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 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشَش                                                             3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                          انًشحهخيخزهؾ/إَبس/ ركىس:انغُظ      و/يًُىَخ ثُذ انحبسس ط انًشكضَخ    اعى انًذسعخ 

     انشيضب:اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ         113780: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَشدسعخ فبػهُخ ػًهُخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 
رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 
نى َزى رشكُم فشَك 

رطىَش فٍ انًذسعخ 
لبو يذَش انًذسعخ ثزشكُم 

انفشَك شكهُب، ػهً انىسق فمؾ  

و الَمىو ثبنؼًم انًطهىة 

رى رشكُم انفشَك ثُبء 
ػهً رُغُت انًذَش ثذوٌ  

انشعىع إنً يؼبَُش 

انشغجخ وانكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ 

. يؼهًٍُ حغت انًغبل

رى رشكُم انفشَك ثُبء 
ػهً رُغُت انًذَش 

وحغت انكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً 
انشغجخ وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمُبدح، انششاكخ )انغبهضَخ 

انًغزًؼُخ، انُىع 

االعزًبػٍ، ثشَبيظ رطىَش 

 (انًذسعخ

 

نى َحؼش يذَش انًذسعخ  

أٌ ثشَبيظ رذسَجٍ  

حؼش يذَش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ونى َمى 

ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ 

حىل انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ولبو 

ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل 

انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد 

انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل انجشَبيظ كًب 

األصش إنً /لبو ثُمم انًؼشفخ

 عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ

 ػشوسح انؼًم ػهً اسعبل ثذَم ػُذ غُبة انًذَش :يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارُخ

عًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارُخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارُخ ثذوٌ اعزخذاو يُهغُخ 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ 

وانًذَشَخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب 

ػهً انًؼهًٍُ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً 
 انًؼهًٍُ وانطهجخ فمؾ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 
وانطهجخ وانًغزًغ انًحهٍ 

     : يالحظبد

رشرُت االحزُبعبد واخزُبس 

األونىَبد  

نى َزى رشرُت 

االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب  

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب يٍ يُظىس يذَش 

انًذسعخ و ثذوٌ انزمُذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارُخ  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت أونىَزهب وفمب 

نهًغزىَبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهُخ انًشاعؼخ انزارُخ 

ونكٍ رى اخزُبس األونىَبد 

ػشىائُب  ثذوٌ االنزضاو 

ثبنًغزىَبد  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت انًغزىَبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

اخزُبس انًشاعؼخ ورى 

 فمؾ يٍ األونىَبد

(  2+1)انًغزىَبد 

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

انًشاعؼخ ورى اخزُبس 

األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  

وانًذَشَخ  

: يالحظبد

نى َزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطىَشَخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ 

ثذوٌ االنزضاو ثًُهغُخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍُ نُظ ثبنؼشوسح 

أػؼبء فٍ فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ وفشق رُغُك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثىٌ

نى َطهغ انًغهظ ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ 

ونى َمى انشئُظ ثبنزىلُغ 

. ػهُهب

لبو سئُظ انًغهظ فمؾ  

رطىَش ثبالؽالع  ػهً خطخ 

 ورى االػزًبد وانزىلُغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

رطىَش ػهً خطخ 

 ورى اػزًبدهب انًذسعخ

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب  

. دوٌ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

ػهً خطخ رطىَش 

انًذسعخ ورى اػزًبدهب 

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب 

. ثؼذ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ ورى 

اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ 

ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك 

يالحظبد انًغهظ ػهُهب 

ورضوَذ يذَش انًذسعخ  

 .ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

: يالحظبد

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  

الرمثا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 2                 29/4/2-28صالح العمري             تاريخ جمع البيانات        .المقيم االول صالح بني صخر         المقيم  الثاني    د
 

 

 يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ إػذاد خطؾ رطىَش انًذسعخ دسعخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً انشغجخ وحغت انكفبءح وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ يؼهًٍُ حغت انًغبل  

 األصش إنً عًُغ انًؼٍُُُ فٍ /حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ حىل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم انًؼشفخ

 انًذسعخ

 لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ وانطهجخ فمؾ 

 رى رشرُت االحزُبعبد حغت انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ انًشاعؼخ ورى اخزُبس األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  وانًذَشَخ 

 رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ حغت يُهغُخ انجشَبيظ ثًشبسكخ أػؼبء فشَك رطىَش انًذسعخ فمؾ 

   لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهً خطخ رطىَش انًذسعخ ورى اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك يالحظبد انًغهظ ػهُهب ورضوَذ يذَش انًذسعخ

 .ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 انًغزًغ انًحهٍثزطجُك انًشاعؼخ ػهً  انًذسعخ ػذو لُبو. 

  فشق رُغُك انًغبالدثًشبسكخ رطىَشَخ نهًذسعخ الخطخ الثُبء ػذو. 

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارُخ شبيهخ ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ وانطهجخ وانًغزًغ انًحهٍػشوسح لُبو . 

  رطىَشَخ نهًذسعخ حغت يُهغُخ انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ أػؼبء فشَك رطىَش انًذسعخ وفشق رُغُك انًغبالدالخطخ الثُبء ػشوسح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  

الرمثا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 3                 29/4/2-28صالح العمري             تاريخ جمع البيانات        .المقيم االول صالح بني صخر         المقيم  الثاني    د
 

 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشَش                                                             3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                          انًشحهخيخزهؾ/إَبس/ ركىس:انغُظ      و/يًُىَخ ثُذ انحبسس ط انًشكضَخ    اعى انًذسعخ 

     انشيضب:       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 113780:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطط التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انزطىَش انًذسعُخدسعخ رطجُك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100% 

 رُفز أٌ رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ويمبسَزهب ثبألَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع ثُبء ػهًانُغجخ َحذدهب انًمُى : يالحظخ

. نغبَخ ربسَخه

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  ٍعهىنخ انزىاطم يغ انًغزًغ انًحه . 

  رؼبوٌ انًؼهًبد ورغهُالد االداسح . 

  انمذسح ػهً صَبدح رًُُخ انًىاسد انًبنُخ . 

  (يذسعخ يغزًؼُخ  )ؽجُؼخ انًذسعخ  

  

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  ػذو وعىد اَزشَذ . 

  حبعخ انًكزجخ انً يضَذ يٍ انكزت . 

   اَظجخ انًؼهًبد 

  

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  ػشوسح رؼبوٌ انًذَشَخ فٍ اَظبل االَزشَذ نهًذسعخ . 

  انزفكُش ثىعبئم يزُىػخ نزضوَذ انًكزجخ ثبنكزت . 

