
 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

البادية الجنوبية             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

                            المقيم  الثاني     سامي أيو شاور                                         تاريخ جمع البيانات          حسين الحسناتالمقيم االول   
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 10/1خطت يذسعت : سقى انخقشٚش                            3&1نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشحهت/ئَبد/ ركٕس:            انضُظعًٕٚشة انزبَٕٚت انًخخهطت نهبُبث:    اعى انًذسعت 

 انببدٚت انضُٕبٛت..اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                               112392: انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ):عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ  انخطٕٚش انًذسعٛت انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة: 1.1.1انًإشش 

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

      

      انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

      انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

      يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

انًُٕ٘ حُفٛزْب  (األَشطت)

      

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     ال

يب ْٙ أبشص َقبط انقٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

  انًُٕ٘ حُفٛزْب (األَشطت)حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث. 

  

يب ْٙ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 ال ٚخغى انضذٔل انضيُٙ ببنٕاقعٛت . 

 نى حخى انًصبدقت عهٗ انخطت يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 عهٗ انشغى يٍ اٌ يعظى االَشطت يشحبطت ببنُخبئش اال اٌ ُْبك بعض األَشطت نى حشحبظ بٓب. 

 

حٕصٛبث نخحغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت - 3

 ححذٚذ صيٍ حُفٛز  األَشطت بذقت. 

 انًصبدقت عهٗ انخطّ يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 انعًم عهٗ اٌ حكٌٕ صًٛع األَشطت يشحبطت ببنُخبئش. 

 ئعبدة بُبء انخطت ٔفق اإلداسة انًٕصٓت ببنُخبئش. 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

البادية الجنوبية             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

                            المقيم  الثاني     سامي أيو شاور                                         تاريخ جمع البيانات          حسين الحسناتالمقيم االول   
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 10/2خطت يذسعت : سقى انخقشٚش                              3&1نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشحهت/ئَبد/ ركٕس:                  انضُظانضفش انزبَٕٚت انًخخهطت نهبُبث:   اعى انًذسعت 

 انببدٚت نضُٕبٛت:اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                                  112384:انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ):عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ  انخطٕٚش انًذسعٛت انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة: 1.1.1انًإشش 

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

      انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

      يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

انًُٕ٘ حُفٛزْب  (األَشطت)

      

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     ال

 يب ْٙ أبشص َقبط انقٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش- 1

 حى ححذٚذ االٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

 صًٛع انُخبئش يشحبطت ببٔنٕٚبث انًذسعت 

  انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب

 يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

  انًُٕ٘ حُفٛزْب (األَشطت)حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

 

 يب ْٙ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نٓزا انًإشش- 2

  نى ٚخغى انضذٔل انضيُٙ ببنٕاقعٛت 

 نى حخى انًصبدقت عهٗ انخطت يٍ فبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط 

 عهٗ انشغى يٍ ححذٚذ يغإٔنٛبث َخفٛز األَشطت اال اٌ ُْبك حقبطعب فٙ االدٔاس قذ ٚإد٘ انٗ االحكبنٛت فٙ انخفٛز. 

 

 توصيات لتحسين برنامج تطوير المدرسة والمديرية- 3

 ّححذٚذ صيٍ حُفٛز  األَشطت بذق 

 انًصبدقت عهٗ انخطّ يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط 

 ححذٚذ يغإٔنٛت انخُفٛز بًٕضٕعٛت أـكزش 

 ئعبدة بُبء انخطت ٔفق اإلداسة انًٕصٓت ببنُخبئش. 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

البادية الجنوبية             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/3خطت يذسعت : سقى انخقشٚش                             3&1نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ  ًَٕرس 

                        أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشحهت/ئَبد/ركٕس :                             انضُظأْٛذة انزبَٕٚت نهبٍُٛ    اعى انًذسعت 

 انببدٚت انضُٕبٛت.اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                                112430...انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ):عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ  انخطٕٚش انًذسعٛت انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة: 1.1.1انًإشش 

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 
حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

      انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

      يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

انًُٕ٘ حُفٛزْب  (األَشطت)

      

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 
نشبكت انًذاسط 

     ال

يب ْٙ أبشص َقبط انقٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 ححذٚذ االٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت. 

 صًٛع انُخبئش يشحبطت ببٔنٕٚبث انًذسعت. 

 حى ححذٚذ يغإٔنٛت انخُفٛز نالصشاءاث انًُٕ٘ حُفٛزْب. 

 يعظى األَشطت يشحبطت ببنُخبئش. 

 

 

يب ْٙ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 نى ٚخغى انضذٔل انضيُٙ ببنٕاقعٛت . 

 نى حخى انًصبدقت عهٗ انخطت يٍ فبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 عهٗ انشغى يٍ يعظى األَشطت يشحبظت ببنُخبئش اال اٌ ُْبك بعض األَشطت نى حشحبظ بٓب 

  ٍيشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓبغٛشانًإششاث كزٛش ي. 

 

 

حٕصٛبث نخحغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت - 3

 ححذٚذ صيٍ حُفٛز  األَشطت بذقت. 

