
 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ إداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

الرصيفة             : تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطوير المدرسة والمديرية            

 Page 1                    16،17/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد   :           المقيم  الثانيفاروق بني حمد:  المقيم األول
  

 1/8خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                   3&1نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

  

                        أعبعٍ /ثبوىٌ :                          انًشحهخمخخلظ/إَبس/ ركىس:انغُظ         قطش الىذي الثبوىَت المخخلطت: اعى انًذسعخ 

 الشصُفت:    اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ     11076: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ
 

الىسبت المئىَت لخطظ  الخطىَش المذسسُت الخٍ حىطبق علُهب معبَُش الجىدة : 1.1.1المؤشش

خطظ الخطىَش المذسسُت : مصذس البُبوبث

( المجمىعخُه األولً والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5المسخىي  4المسخىي  3المسخىي  2المسخىي  1المسخىي المعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 
     

     انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

     يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)
     

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 
     َؼى

 

 

 مب هٍ أبشص وقبط القىة ببلىسبت لهزا المؤشش- 1
 

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

  انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبثؼض انًؤششاد يشرجطخ ةَىعذ ثؼض. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) يؼظى اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

  انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ

  رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط
 

مب هٍ أبشص وقبط الضعف ببلىسبت لهزا المؤشش - 2

  انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبةيشرجطخ غُش انًؤششاد َىعذ ثؼض. 

 صُبغخ انًؤششاد غُش صحُحخ. 

 ثبنُزبئظ ثشكم يجبششيشرجطخغُش  (األَشطخ) ثؼض اإلعشاءاد . 
 

 حىصُبث لخحسُه بشوبمج حطىَش المذسست والمذَشَت- 3

 ضشوسح إػبدح صُبغخ انُزبعبد ثًب َزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهُزبط. 

 ضشوسح اسرجبط عًُغ انًؤششاد ثبنُزبئظ انًشاد رحقُقهب. 

 ضشوسح اػبدح صُبغخ انًؤششاد ثحُش رزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهًؤشش. 

  انًأيىل رحقُقهب ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءادضشوسح اسرجبط عًُغ. 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ إداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

الرصيفة             : تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطوير المدرسة والمديرية            

 Page 2                    16،17/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد   :           المقيم  الثانيفاروق بني حمد:  المقيم األول
  

 2/8خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                   3&1نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 
  

                        أسبسٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إوبد/ ركىس:انغُظ         حٍ ابى صُبح األسبسُت األولً بىبث: اعى انًذسعخ 

 الشصُفت:  اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ  110810:  انشقى انىطٍُ نهًذسعخ
 

الىسبت المئىَت لخطظ  الخطىَش المذسسُت الخٍ حىطبق علُهب معبَُش الجىدة : 1.1.1المؤشش

خطظ الخطىَش المذسسُت : مصذس البُبوبث

( المجمىعخُه األولً والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     

     انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

     يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)
     

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 
نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

 

 

 مب هٍ أبشص وقبط القىة ببلىسبت لهزا المؤشش- 1

 

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

  انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخيؼظى. 

 انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبثؼض نًؤششاد يشرجطخ ةا. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) يؼظى اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

  انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ

  رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط
 

مب هٍ أبشص وقبط الضعف ببلىسبت لهزا المؤشش - 2

 ثبنُزبئظ ثشكم يجبششيشرجطخغُش  (األَشطخ) ثؼض اإلعشاءاد . 

 صُبغخ انًؤششاد غُش صحُحخ. 

 انًغؤونُبد غُش يحذدح ثشكم دقُق فٍ اإلعشاءاد واألَشطخ. 
 

 حىصُبث لخحسُه بشوبمج حطىَش المذسست والمذَشَت- 3

 ضشوسح إػبدح صُبغخ انُزبعبد ثًب َزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهُزبط. 

 ضشوسح اػبدح صُبغخ انًؤششاد ثحُش رزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهًؤشش. 