  انًشوَخ فٍ رىكُم انًهبو نهًؼهًبد حغت اَظجخ انًؼهًخ . 
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 3/ ويذسعخ:                سلى انزمشَش                                                 3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                          انًشحهخيخزهؾ/إَبس/ ركىس:انغُظ      و/يًُىَخ ثُذ انحبسس ط انًشكضَخ    اعى انًذسعخ 

     انشيضب:       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 113780:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : 2.2.1aالوؤشش 

 التشبيت والتعلين

 ال ينطبق  فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطؾ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى : 2.2.1aانًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 
يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 

نًغًىع األَشطخ انًخطؾ رُفُزهب  

0-20% 21-40 %41-60 %61-80 %81-100% 

انُغجخ َحذدهب انًمُى ثُبء ػهً رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٍ يٍ انىصاسح واحزغبة َغجزهب انًئىَخ : يالحظخ

.  رُفز نغبَخ ربسَخهأٌنًغًىع األَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع 

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ _________

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ _________

  

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ _________
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشَش                                                              3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                          انًشحهخيخزهؾ/إَبس/ ركىس:انغُظ      و/يًُىَخ ثُذ انحبسس ط انًشكضَخ    اعى انًذسعخ 

     انشيضب:       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 113780:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط التطىيش الوذسسيت  سضب هذيشيدسجت  :1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعُخ  ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ عىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطؾ انزطىَش سػب يذَشٌدسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهىة

 انًشبسكٍُ سػبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرهىحغت 

 

لىٌ يمجىل ػؼُف   يزذٍَ سػبػذو 

 رشفك يغ هزا انزمشَش االعزجُبَبد انزٍ َغًؼهب انًمًُبٌ يٍ انًشبسكٍُ: يالحظخ

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  الزظش دػى انًذَشَخ ػهً انًزبثؼبد يٍ لجم لغى االششاف 

 

 

 

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  رخظُض يجهغ يٍ يُحخ انًذَشَخ نهًذاسط راد االَشطخ انًزًُضح وانًزؼذدح وفك حبعزهب  . 
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 1/1 صيذسعخ: سلى انزمشَش                                                      3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ        االيُش حًضح انضبَىَخ انًهُُخ نهجٍُُ:انضائشح   اعى انًذسعخ 

 انشيضب  :        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111566:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَشدسعخ فبػهُخ ػًهُخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 
رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

نى َزى رشكُم فشَك 

رطىَش فٍ انًذسعخ 

لبو يذَش انًذسعخ ثزشكُم 

انفشَك شكهُب، ػهً انىسق فمؾ  

و الَمىو ثبنؼًم انًطهىة 

رى رشكُم انفشَك ثُبء 

ػهً رُغُت انًذَش ثذوٌ  

انشعىع إنً يؼبَُش 

انشغجخ وانكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ 

. يؼهًٍُ حغت انًغبل

رى رشكُم انفشَك ثُبء 

ػهً رُغُت انًذَش 

وحغت انكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً 

انشغجخ وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمُبدح، انششاكخ )انغبهضَخ 

انًغزًؼُخ، انُىع 

االعزًبػٍ، ثشَبيظ رطىَش 

 (انًذسعخ

 

نى َحؼش يذَش انًذسعخ  

أٌ ثشَبيظ رذسَجٍ  

حؼش يذَش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ونى َمى 

ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ 

حىل انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ولبو 

ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل 

انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد 

انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل انجشَبيظ كًب 

األصش إنً /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارُخ

عًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارُخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارُخ ثذوٌ اعزخذاو يُهغُخ 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ 

وانًذَشَخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب 

 ػهً انًؼهًٍُ فمؾ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً 

انًؼهًٍُ وانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 

وانطهجخ وانًغزًغ انًحهٍ 

     : يالحظبد

رشرُت االحزُبعبد واخزُبس 

األونىَبد  

نى َزى رشرُت 

االحزُبعبد حغت 
أونىَزهب  

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب يٍ يُظىس يذَش 
انًذسعخ و ثذوٌ انزمُذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارُخ  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت أونىَزهب وفمب 
نهًغزىَبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهُخ انًشاعؼخ انزارُخ 

ونكٍ رى اخزُبس األونىَبد 

ػشىائُب  ثذوٌ االنزضاو 

ثبنًغزىَبد  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت انًغزىَبد 
انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

اخزُبسا انًشاعؼخ ورى 

 فمؾ يٍ ألونىَبد

 ( 2+1)انًغزىَبد 

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 
انًشاعؼخ ورى اخزُبس 

األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  

وانًذَشَخ  

: يالحظبد

نى َزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطىَشَخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ 

ثذوٌ االنزضاو ثًُهغُخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍُ نُظ ثبنؼشوسح 

أػؼبء فٍ فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ وفشق رُغُك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثىٌ

نى َطهغ انًغهظ ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ 

ونى َمى انشئُظ ثبنزىلُغ 

. ػهُهب

لبو سئُظ انًغهظ فمؾ  

رطىَش ثبالؽالع  ػهً خطخ 

 ورى االػزًبد وانزىلُغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

رطىَش ػهً خطخ 

 ورى اػزًبدهب انًذسعخ

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب  
. دوٌ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

ػهً خطخ رطىَش 

انًذسعخ ورى اػزًبدهب 

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب 
. ثؼذ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ ورى 

اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ 

ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك 
يالحظبد انًغهظ ػهُهب 

ورضوَذ يذَش انًذسعخ  

. ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

: يالحظبد

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَش إػذاد دسعخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رشكُم انفشَك ثُبء ػهً رُغُت انًذَش وحغت انكفبءح وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ يؼهًٍُ حغت انًغبل  

  (2+1) فمؾ يٍ انًغزىَبد اخزُبسا ألونىَبدرى رشرُت االحزُبعبد حغت انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ انًشاعؼخ ورى.. 

 رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ حغت يُهغُخ انجشَبيظ ثًشبسكخ أػؼبء فشَك رطىَش انًذسعخ فمؾ. 

  

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ ونى َمى ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ حىل انجشَبيظ. 

  لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ فمؾ.  

  ورى اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ ػهُهب  دوٌ يُبلشزهبرطىَش انًذسعخلبو انًغهظ ثبالؽالع ػهً خطخ . 

 ٌ  . انشغجخ ل انفشَك ثُبء ػهًٌرى رشكنى 

  

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 ًٍُػشوسح َمم خجشاد انًذَش يٍ ثشايظ انغبهضَخ انً انًؼه . 

 ػشوسح رطجُك ادواد انًشاعؼخ انزارُخ ػهً عًُغ انفئبد انًغزهذفخ نهًشاعؼخ . 

 ٍُُيُبلشخ انخطخ انزطىَشَخ يٍ لجم عًُغ انًؼ. 