 انًصبقت عهٗ انخطّ يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 انخشكٛض عهٗ اٌ حكٌٕ صًٛع األَشطت يشحبطت ببنُخبئش . 

 ئعبدة بُبء انخطت ٔفق اإلداسة انًٕصٓت ببنُخبئش. 

   ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓبنخصبح يشحبطتانًإششاث اعبدة بُبء . 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

البادية الجنوبية             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

                            المقيم  الثاني     سامي أيو شاور                                         تاريخ جمع البيانات          حسين الحسناتالمقيم االول   
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 10/4خطة مدرسة : رقم التقرير                              3&1لجمع البيانات مالتقرير األولي نموذج 

                        أعبعٙ/ربَٕ٘  :يخخهظ                          انًشحهت/ئَبد/ركٕس :                                انضُظاٚم االعبعٛت نهبٍُٛ.   اعى انًذسعت 

 انببدٚت انضُٕبٛت...اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                                   112424..انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ):عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ  انخطٕٚش انًذسعٛت انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة: 1.1.1انًإشش 

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

      

      انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

      انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

      يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث 

انًُٕ٘ حُفٛزْب  (األَشطت)

      

     َعىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     ال

يب ْٙ أبشص َقبط انقٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 ححذٚذ االٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت. 

 صًٛع انُخبئش يشحبطت ببٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انضذٔل انضيُٙ ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

 حى ححذٚذ يغإٔنٛبث انخُفٛز العهبٛت األَشطت ٔببنشكم انًُبعب. 

 انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 يشحبطت ببنُخبئش (األَشطت) اإلصشاءاث. 

 

 يب ْٙ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نٓزا انًإشش- 2

 نى حخى انًصبدقت عهٗ انخطت يٍ فبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 عهٗ انشغى يٍ ححذٚذ انًغإٔنٛبث الغهبٛت األَشطت اال اٌ ُْبك بعض األَشطت بحبصت انٗ ححذد يغإٔٚبث انخُفٛز بشكم أفضم .

 

 

 حٕصٛبث نخحغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 انًصبقت عهٗ انخطّ يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 انعًم عهٗ اٌ حكٌٕ صًٛع األَشطت يحذدِ يغإٔنٛبث حُفٛزِ بذقت. 

 ئعبدة بُبء انخطت ٔفق اإلداسة انًٕصٓت ببنُخبئش. 

 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

البادية الجنوبية             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

                            المقيم  الثاني     سامي أيو شاور                                         تاريخ جمع البيانات          حسين الحسناتالمقيم االول   
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 10/1خطت يذسعت : سقى انخقشٚش                            3&1نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشحهت/ئَبد/ركٕس :انضُظ                  بئش أبٕ دَت انزبَٕٚت نهبٍُٛ   اعى انًذسعت 

 .انببدٚت انضُٕبٛت:   اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                      112403    انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ):عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ  انخطٕٚش انًذسعٛت انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة: 1.1.1انًإشش 

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 
حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

    √ 

 √    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

  √   انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

  √   يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُٕ٘ حُفٛزْب  (األَشطت)

    √ 

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

يب ْٙ أبشص َقبط انقٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 يهخص االحخٛبصبث يٕصٕد ٔرالرت أٔ أكزش يٍ األٔنٕٚبث يشحبطت ببالحخٛبصبث. 

 صًٛع األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش ٔبشكم حبو. 

  يشحبطت ببنُخبئش (األَشطت )يعظى اإلصشاءاث. 

  ٔبشكم يُبعب (األَشطت )حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث نكبفت اإلصشاءاث. 

 يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطٖ انخطتانًصبدقت عم . 

 

 

يب ْٙ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 عببسة انشؤٚت ال حغخضٛب نألٔنٕٚبث. 

 (طٕال انعبو، انفصم األٔل )َحٕ .عهٗ انشغى يٍ ٔصٕد صذٔل صيُٙ ئال أَّ ال ٚخغى ببنٕاقعّٛت الحخبرِ صفت انخعًٛى  فٙ ٔقج انخُفٛز. 

 

 حٕصٛبث نخحغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 ئعبدة صٛبغت عببسة  انشؤٚت نخغخضٛب نالحخٛبصبث. 

 ضشٔسة انبعذ عٍ حعًٛى صيٍ انُشبطبث ، ٔححذٚذ ٔقج حُفٛزِ بذقت ٔحفصٛم . 

 ئعبدة بُبء انخطت ٔفق اإلداسة انًٕصٓت ببنُخبئش. 

 

 

 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

البادية الجنوبية             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/2خطت يذسعت : سقى انخقشٚش                              3&1نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        أعبعٙ/ربَٕ٘  :يخخهظ                          انًشحهت/ئَبد/ركٕس :انضُظ                  انُقب األعبعٛت نهبٍُٛ:       اعى انًذسعت 

 .انببدٚت انضُٕبٛت:   اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                      112433    انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ):عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ  انخطٕٚش انًذسعٛت انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة: 1.1.1انًإشش 

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 
حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

   √  

 √    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

  √   انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

   √  يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُٕ٘ حُفٛزْب  (األَشطت)

  √   

     َعىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

يب ْٙ أبشص َقبط انقٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 يهخص االحخٛبصبث يٕصٕد ٔرالرت أٔ أكزش يٍ األٔنٕٚبث يشحبطت ببالحخٛبصبث. 