  انًأيىل رحقُقهب ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءادضشوسح اسرجبط عًُغ. 

 ضشوسح أٌ ركىٌ يغؤونُخ انزُفُز يحذدح وواضحخ. 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ إداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

الرصيفة             : تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطوير المدرسة والمديرية            

 Page 3                    16،17/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد   :           المقيم  الثانيفاروق بني حمد:  المقيم األول
  

 3/8خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                   3&1نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 
  

                        أعبعٍ /ثبوىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ         األوصاعٍ الثبوىَت الشبملت للبىُه: اعى انًذسعخ 

 الشصُفت:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ     110757: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ
 

الىسبت المئىَت لخطظ  الخطىَش المذسسُت الخٍ حىطبق علُهب معبَُش الجىدة : 1.1.1المؤشش

خطظ الخطىَش المذسسُت : مصذس البُبوبث

( المجمىعخُه األولً والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5المسخىي  4المسخىي  3المسخىي  2المسخىي  1المسخىي المعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     

     انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

     يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)
     

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 
نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

 

 

 مب هٍ أبشص وقبط القىة ببلىسبت لهزا المؤشش- 1

 

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

  انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبثؼض انًؤششاد يشرجطخ ةَىعذ ثؼض. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

  انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ

  رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط
 

مب هٍ أبشص وقبط الضعف ببلىسبت لهزا المؤشش - 2

 صُبغخ انًؤششاد غُش صحُحخ. 

  انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبةيشرجطخ غُش انًؤششاد َىعذ ثؼض. 
 

 حىصُبث لخحسُه بشوبمج حطىَش المذسست والمذَشَت- 3

 ضشوسح إػبدح صُبغخ انُزبعبد ثًب َزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهُزبط. 

 ضشوسح اسرجبط عًُغ انًؤششاد ثبنُزبئظ انًشاد رحقُقهب. 

 ضشوسح اػبدح صُبغخ انًؤششاد ثحُش رزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهًؤشش. 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ إداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

الرصيفة             : تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطوير المدرسة والمديرية            

 Page 4                    16،17/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد   :           المقيم  الثانيفاروق بني حمد:  المقيم األول
  

 4/8خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                   3&1نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 
  

                        أسبسٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إوبد/ ركىس:انغُظ         مُسلىن األسبسُت األولً للبىبث: اعى انًذسعخ 

 الشصُفت: اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ         110814: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ
 

الىسبت المئىَت لخطظ  الخطىَش المذسسُت الخٍ حىطبق علُهب معبَُش الجىدة : 1.1.1المؤشش

خطظ الخطىَش المذسسُت : مصذس البُبوبث

( المجمىعخُه األولً والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5المسخىي  4المسخىي  3المسخىي  2المسخىي  1المسخىي المعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     

     انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

     يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)
     

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 
نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

 

 

 مب هٍ أبشص وقبط القىة ببلىسبت لهزا المؤشش- 1

 

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

  انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبثؼض انًؤششاد يشرجطخ ةَىعذ ثؼض. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

  انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ

  رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط
 

مب هٍ أبشص وقبط الضعف ببلىسبت لهزا المؤشش - 2

  انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبةيشرجطخ غُش انًؤششاد َىعذ ثؼض. 

 صُبغخ انًؤششاد غُش صحُحخ. 

 انًغؤونُبد غُش يحذدح ثشكم دقُق. 
 

 حىصُبث لخحسُه بشوبمج حطىَش المذسست والمذَشَت- 3

 ضشوسح إػبدح صُبغخ انُزبعبد ثًب َزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهُزبط. 

 ضشوسح اسرجبط عًُغ انًؤششاد ثبنُزبئظ انًشاد رحقُقهب. 

 ضشوسح اػبدح صُبغخ انًؤششاد ثحُش رزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهًؤشش. 