  انشغجخ ل انفشَك ثُبء ػهًٌرشكػشوسح . 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشَش                                                           3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      ....االيُش حًضح انضبَىَخ انًهُُخ نهجٍُُ :انضائشح   اعى انًذسعخ 

  انشيضب :       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111566:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطط التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انزطىَش انًذسعُخدسعخ رطجُك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60% 61-80 %81-100 %

 رُفز أٌ رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ويمبسَزهب ثبألَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع ثُبء ػهًانُغجخ َحذدهب انًمُى : يالحظخ

. نغبَخ ربسَخه

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

   انًذسعخ يهُُخ   / وعىد خذيبد ويشافك يزُىػخ فٍ انًذسعخ 

  

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  ػذو كفبَخ انًُحخ الَغبص كضُش يٍ االَشطخ . 

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  صَبدح انًُحخ انًخظظخ نفؼبنُبد انخطخ االعشائُخ . 
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 1/3 صيذسعخ:   سلى انزمشَش                                                            3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ        االيُش حًضح انضبَىَخ انًهُُخ نهجٍُُ: انضائشح   اعى انًذسعخ 

  انشيضب :       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111566:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : a 2.2.1الوؤشش 

 التشبيت والتعلين

 الينطبق   فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطؾ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى : 2.2.1aانًؤشش  

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 
يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 

نًغًىع األَشطخ انًخطؾ رُفُزهب  

0-20% 21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ َحذدهب انًمُى ثُبء ػهً رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٍ يٍ انىصاسح واحزغبة َغجزهب انًئىَخ : يالحظخ

.  رُفز نغبَخ ربسَخهأٌنًغًىع األَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع 

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ __________

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 1/4 صيذسعخ:                      سلى انزمشَش                                        3&1و نغًغ انجُبَبدانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ       االيُش حًضح انضبَىَخ انًهُُخ نهجٍُُ :انضائشح   اعى انًذسعخ 

   انشيضب:       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111566:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط التطىيش الوذسسيت  سضبدسجت  : 1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعُخ  ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ عىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطؾ انزطىَش سػب يذَشٌدسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهىة

 انًشبسكٍُ سػبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرهىحغت 
 

لىٌ يمجىل  ػؼُف يزذٍَ  سػبػذو 

 رشفك يغ هزا انزمشَش االعزجُبَبد انزٍ َغًؼهب انًمًُبٌ يٍ انًشبسكٍُ: يالحظخ

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  لهخ انذػى يٍ الغبو انًذَشَخ انًخزهفخ .

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  صَبدح انذػى وانًزبثؼخ انًُذاَُخ يٍ الغبو انًذَشَخ

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  

الرمثا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشَش                                       3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                  انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ        عًبَخ ثُذ اثٍ ؽبنت انضبَىَخ انشبيهخ نهجُبد:انضائشح    اعى انًذسعخ 

  انشيضب :       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111544:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَشدسعخ فبػهُخ ػًهُخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 
رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 
نى َزى رشكُم فشَك 

رطىَش فٍ انًذسعخ 
لبو يذَش انًذسعخ ثزشكُم 

انفشَك شكهُب، ػهً انىسق فمؾ  

و الَمىو ثبنؼًم انًطهىة 

رى رشكُم انفشَك ثُبء 
ػهً رُغُت انًذَش ثذوٌ  

انشعىع إنً يؼبَُش 

انشغجخ وانكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ 

. يؼهًٍُ حغت انًغبل

رى رشكُم انفشَك ثُبء 
ػهً رُغُت انًذَش 

وحغت انكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً 
انشغجخ وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

 .انًغبل

: يالحظبد

انمُبدح، انششاكخ )انغبهضَخ 

انًغزًؼُخ، انُىع 

االعزًبػٍ، ثشَبيظ رطىَش 

 (انًذسعخ

 

نى َحؼش يذَش انًذسعخ  

أٌ ثشَبيظ رذسَجٍ  

حؼش يذَش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ونى َمى 

ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ 

حىل انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ولبو 

ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل 

انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد 

انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل انجشَبيظ كًب 

األصش إنً /لبو ثُمم انًؼشفخ

 عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارُخ

عًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارُخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارُخ ثذوٌ اعزخذاو يُهغُخ 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ 

وانًذَشَخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب 

ػهً انًؼهًٍُ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً 
انًؼهًٍُ وانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 
 وانطهجخ وانًغزًغ انًحهٍ

     : يالحظبد

رشرُت االحزُبعبد واخزُبس 

األونىَبد  

نى َزى رشرُت 

االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب  

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب يٍ يُظىس يذَش 

انًذسعخ و ثذوٌ انزمُذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارُخ  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت أونىَزهب وفمب 

نهًغزىَبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهُخ انًشاعؼخ انزارُخ 

ونكٍ رى اخزُبس األونىَبد 

ػشىائُب  ثذوٌ االنزضاو 

ثبنًغزىَبد  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت انًغزىَبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

اخزُبس انًشاعؼخ ورى 

 فمؾ يٍ األونىَبد

(  2+1)انًغزىَبد 

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

انًشاعؼخ ورى اخزُبس 

األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  

 *وانًذَشَخ 

: يالحظبد

نى َزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطىَشَخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ 

ثذوٌ االنزضاو ثًُهغُخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍُ نُظ ثبنؼشوسح 

أػؼبء فٍ فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ وفشق رُغُك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثىٌ

نى َطهغ انًغهظ ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ 

ونى َمى انشئُظ ثبنزىلُغ 

. ػهُهب

لبو سئُظ انًغهظ فمؾ  

رطىَش ثبالؽالع  ػهً خطخ 

 ورى االػزًبد وانزىلُغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

رطىَش ػهً خطخ 

 ورى اػزًبدهب انًذسعخ

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب  

. دوٌ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

ػهً خطخ رطىَش 

انًذسعخ ورى اػزًبدهب 

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب 

. ثؼذ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ ورى 

اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ 

ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك 

يالحظبد انًغهظ ػهُهب 

ورضوَذ يذَش انًذسعخ  

 .ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

: يالحظبد

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  

الرمثا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 12                 29/4/2-28صالح العمري             تاريخ جمع البيانات        .المقيم االول صالح بني صخر         المقيم  الثاني    د
 

 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَش إػذاد دسعخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً انشغجخ وحغت انكفبءح وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ يؼهًٍُ حغت انًغبل 

 األصش إنً عًُغ انًؼٍُُُ فٍ /حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ حىل انجشَبيظ كًب لبو ثُمم انًؼشفخ

 . انًذسعخ

 ٍلبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارُخ شبيهخ ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ وانطهجخ وانًغزًغ انًحه. 

