انجىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت 

      

      انُخبئج يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح  

     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث 
وانُخبئج 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

             الانجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت 

حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًجهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     َؼى

يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت. 

 انُخبئج يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب. 

 حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًجهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

 انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح. 

 هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث وانُخبئج. 
 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

  ٍَُخغى ببنىاقؼُتالنهخُفُزانجذول انضي . 

 حى ححذَذ يغؤونُت انخُفُز نبؼض األَشطت . 

 ببنًخشجبث  َصف انًؤششاث غُش  يشحبطت. 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيج حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة ححذَذ جذول صيٍُ َخغى ببنىاقؼُت . 

 ضشوسة ححذَذ يغؤونُت انخُفُز نكم َشبط  بىاقؼُت. 

  ضشوسة سبظ انًؤششاث ببنًخشجبث بشكم واضح. 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

قغى انًخببؼت وانخقُُى/ إداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطوير المدرسة والمديرية                        مادبا :تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 
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 11/2 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                             4&2و نجًغ انبُبَبثانخقشَش األونٍ  ًَىرج 

                                 أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انجُظ       انخُى األعبعُت بٍُُ   اعى انًذسعت 

 يبدبب:          اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت113594انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  الخطىيش الوذسسيت الخي حنطبق عليهب هعبييش الجىدة : 1.1.1الوؤشش

خطظ الخطىيش الوذسسيت : هصذس البيبنبث

 (يسخخذم لخقيين جىدة خطظ هذاسس هذيشيبث الوجوىعخين الثبنيت والشابعت فقظ): سلن الخقذيش اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انجىدة : 1.1.1انًؤشش

انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

2 

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت 

      

      انُخبئج يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح 

     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث 

وانُخبئج 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 
حُفُزهب 

      

     الانجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت 

حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًجهظ انخشبىٌ 

نشبكت انًذاسط 

     َؼى

يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت. 

 انُخبئج يشحبطت بأونىَبث انًذسعت. 

 انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح.  

 حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًجهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

 حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب. 

 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 صحُح غُشانًخشجبث يكخىبت بشكم . 

  يشحبطت ببنًخشجبثغُش انًؤششاث يؼظى. 

 انجذول انضيٍُ الَخغى ببنىاقؼُت . 

 يؼظى انًؤششاث غُش يشحبطت ببنُخبئج . 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيج حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة صُبغت انًخشجبث بشكم صحُح . 

 ضشوسة وضغ جذول صيٍُ َخغى ببنىاقؼُت . 

 ضشوسة سبظ انًؤششاث ببنًخشجبث بشكم صحُح . 

  انًؤششاث ببنًخشجبثضشوسة سبظ. 

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

قغى انًخببؼت وانخقُُى/ إداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطوير المدرسة والمديرية                        مادبا :تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 
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 11/3 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                              4&2و نجًغ انبُبَبثانخقشَش األونٍ ًَىرج 

                          أعبعٍ/ربَىٌ  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركىس :انجُظ       انخطببُت األعبعُت نهبٍُُ   اعى انًذسعت 

  يبدبب:       اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت110462انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  الخطىيش الوذسسيت الخي حنطبق عليهب هعبييش الجىدة : 1.1.1الوؤشش

خطظ الخطىيش الوذسسيت : هصذس البيبنبث

 (يسخخذم لخقيين جىدة خطظ هذاسس هذيشيبث الوجوىعخين الثبنيت والشابعت فقظ): سلن الخقذيش اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انجىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت 

      

      انُخبئج يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث 
وانُخبئج 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

              الانجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت 

حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًجهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

     َؼى

يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت. 

  انُخبئج يشحبطت بأونىَبث انًذسعتيؼظى. 

 انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهبيؼظى. 

 حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًجهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

 بٍُ األَشطت وانًخشجبث وانُخبئجانً حذ يب  اسحببط يُطقٍ َىجذ. 

 
 .يب هٍ أبشص َقبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش- 2

 نى َخى ححذَذ يغؤونُت ببنُغبت نًؼظى األَشطت انًُىٌ حُفُزهب . 

 ال َخغى انجذول انضيٍُ نهخُفُز ببنىاقؼُت . 

 

 

 حىصُبث نخحغٍُ بشَبيج حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نجًُغ األَشطت انًُىٌ حُفُزهب . 

 ضشوسة وضغ جذول صيٍُ َخغى ببنىاقؼُت . 

 

 

 

 

 

 



 وصاسة انخشبُت وانخؼهُى

قغى انًخببؼت وانخقُُى/ إداسة انخخطُظ وانبحذ انخشبىٌ  
  برنامج تطوير المدرسة والمديرية                        مادبا :تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية 
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 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشَش                              4&2نجًغ انبُبَبث وانخقشَش األونٍ ًَىرج 

                        أعبعٍ/ربَىٌ  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركىس:انجُظ      انُغشي األعبعُت انًخخهطت :   اعى انًذسعت

  يبدبب:          اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت: 110488انشقى انىطٍُ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  الخطىيش الوذسسيت الخي حنطبق عليهب هعبييش الجىدة : 1.1.1الوؤشش

خطظ الخطىيش الوذسسيت : هصذس البيبنبث

 (يسخخذم لخقيين جىدة خطظ هذاسس هذيشيبث الوجوىعخين الثبنيت والشابعت فقظ): سلن الخقذيش اللفظي
 انُغبت انًئىَت نخطظ حطىَش انًذاسط انخٍ حُطبق ػهُهب يؼبَُش انجىدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼبَُش 

حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذسعت كًب 

حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت 

      

      انُخبئج يشحبطت بأونىَبث انًذسعت 

      انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح  

      انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهب 

      انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُح 

      انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث 

هُبك اسحببط يُطقٍ بٍُ األَشطت وانًخشجبث 
وانُخبئج 

      

حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت نألَشطت انًُىٌ 

حُفُزهب 

      

             الانجذول انضيٍُ نهخُفُز َخغى ببنىاقؼُت 

حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًجهظ انخشبىٌ 
نشبكت انًذاسط 

     َؼى

يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حى ححذَذ األونىَبث حغب احخُبجبث انًذسعت كًب حظهشهب بُبَبث انًشاجؼت انزاحُت. 

  انُخبئج يشحبطت بأونىَبث انًذسعتيؼظى. 

 انُخبئج يكخىبت بشكم صحُح.  

  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئج انًأيىل ححقُقهبيؼظى. 

  انًخشجبث يكخىبت بشكم صحُحاغهبُت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشجبث. 

  نألَشطت انًُىٌ حُفُزهب نًؼظى حى ححذَذ انًغؤونُبث ببنُغبت. 

 حًج انًصبدقت ػهُهب يٍ قبم انًجهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط. 

 

 

يب هٍ أبشص َقبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش - 2

 انجذول انضيٍُ ال َخغى ببنىاقؼُت . 

 

 

 .حىصُبث نخحغٍُ بشَبيج حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  ضشوسة ححذَذ جذول صيٍُ َخغى ببنىاقؼُت. 