  ثشكم يحذد ودقُق (َشبط)ضشوسح رحذَذ يغؤونُبد رُفُز كم إعشاء 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ إداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

الرصيفة             : تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطوير المدرسة والمديرية            

 Page 5                    16،17/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد   :           المقيم  الثانيفاروق بني حمد:  المقيم األول
  

 5/8خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                   3&1نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط \
  

                        أسبسٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ          جببش به حُبن األسبسُت للبىُه: اعى انًذسعخ 

 الشصُفت:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ   110756:  انشقى انىطٍُ نهًذسعخ
 

الىسبت المئىَت لخطظ  الخطىَش المذسسُت الخٍ حىطبق علُهب معبَُش الجىدة : 1.1.1المؤشش

خطظ الخطىَش المذسسُت : مصذس البُبوبث

( المجمىعخُه األولً والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5المسخىي  4المسخىي  3المسخىي  2المسخىي  1المسخىي المعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     

     انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

     يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)
     

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 
نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

 

 

 مب هٍ أبشص وقبط القىة ببلىسبت لهزا المؤشش- 1

 

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

 انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبةنًؤششاد يشرجطخ ا. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

  انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ

  رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط
 

مب هٍ أبشص وقبط الضعف ببلىسبت لهزا المؤشش - 2

  ثطشَقخ غُش صحُحخانُزبئظرى صُبغخ . 
 

 حىصُبث لخحسُه بشوبمج حطىَش المذسست والمذَشَت- 3

 ضشوسح إػبدح صُبغخ انُزبعبد ثًب َزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهُزبط. 

 ضشوسح اػبدح صُبغخ انًؤششاد ثحُش رزىافق يغ انزؼشَف انؼهًٍ نهًؤشش. 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ إداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

الرصيفة             : تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطوير المدرسة والمديرية            

 Page 6                    16،17/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد   :           المقيم  الثانيفاروق بني حمد:  المقيم األول
  

 

 6/8خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                            3&2نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                                             أعبعٍ /ثبوىٌ :   انًشحهخ                      مخخلظ/إَبس/ ركىس:انغُظ              د/ اسمبء بىج َضَذ : اعى انًذسعخ

  الشصُفت:   اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ           113427:    انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

الىسبت المئىَت لخطظ  الخطىَش المذسسُت الخٍ حىطبق علُهب معبَُش الجىدة : 1.1.1المؤشش

خطظ الخطىَش المذسسُت : مصذس البُبوبث

( المجمىعخُه األولً والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5المسخىي  4المسخىي  3المسخىي  2المسخىي  1المسخىي المعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     

     انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

     يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

     

    َؼى انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 
نشجكخ انًذاسط 

    َؼى 

 

مب هٍ أبشص وقبط القىة ببلىسبت لهزا المؤشش - 1

  تم تحديد األولويات حسب احتياجات المدرسة كما تظهرها بيانات المراجعة الذاتية 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

 رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط 

 

مب هٍ أبشص وقبط الضعف ببلىسبت لهزا المؤشش - 2

 ػذو اسرجبط انًؤششاد ثبنُزبئظ حُش رى وضغ يؤششاد َىػُخ َصؼت قُبعهب . 

  نى َزى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد انًُىٌ رُفُزهب . 

 

 حىصُبث لخحسُه بشوبمج حطىَش المذسست والمذَشَت- 3

 ضشوسح إػبدح صُبغخ انًؤششاد نزشرجط أكضش ثبنُزبئظ وَغهم قُبعهب . 