  رى رشرُت االحزُبعبد حغت انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ انًشاعؼخ ورى اخزُبس األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  وانًذَشَخ* 

 رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ حغت يُهغُخ انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ أػؼبء فشَك رطىَش انًذسعخ وفشق رُغُك انًغبالد 

   لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهً خطخ رطىَش انًذسعخ ورى اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك يالحظبد انًغهظ ػهُهب ورضوَذ يذَش انًذسعخ

 .ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

  

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  

الرمثا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشَش                                                            3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                  انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ      ..عًبَخ ثُذ اثٍ ؽبنت انضبَىَخ انشبيهخ نهجُبد ..انضائشح    اعى انًذسعخ 

 ..... انشيضب.....اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ..       111544..انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطط التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انزطىَش انًذسعُخدسعخ رطجُك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100% 

 رُفز أٌ رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ويمبسَزهب ثبألَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع ثُبء ػهًانُغجخ َحذدهب انًمُى : يالحظخ

. نغبَخ ربسَخه

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  يخزجش حبعىة ، يخزجش خبص ، نىػ رفبػهٍ ،  )رىفش خذيبد يزُىػخ فٍ انًذسعخ...... 

  (حبطهخ ػهً عبئضح انًذَش انًزًُض  )رؼبوٌ االداسح ورًُضهب فٍ االداء. 

  انًُحخ. 

  ٍانًحزًغ انًحه . 

  رأيٍُ انًزطهجبد يٍ لجم االداسح  . 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشَش                                                              3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                  انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ        عًبَخ ثُذ اثٍ ؽبنت انضبَىَخ انشبيهخ نهجُبد: انضائشح    اعى انًذسعخ 

  انشيضب :       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111544:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : a 2.2.1الوؤشش 

 التشبيت والتعلين

 ال ينطبق   فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطؾ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى : 2.2.1aانًؤشش  

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 
يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 

نًغًىع األَشطخ انًخطؾ رُفُزهب  

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ َحذدهب انًمُى ثُبء ػهً رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٍ يٍ انىصاسح واحزغبة َغجزهب انًئىَخ : يالحظخ

.  رُفز نغبَخ ربسَخهأٌنًغًىع األَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع 

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

_______________________________________________________________________________________ 

  

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 2/4 صيذسعخ:        سلى انزمشَش                                        3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                  انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ..       عًبَخ ثُذ اثٍ ؽبنت انضبَىَخ انشبيهخ نهجُبد: انضائشح    اعى انًذسعخ 

  انشيضب :       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111544: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط التطىيش الوذسسيت  سضبدسجت  : 1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

  يذَشٌ ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ عىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطؾ انزطىَش انًذسعُخ   سػبدسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهىة

 انًشبسكٍُ سػبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرهىحغت 

 

لىٌ  يمجىلػؼُف  يزذٍَ  سػبػذو 

 رشفك يغ هزا انزمشَش االعزجُبَبد انزٍ َغًؼهب انًمًُبٌ يٍ انًشبسكٍُ: يالحظخ

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  رؼبوٌ االششاف انزشثىٌ ، ورؼبوٌ الغبو انًذَشَخ انًخزهفخ .

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  

الرمثا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 1/ ويذسعخ:   سلى انزمشَش                                                             3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :                          انًشحهخيخزهؾ/إَبس/ ركىس:انغُظ      حهًُخ انغؼذَخ انضبَىَخ انًخزهطخ:انًشكضَخ    اعى انًذسعخ 

   انشيضب:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111564: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَشدسعخ فبػهُخ ػًهُخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 
رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 
نى َزى رشكُم فشَك 

رطىَش فٍ انًذسعخ 
لبو يذَش انًذسعخ ثزشكُم 

انفشَك شكهُب، ػهً انىسق فمؾ  

و الَمىو ثبنؼًم انًطهىة 

رى رشكُم انفشَك ثُبء 
ػهً رُغُت انًذَش ثذوٌ  

انشعىع إنً يؼبَُش 

انشغجخ وانكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ 

. يؼهًٍُ حغت انًغبل

رى رشكُم انفشَك ثُبء 
ػهً رُغُت انًذَش 

وحغت انكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً 
انشغجخ وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

 .انًغبل

: يالحظبد

انمُبدح، انششاكخ )انغبهضَخ 

انًغزًؼُخ، انُىع 

االعزًبػٍ، ثشَبيظ رطىَش 

 (انًذسعخ

 

نى َحؼش يذَش انًذسعخ  

أٌ ثشَبيظ رذسَجٍ  

حؼش يذَش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ونى َمى 

ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ 

حىل انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ولبو 

ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل 

انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد 

انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل انجشَبيظ كًب 

األصش إنً /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارُخ

عًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارُخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارُخ ثذوٌ اعزخذاو يُهغُخ 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ 

وانًذَشَخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب 

ػهً انًؼهًٍُ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً 
انًؼهًٍُ وانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 
 وانطهجخ وانًغزًغ انًحهٍ

     : يالحظبد

رشرُت االحزُبعبد واخزُبس 

األونىَبد  

نى َزى رشرُت 

االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب  

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب يٍ يُظىس يذَش 

انًذسعخ و ثذوٌ انزمُذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارُخ  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت أونىَزهب وفمب 

نهًغزىَبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهُخ انًشاعؼخ انزارُخ 

ونكٍ رى اخزُبس األونىَبد 

ػشىائُب  ثذوٌ االنزضاو 

ثبنًغزىَبد  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت انًغزىَبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

اخزُبس انًشاعؼخ ورى 

 فمؾ يٍ األونىَبد

(  2+1)انًغزىَبد 

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

انًشاعؼخ ورى اخزُبس 

األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  

وانًذَشَخ  

: يالحظبد

نى َزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطىَشَخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ 

ثذوٌ االنزضاو ثًُهغُخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍُ نُظ ثبنؼشوسح 

أػؼبء فٍ فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ وفشق رُغُك 

 انًغبالد

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثىٌ

نى َطهغ انًغهظ ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ 

ونى َمى انشئُظ ثبنزىلُغ 

. ػهُهب

لبو سئُظ انًغهظ فمؾ  

رطىَش ثبالؽالع  ػهً خطخ 

 ورى االػزًبد وانزىلُغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

رطىَش ػهً خطخ 

 ورى اػزًبدهب انًذسعخ

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب  

. دوٌ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

ػهً خطخ رطىَش 

انًذسعخ ورى اػزًبدهب 

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب 

. ثؼذ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ ورى 

اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ 

ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك 

يالحظبد انًغهظ ػهُهب 

ورضوَذ يذَش انًذسعخ  

. ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

 :يالحظبد

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ إػذاد خطؾ رطىَش انًذسعخ دسعخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً انشغجخ وحغت انكفبءح وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ يؼهًٍُ حغت انًغبل.  

 حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ ولبو ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ حىل انجشَبيظ.  

 ٍلبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارُخ شبيهخ ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ وانطهجخ وانًغزًغ انًحه.  

 رى رشرُت االحزُبعبد حغت انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ انًشاعؼخ ورى اخزُبس األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  وانًذَشَخ.  

 رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ حغت يُهغُخ انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ أػؼبء فشَك رطىَش انًذسعخ وفشق رُغُك انًغبالد.   

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  ورى االػزًبد وانزىلُغ يٍ لجم انشئُظرطىَش انًذسعخلبو سئُظ انًغهظ فمؾ  ثبالؽالع  ػهً خطخ  . 

 األصش إنً عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ/َمم انًؼشفخنى َمى يذَش انًذسعخ ة. 

 ادواد انًشاعؼخ انزارُخ كبَذ غُش واػحخ نهطهجخ  . 

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك يالحظبد انًغهظ ػهُهب ورضوَذ يذَش واو انًغهظ ثبالؽالع ػهً خطخ رطىَش انًذسعخ ٌقػشوسح

 . انًذسعخ  ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

  األصش إنً عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ/َمم انًؼشفخيذَش انًذسعخ ةاو ٌقػشوسح. 

 ػشوسح اػبدح طُبغخ ادواد انًشاعؼخ انزارُخ نزكىٌ واػحخ نهغًُغ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 2/ ويذسعخ:     سلى انزمشَش                                                             3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :                          انًشحهخيخزهؾ/إَبس/ ركىس:انغُظ        حهًُخ انغؼذَخ انضبَىَخ انًخزهطخ:انًشكضَخ اعى انًذسعخ 

  انشيضب :       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111564:انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطط التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انزطىَش انًذسعُخدسعخ رطجُك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100% 

 رُفز أٌ رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ويمبسَزهب ثبألَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع ثُبء ػهًانُغجخ َحذدهب انًمُى : يالحظخ

. نغبَخ ربسَخه

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  رؼبوٌ فشَك انؼًم انًىعىد فٍ انًذسعخ . 

  انضمخ انًًُىحخ يٍ انًذَشح نكبدس انًذسعخ وانؼذل فٍ انزؼبيم يغ انغًُغ . 

  انطًىػ واالطشاس ػهً انُغبػ ػُذ عًُغ انؼبيهٍُ فٍ انًذسعخ وصَبدح انذافؼُخ ػُذ انغًُغ . 

   

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  لهخ االيكبَبد انًبنُخ  انًزبحخ 

  ٍَُصَبدح ػذد انطهجخ ورىاعذ انطهجخ انغىس . 

  صَبدح اَظجخ انًؼهًبد يًب َؼُك فشَك انزطىَش ػٍ انؼًم . 

  

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  ػشوسح رمغُى انًذسعخ انً يذسعزٍُ يُفظهزٍُ اعبعُخ دَُب وصبَىَخ . 

صَبدح االيكبَبد انًبنُخ نهًذسعخ 
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 3/ ويذسعخ:                سلى انزمشَش                                                 3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :                          انًشحهخيخزهؾ/إَبس/ ركىس:انغُظ       حهًُخ انغؼذَخ انضبَىَخ انًخزهطخ : انًشكضَخ    اعى انًذسعخ 

   انشيضب:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111564: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : 2.2.1aالوؤشش 

 التشبيت والتعلين

 ال ينطبق  فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطؾ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى : 2.2.1aانًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 
يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 

نًغًىع األَشطخ انًخطؾ رُفُزهب  

0-20% 21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ َحذدهب انًمُى ثُبء ػهً رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٍ يٍ انىصاسح واحزغبة َغجزهب انًئىَخ : يالحظخ

.  رُفز نغبَخ ربسَخهأٌنًغًىع األَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع 

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ _________

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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 4/ ويذسعخ:    سلى انزمشَش                                                              3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :                          انًشحهخيخزهؾ/إَبس/ ركىس:انغُظ       حهًُخ انغؼذَخ انضبَىَخ انًخزهطخ: انًشكضَخ اعى انًذسعخ 

  انشيضب :        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111564: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط التطىيش الوذسسيت  سضب هذيشيدسجت  :1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعُخ  ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ عىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطؾ انزطىَش سػب يذَشٌدسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهىة

 انًشبسكٍُ سػبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرهىحغت 

 

لىٌ يمجىل ػؼُف  يزذٍَ  سػبػذو 

 رشفك يغ هزا انزمشَش االعزجُبَبد انزٍ َغًؼهب انًمًُبٌ يٍ انًشبسكٍُ: يالحظخ

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  انذػى انفٍُ انًمذو يٍ انًششفٍُُ انزشثىٍَُ انًغؤونٍُ ػٍ انشجكخ . 

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
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   1/1 صيذسعخ: سلى انزمشَش                                                      3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ.       خبنذ ثٍ انىنُذ االعبعُخ ثٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

  انشيضب :        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111535: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَشدسعخ فبػهُخ ػًهُخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 
رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

نى َزى رشكُم فشَك 

رطىَش فٍ انًذسعخ 

لبو يذَش انًذسعخ ثزشكُم 

انفشَك شكهُب، ػهً انىسق فمؾ  

و الَمىو ثبنؼًم انًطهىة 

رى رشكُم انفشَك ثُبء 

ػهً رُغُت انًذَش ثذوٌ  

انشعىع إنً يؼبَُش 

انشغجخ وانكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ 
. يؼهًٍُ حغت انًغبل

رى رشكُم انفشَك ثُبء 

ػهً رُغُت انًذَش 

وحغت انكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 
. انًغبل

رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً 

انشغجخ وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ 

 وأسثغ يؼهًٍُ حغت انًغبل

: يالحظبد

انمُبدح، انششاكخ )انغبهضَخ 

انًغزًؼُخ، انُىع 

االعزًبػٍ، ثشَبيظ رطىَش 
 (انًذسعخ

 

نى َحؼش يذَش انًذسعخ  

أٌ ثشَبيظ رذسَجٍ  

حؼش يذَش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ونى َمى 
ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ 

حىل انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ولبو 
ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل 

 انجشَبيظ

حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد 

انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يغزًغ 
انًذسعخ حىل انجشَبيظ كًب 

األصش إنً /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارُخ

عًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارُخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارُخ ثذوٌ اعزخذاو يُهغُخ 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ 

وانًذَشَخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب 

ػهً انًؼهًٍُ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً 

انًؼهًٍُ وانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 

وانطهجخ وانًغزًغ انًحهٍ 

     : يالحظبد

رشرُت االحزُبعبد واخزُبس 

األونىَبد  

نى َزى رشرُت 

االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب  

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب يٍ يُظىس يذَش 

انًذسعخ و ثذوٌ انزمُذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارُخ  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت أونىَزهب وفمب 

نهًغزىَبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهُخ انًشاعؼخ انزارُخ 

ونكٍ رى اخزُبس األونىَبد 

ػشىائُب  ثذوٌ االنزضاو 

ثبنًغزىَبد  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت انًغزىَبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