 صًٛع األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش ٔبشكم حبو. 

 رالد َخبئش نذٚٓب يإششاث يخٕافقت يعٓب. 

  يشحبطت ببنُخبئش (األَشطت )يعظى اإلصشاءاث. 

 انضذٔل انضيُٙ ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

 يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطٖ انخطتانًصبدقت عم . 

 

يب ْٙ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 يشحبطت ببنُخبئشغٛش  (األَشطت) بعض اإلصشاءاث. 

 َخٛضخبٌ نذًٚٓب يإششاث يشحبطت يعٓب. 

  بشكم يُبعب (األَشطت )نى حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث نُصف اإلصشاءاث. 

 

 حٕصٛبث نخحغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 ئعبدة صٛبغت عببسة  انشؤٚت نخغخضٛب نالحخٛبصبث. 

 ضشٔسة أٌ حكٌٕ صًٛع انُخبئش كبفت يإششاحٓب يخٕافقت يعٓب ٔأٌ حكٌٕ يضٚضت بٍٛ انًإششاث انُٕعٛت ٔانكًّٛت. 

  بشكم يُبعب (األَشطت )ححذٚذ انًغإٔنٛبث نكبفت إلصشاءاث. 

 ئعبدة بُبء انخطت ٔفق اإلداسة انًٕصٓت ببنُخبئش. 

 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

البادية الجنوبية             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/3خطت يذسعت : سقى انخقشٚش                             3&1نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ  ًَٕرس 

                        أعبعٙ/ربَٕ٘  :                          انًشحهتيخخهظ/ئَبد/ ركٕس:انضُظ                  انًذٔسة األعبعت انًخخهطت      اعى انًذسعت 

 .انببدٚت انضُٕبٛت:   اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                      112449    انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ):عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ  انخطٕٚش انًذسعٛت انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة: 1.1.1انًإشش 

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 
حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

    √ 

  √   انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

  √   انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

   √  يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُٕ٘ حُفٛزْب  (األَشطت)

  √   

     َعىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

يب ْٙ أبشص َقبط انقٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 رالد أٔنٕٚبث أٔ أكزش يشحبطت ببإلحخٛبصبث  . 

 انضذٔل انضيُٙ ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

 يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطٖ انخطتانًصبدقت عم . 

 انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 

 

يب ْٙ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 َخٛضخبٌ نذًٚٓب يإششاث يشحبطت يعٓب. 

  بشكم يُبعب (األَشطت )حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث نُصف اإلصشاءاث. 

 

 حٕصٛبث نخحغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 ضشٔسة أٌ حكٌٕ صًٛع انُخبئش كبفت يإششاحٓب يخٕافقت يعٓب ٔأٌ حكٌٕ يضٚضت بٍٛ انًإششاث انُٕعٛت ٔانكًّٛت. 

  بشكم يُبعب  (األَشطت )ححذٚذ انًغإٔنٛبث نكبفت إلصشاءاث 

 ئعبدة بُبء انخطت ٔفق اإلداسة انًٕصٓت ببنُخبئش. 

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

البادية الجنوبية             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/4خطت يذسعت : سقى انخقشٚش                              3&1نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        أعبعٙ/ربَٕ٘  :                          انًشحهتيخخهظ/ئَبد/ ركٕس:انضُظ                  حهًٛت انغعذٚت األعبعٛت انًخخهطتاعى انًذسعت 

 .انببدٚت انضُٕبٛت:   اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                      113133    انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة : 1.1.1المؤشر

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ):عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ  انخطٕٚش انًذسعٛت انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة: 1.1.1انًإشش 

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 
حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

    √ 

√     انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

 √    انًإششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

 √    يشحبطت ببنُخبئش  (األَشطت) اإلصشاءاث

حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ببنُغبت نإلصشاءاث 
انًُٕ٘ حُفٛزْب  (األَشطت)

    √ 

     َعىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

يب ْٙ أبشص َقبط انقٕة ببنُغبت نٓزا انًإشش - 1

 حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 صًٛع األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش ٔبشكم حبو. 

 رالرت َخبئش  نذٚٓب يإششاث يخٕافقت يعٓب. 

  يشحبطت ببنُخبئش (األَشطت )يعظى اإلصشاءاث. 

  ٔبشكم يُبعب (األَشطت )حى ححذٚذ انًغإٔنٛبث ألغهبٛت اإلصشاءاث. 

 يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطٖ انخطتانًصبدقت عم . 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

 

يب ْٙ أبشص َقبط انضعف ببنُغبت نٓزا انًإشش - 2

 عببسة انشؤٚت ال حغخضٛب نألٔنٕٚبث. 

 

 حٕصٛبث نخحغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

 ئعبدة صٛبغت عببسة  انشؤٚت نخغخضٛب نالحخٛبصبث. 

  

 