  َشبط / ضشوسح رحذَذ انًغؤونُبد نكم إعشاء . 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ إداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

الرصيفة             : تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطوير المدرسة والمديرية            

 Page 7                    16،17/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد   :           المقيم  الثانيفاروق بني حمد:  المقيم األول
  

 7/8خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                              3&2نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /ثبوىٌ :يخزهط                          انًشحهخ/إوبد/ ركىس:انغُظ             .الشصُفت الثبوىَت للبىبث:    اعى انًذسعخ 

  . الشصُفت:  اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ        110801" انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

الىسبت المئىَت لخطظ  الخطىَش المذسسُت الخٍ حىطبق علُهب معبَُش الجىدة : 1.1.1المؤشش

خطظ الخطىَش المذسسُت : مصذس البُبوبث

( المجمىعخُه األولً والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5المسخىي  4المسخىي  3المسخىي  2المسخىي  1المسخىي المعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     

     انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

     يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

     

    َؼى انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

    َؼى 

 

مب هٍ أبشص وقبط القىة ببلىسبت لهزا المؤشش - 1

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ  

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب  

  المنوي تنفيذها (األنشطة)تم تحديد المسؤوليات بالنسبة لإلجراءات  

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

 رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط 

 

مب هٍ أبشص وقبط الضعف ببلىسبت لهزا المؤشش - 2

  َىعذ اسرجبط ثٍُ انُزبئظ واألونىَبد ونكٍ هُبك ضؼف فٍ صُبغخ انُزبط . 

 ػقذ وسػ رذسَجُخ"َغبط /رى انزشكُض فٍ ثؼض انُزبعبد ػهً أعشاء ." 

  األَشطخ / وعىد فزشح صيُُخ ػبيخ وغُش يحذدح نجؼض اإلعشاءاد . 

 

  حىصُبث لخحسُه بشوبمج حطىَش المذسست والمذَشَت- 3

  ضشوسح إػبدح صُبغخ انُزبعبد نززىافق يغ األونىَبد . 

  األَشطخ انًشرجطخ ثبنُزبئظ / ضشوسح انزُىع فٍ اإلعشاءاد . 

  األَشطخ / ضشوسح رحذَذ انضيٍ نجؼض اإلعشاءاد  . 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ إداسح انزخطُط وانجحش انزشثىٌ  

الرصيفة             : تقرير المتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطوير المدرسة والمديرية            

 Page 8                    16،17/4/2013 :    تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد   :           المقيم  الثانيفاروق بني حمد:  المقيم األول
  

 8/8خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                             3&2نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أسبسٍ/صبَىٌ  :يخزهط                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ       حٍ وادٌ القطبس األسبسُت للبىُه: اعى انًذسعخ 

 الشصُفت:  اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ        110787: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

الىسبت المئىَت لخطظ  الخطىَش المذسسُت الخٍ حىطبق علُهب معبَُش الجىدة : 1.1.1المؤشش

خطظ الخطىَش المذسسُت : مصذس البُبوبث

( المجمىعخُه األولً والثبلثت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطط يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطط  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5المسخىي  4المسخىي  3المسخىي  2المسخىي  1المسخىي المعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

     

     انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

     يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

     

    ال انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

    َؼى 

 

مب هٍ أبشص وقبط القىة ببلىسبت لهزا المؤشش - 1

 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ  

 رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط   

 

مب هٍ أبشص وقبط الضعف ببلىسبت لهزا المؤشش - 2

  رى صُبغخ انُزبئظ كأهذاف ونى صُبغخ وفقبً نًؼبَُش كزبثخ انُزبئظ 

 أَشطخ ػبيخ َصؼت رُفُزهب   /وعىد إعشاءاد 

  يغؤونُخ انزُفُز ػبيخ نكم اإلعشاءاد 

   انضيٍ غُش يحذد نغًُغ اإلعشاءاد 

 

 حىصُبث لخحسُه بشوبمج حطىَش المذسست والمذَشَت- 3

  ضشوسح إػبدح صُبغخ انُزبط وفقبً نًؼبَُش صُبغخ انُزبئظ 

  األَشطخ ثحُش ركىٌ أكضش رخصُصب / ضشوسح إػبدح صُبغخ اإلعشاءاد 

 َشبط  /ضشوسح رحذَذ يغؤونُخ انزُفُز نكم إعشاء 

 َشبط  / ضشوسح رحذَذ انضيٍ نكم إعشاء 