اخزُبسا انًشاعؼخ ورى 

 فمؾ يٍ ألونىَبد

(  2+1)انًغزىَبد 

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

انًشاعؼخ ورى اخزُبس 

األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  

وانًذَشَخ  

: يالحظبد

نى َزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطىَشَخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ 

ثذوٌ االنزضاو ثًُهغُخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ ثؼغ 
انًؼهًٍُ نُظ ثبنؼشوسح 

أػؼبء فٍ فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 
أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ 
أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ وفشق رُغُك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 
نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثىٌ

نى َطهغ انًغهظ ػهً 
خطخ رطىَش انًذسعخ 

ونى َمى انشئُظ ثبنزىلُغ 

. ػهُهب

لبو سئُظ انًغهظ فمؾ  
رطىَش ثبالؽالع  ػهً خطخ 

 ورى االػزًبد وانزىلُغ انًذسعخ

 .يٍ لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 
رطىَش ػهً خطخ 

 ورى اػزًبدهب انًذسعخ

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب  

. دوٌ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 
ػهً خطخ رطىَش 

انًذسعخ ورى اػزًبدهب 

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب 

. ثؼذ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهً 
خطخ رطىَش انًذسعخ ورى 

اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ 

ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك 

يالحظبد انًغهظ ػهُهب 

ورضوَذ يذَش انًذسعخ  

. ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

 :يالحظبد

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَش إػذاد دسعخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً انشغجخ وحغت انكفبءح وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ يؼهًٍُ حغت انًغبل.  

 حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ. 

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  األصش إنً عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ/ يذَش انًذسعخ ثُمم انًؼشفخنى َمى. 

 نى رمى انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارُخ.  

 نى َزى رشرُت االحزُبعبد حغت أونىَزهب. 

 رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ ثذوٌ االنزضاو ثًُهغُخ انجشَبيظ. 

  ورى االػزًبد وانزىلُغ يٍ لجم انشئُظرطىَش انًذسعخلبو سئُظ انًغهظ فمؾ  ثبالؽالع  ػهً خطخ  

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  األصش إنً عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ/يذَش انًذسعخ ثُمم انًؼشفخ اوٌقػشوسح. 

  انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارُخ شبيهخ ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ وانطهجخ وانًغزًغ انًحهٍ اوٌقػشوسح  

   اخزُبس األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  وانًذَشَخ   رشرُت االحزُبعبد حغت انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ انًشاعؼخ وػشوسح  

  ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ حغت يُهغُخ انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ أػؼبء فشَك رطىَش انًذسعخ وفشق رُغُك انًغبالدػشوسح  

  اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك يالحظبد انًغهظ ػهُهب ورضوَذ يذَش  او انًغهظ ثبالؽالع ػهً خطخ رطىَش انًذسعخ وٌقػشوسح

  .  انًذسعخ  ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

  ػشوسح رذسَت فشَك رطىَش انًذسعخ ػهً انجشَبيظ االسدٍَ نزطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 1/2 صيذسعخ:   سلى انزمشَش                                                           3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ       خبنذ ثٍ انىنُذ االعبعُخ نهجٍُُ: انضائشحاعى انًذسعخ 

  انشيضب :        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111535: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطط التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انزطىَش انًذسعُخدسعخ رطجُك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

0-20 %21-40% 41-60 %61-80 %81-100 %

 رُفز أٌ رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ويمبسَزهب ثبألَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع ثُبء ػهًانُغجخ َحذدهب انًمُى : يالحظخ

. نغبَخ ربسَخه

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  انذػى انًبدٌ يٍ لجم انجشَبيظ االسدٍَ نزطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ . 

  انزؼبوٌ ثٍُ فشَك انؼًم انًىعىد فٍ انًذسعخ ، ورؼبوٌ اونُبء االيىس . 

 

   

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  نى َزى اؽالع انًؼهًٍُ ػهً يظبدس انذػى انًبنٍ نهجشَبيظ نالعزفبدح يُهب فٍ ثُبء انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وثبنزبنٍ نى َزى ثُبء انخطخ انزطىَشَخ

 . نهًذسعخ حغت االيكبَبد انًزبحخ 

 

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  ػشوسح اؽالع فشَك انزطىَش فٍ انًذسعخ ػهً االيكبَبد انًزبحخ نهًذسعخ نُزى االعزفبدح يُهب فٍ ثُبء خطخ رطىَشَخ حغت انحبعبد

 وااليكبَبد انًزبحخ  

 

 

 

 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 1/3 صيذسعخ:   سلى انزمشَش                                                            3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ        خبنذ ثٍ انىنُذ االعبعُخ نهجٍُُ: انضائش   اعى انًذسعخ 

  انشيضب :       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111535: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة : a 2.2.1الوؤشش 

 التشبيت والتعلين

 ال ينطبق   فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطؾ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى : 2.2.1aانًؤشش  

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 
يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 

نًغًىع األَشطخ انًخطؾ رُفُزهب  

0-20% 21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ َحذدهب انًمُى ثُبء ػهً رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٍ يٍ انىصاسح واحزغبة َغجزهب انًئىَخ : يالحظخ

.  رُفز نغبَخ ربسَخهأٌنًغًىع األَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع 

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ __________

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3
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 1/4 صيذسعخ:                      سلى انزمشَش                                        3&1و نغًغ انجُبَبدانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ        خبنذ ثٍ انىنُذ االعبعُخ نهجٍُُ: انضائشح اعى انًذسعخ 

   انشيضب:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111535: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط التطىيش الوذسسيت  سضبدسجت  : 1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعُخ  ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ عىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطؾ انزطىَش سػب يذَشٌدسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهىة

 انًشبسكٍُ سػبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرهىحغت 

 

لىٌ يمجىل ػؼُف   يزذٍَ سػبػذو 

 رشفك يغ هزا انزمشَش االعزجُبَبد انزٍ َغًؼهب انًمًُبٌ يٍ انًشبسكٍُ: يالحظخ

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  ػؼف انزىاطم يب ثٍُ انًششف انًغبَذ وفشَك انزطىَش واًَب كبٌ انزىاطم فمؾ يغ يذَش انًذسعخ . 

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  ػشوسح ػمذ نمبءاد يب ثٍُ انًششف انًغبَذ ويُغمٍ انًغبالد  . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

لغى انًزبثؼخ وانزمُُى/ اداسح انزخطُؾ وانجحش انزشثىٌ  
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 2/1 صيذسعخ:   سلى انزمشَش                                       3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ        انطشح انضبَىَخ نهجُبد: انضائشح   اعى انًذسعخ 

   انشيضب:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111546: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 الوذسست هن وجهت نظش كىادس القيبداث الوذسسيت خطط تطىيش إعذاد دسجت فبعليت عوليت 1.1.6الوؤشش

فشيق تطىيش الوذسست : هصذس البيبنبث
: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَشدسعخ فبػهُخ ػًهُخ إػذاد : 1.1.6انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 
رشكُم فشَك رطىَش 

انًذسعخ 
نى َزى رشكُم فشَك 

رطىَش فٍ انًذسعخ 
لبو يذَش انًذسعخ ثزشكُم 

انفشَك شكهُب، ػهً انىسق فمؾ  

و الَمىو ثبنؼًم انًطهىة 

رى رشكُم انفشَك ثُبء 
ػهً رُغُت انًذَش ثذوٌ  

انشعىع إنً يؼبَُش 

انشغجخ وانكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ 

. يؼهًٍُ حغت انًغبل

رى رشكُم انفشَك ثُبء 
ػهً رُغُت انًذَش 

وحغت انكفبءح وَزكىٌ 

يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًغبل

رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً 
انشغجخ وحغت انكفبءح 

وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ 

وأسثغ يؼهًٍُ حغت 

. انًغبل

: يالحظبد

انمُبدح، انششاكخ )انغبهضَخ 

انًغزًؼُخ، انُىع 

االعزًبػٍ، ثشَبيظ رطىَش 

 (انًذسعخ

 

نى َحؼش يذَش انًذسعخ  

أٌ ثشَبيظ رذسَجٍ  

حؼش يذَش انًذسعخ ثؼغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ونى َمى 

ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ 

حىل انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ 

عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ 

راد انؼاللخ ولبو 

ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل 

انجشَبيظ 

حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ 

انجشايظ انزذسَجُخ راد 

انؼاللخ و لبو ثزىػُخ يغزًغ 

انًذسعخ حىل انجشَبيظ كًب 

األصش إنً /لبو ثُمم انًؼشفخ

عًُغ انًؼٍُُُ فٍ انًذسعخ 

: يالحظبد

 انًشاعؼخ انزارُخ

عًغ انجُبَبد ػٍ األداء )

ثبعزخذاو اعزجبَبد 

 (انجشَبيظ

نى رمى انًذسعخ ثؼًم 

. يشاعؼخ رارُخ

لبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ 

رارُخ ثذوٌ اعزخذاو يُهغُخ 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ 

وانًذَشَخ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب 

ػهً انًؼهًٍُ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ ثبعزخذاو 

يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً 
انًؼهًٍُ وانطهجخ فمؾ 

لبيذ انًذسعخ ثؼًم 

يشاعؼخ رارُخ شبيهخ 

ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ 

ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ 
وانطهجخ وانًغزًغ انًحهٍ 

     : يالحظبد

رشرُت االحزُبعبد واخزُبس 

األونىَبد  

نى َزى رشرُت 

االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب  

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

أونىَزهب يٍ يُظىس يذَش 

انًذسعخ و ثذوٌ انزمُذ ثُزبئظ 

انًشاعؼخ انزارُخ  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت أونىَزهب وفمب 

نهًغزىَبد انُبرغخ ػٍ 

ػًهُخ انًشاعؼخ انزارُخ 

ونكٍ رى اخزُبس األونىَبد 

ػشىائُب  ثذوٌ االنزضاو 

ثبنًغزىَبد  

رى رشرُت االحزُبعبد 

حغت انًغزىَبد 

انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

اخزُبس انًشاعؼخ ورى 

 فمؾ يٍ األونىَبد

(  2+1)انًغزىَبد 

رى رشرُت االحزُبعبد حغت 

انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ 

انًشاعؼخ ورى اخزُبس 

األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش 

ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  

* وانًذَشَخ 

: يالحظبد

نى َزى ثُبء خطخ ثُبء خطخ رطىَش انًذسعخ 

رطىَشَخ نهًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ 

ثذوٌ االنزضاو ثًُهغُخ انجشَبيظ  

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ ثؼغ 

انًؼهًٍُ نُظ ثبنؼشوسح 

أػؼبء فٍ فشَك رطىَش 

انًذسعخ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ ثًشبسكخ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ فمؾ 

رى ثُبء خطخ رطىَشَخ 

نهًذسعخ حغت يُهغُخ 

انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ 

أػؼبء فشَك رطىَش 

انًذسعخ وفشق رُغُك 

انًغبالد 

:  يالحظبد

يشبسكخ انخطخ انزطىَشَخ 

نهًذسعخ يغ انًغهظ 

  نشجكخ انًذاسطانزشثىٌ

نى َطهغ انًغهظ ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ 

ونى َمى انشئُظ ثبنزىلُغ 

. ػهُهب

لبو سئُظ انًغهظ فمؾ  

رطىَش ثبالؽالع  ػهً خطخ 

 ورى االػزًبد وانزىلُغ انًذسعخ

. يٍ لجم انشئُظ

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

رطىَش ػهً خطخ 

 ورى اػزًبدهب انًذسعخ

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب  

. دوٌ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع 

ػهً خطخ رطىَش 

انًذسعخ ورى اػزًبدهب 

ورىلُغ انشئُظ ػهُهب 

. ثؼذ يُبلشزهب

لبو انًغهظ ثبالؽالع ػهً 

خطخ رطىَش انًذسعخ ورى 

اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ 

ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك 

يالحظبد انًغهظ ػهُهب 

ورضوَذ يذَش انًذسعخ  

. ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ

: يالحظبد
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 انًذسعخ يٍ وعهخ َظش كىادس انمُبداد انًذسعُخ خطؾ رطىَش إػذاد دسعخ فبػهُخ ػًهُخ 1.1.6انًؤشش.........ربثغ 

 فشيق تطىيش الوذسست: هصذس البيبنبث

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 رى رشكم انفشَك ثُبء ػهً انشغجخ وحغت انكفبءح وَزكىٌ يٍ يذَش انًذسعخ وأسثغ يؼهًٍُ حغت انًغبل.  

 حؼش يذَش انًذسعخ عًُغ انجشايظ انزذسَجُخ راد انؼاللخ ولبو ثزىػُخ يغزًغ انًذسعخ حىل انجشَبيظ.  

 ٍلبيذ انًذسعخ ثؼًم يشاعؼخ رارُخ شبيهخ ثبعزخذاو يُهغُخ انجشَبيظ ورطجُمهب ػهً انًؼهًٍُ وانطهجخ وانًغزًغ انًحه.  

 رى رشرُت االحزُبعبد حغت انًغزىَبد انُبرغخ ػٍ ػًهُخ انًشاعؼخ ورى اخزُبس األونىَبد ثُبء ػهً يؼبَُش ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ  وانًذَشَخ.  

 رى ثُبء خطخ رطىَشَخ نهًذسعخ حغت يُهغُخ انجشَبيظ وثًشبسكخ عًُغ أػؼبء فشَك رطىَش انًذسعخ وفشق رُغُك انًغبالد.   

 

 

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش  - 2

  ورى االػزًبد وانزىلُغ يٍ لجم انشئُظرطىَش انًذسعخلبو سئُظ انًغهظ فمؾ  ثبالؽالع  ػهً خطخ . 

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  ثبالؽالع ػهً خطخ رطىَش انًذسعخ و اػزًبدهب ورىلُغ انشئُظ ػهُهب ثؼذ يُبلشزهب ورىصُك يالحظبد انًغهظ ػهُهب ورضوَذ انزشثىٌ او انًغهظ ٌقػشوسح

. يذَش انًذسعخ  ثزغزَخ ساعؼخ يكزىثخ
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 2/2 صيذسعخ:   سلى انزمشَش                                                            3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ       انطشح انضبَىَخ ثُبد : انضائشح اعى انًذسعخ 

  انشيضب :        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111546: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 (حسب النوىرج الوعتوذ لبشنبهج تطىيش الوذسست والوذيشيت)دسجت تطبيق الوذاسس لخطط التطىيش الوذسسيت  : 1.1الوؤشش  

          فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

 انزطىَش انًذسعُخدسعخ رطجُك انًذاسط نخطؾ   : 1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انزٍ رى رُفُزهب حغت /اإلعشاءادَغجخ 
انخطخ 

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

 رُفز أٌ رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ويمبسَزهب ثبألَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع ثُبء ػهًانُغجخ َحذدهب انًمُى : يالحظخ

. نغبَخ ربسَخه

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

 يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 1

  انزؼبوٌ يب ثٍُ فشَك رطىَش انًذسعخ واالَغغبو فٍ انؼًم. 

  ٍرىفش انًُحخ انًبنُخ وانذػى انًبدٌ يٍ انًغزًغ انًحه . 

  كىٌ ادًَ طف فٍ انًذسعخ هى انظف انضبيٍ االعبعٍ وانطبنجبد يزؼبوَبد وانذافؼُخ ػبنُخ ػُهٍ نهؼًم . 

  انزؼبوٌ يغ فشق انغالو ورمذَى انذػى نهًذسعخ . 

  

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  ػهً انشغى يٍ اٌ فشَك انزطىَش يزؼبوٌ اال اٌ ثؼغ انًؼهًبد َمبويٍ انزغُُش . 

  ػذو رؼبوٌ اونُبء االيىس فٍ انزىاطم يغ انًذسعخ . 

  وعىد انطبنجبد انغىسَبد وػذو رؼبوَهٍ فٍ انؼًم يغ كبدس انًذسعخ . 

  

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  ٍُػشوسح يشبسكخ عًُغ انؼبيهٍُ فٍ انًذسعخ ورحمُك االَغغبو ثٍُ عًُغ انؼبيه . 

  ػشوسح يشبسكخ اونُبء االيىس فٍ ارخبر انمشاساد انًزؼهمخ ثبنًذسعخ . 

   صَبدح انذػى انًبدٌ حغت حبعبد انًذاسط 
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الرمثا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 29                 29/4/2-28صالح العمري             تاريخ جمع البيانات        .المقيم االول صالح بني صخر         المقيم  الثاني    د
 

 2/3 صيذسعخ: سلى انزمشَش                                                              3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ       انطشح انضبَىَخ ثُبد : انضائشح اعى انًذسعخ 

   انشيضب:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111546: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

 الوؤشش

 2.2.1 a : النسبت الوئىيت ألنشطت الخطط التطىيشيت للوذاسس وهذيشيبث التشبيت والتعلين والتي تن تنفيزهب بذعن هبلي هقذم هن وصاسة

 التشبيت والتعلين

 ال ينطبق  فشيق تطىيش الوذسست:  هصذس البيبنبث

:   عهى انزمذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ ألَشطخ انخطؾ انزطىَشَخ نهًذاسط ويذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى وانزٍ رى رُفُزهب ثذػى يبنٍ يمذو يٍ وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى : 2.2.1aانًؤشش  

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي الوعبييش 

األَشطخ انىاسدح فٍ /انُغجخ انًئىَخ نإلعشاءاد

انخطخ انزطىَشَخ نهًذسعخ وانزٍ رى رُفُزهب ثزًىَم 

يٍ انًُحخ انًبنُخ انًمذيخ يٍ انىصاسح ثبنُغجخ 
نًغًىع األَشطخ انًخطؾ رُفُزهب  

0-20 %21-40 %41-60 %61-80 %81-100 %

انُغجخ َحذدهب انًمُى ثُبء ػهً رمذَش انًغًىػخ وثؼذ يشاعؼخ انزمبسَش واالؽالع ػهً ػذد األَشطخ انًُفزح ثذػى يبنٍ يٍ انىصاسح واحزغبة َغجزهب انًئىَخ : يالحظخ

.  رُفز نغبَخ ربسَخهأٌنًغًىع األَشطخ انىاسدح ثبنخطخ وانًفشوع 

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 ٍػشوسح طشف انًُحخ انًبنُخ فٍ ثذاَخ انؼبو انذساع . 

 صَبدح انًُحخ انًبنُخ حغت حبعبد انًذسعخ . 
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 2/4 صيذسعخ:        سلى انزمشَش                              3&1نغًغ انجُبَبد وانزمشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهؾ                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ        انطشح انضبَىَخ ثُبد: انضائشح اعى انًذسعخ 

 انشيضب  :       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 111546: انشلى انىؽٍُ نهًذسعخ

  هذيشي وهعلوي الوذاسس عن جىدة الذعن الوقذم هن هذيشيبث التشبيت والتعلين لتحقيق أهذاف خطط التطىيش الوذسسيت  سضبدسجت  : 1.5الوؤشش

 ةفشيق تطىيش الوذسس: هصذس البيبنبث

: عهى انزمذَش انهفظٍ

  يذَشٌ ويؼهًٍ انًذاسط ػٍ عىدح انذػى انًمذو يٍ يذَشَبد انزشثُخ وانزؼهُى نزحمُك أهذاف خطؾ انزطىَش انًذسعُخ   سػبدسعخ : 1.5انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي : انًطهىة

 انًشبسكٍُ سػبَمذس انًمُى يغزىي 

 ػٍ األعئهخ أصُبء انهمبء إعبثبرهىحغت 

 

لىٌ يمجىل ػؼُف   يزذٍَ سػبػذو 

 رشفك يغ هزا انزمشَش االعزجُبَبد انزٍ َغًؼهب انًمًُبٌ يٍ انًشبسكٍُ: يالحظخ

انُمبؽ انشئُغخ انًغزخهظخ يٍ عهغخ انُمبػ 

يب هٍ أثشص َمبؽ انمىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  انذػى انفٍُ يٍ لجم انًششف انًغبَذ . 

 

يب هٍ أثشص َمبؽ انؼؼف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  لهخ انذػى انًبدٌ يٍ لجم انًذَشَخ يغ انًذسعخ . 

  

 

 رىطُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 ػشوسح رىفُش انذػى انًبدٌ يٍ لجم يذَشَخ انزشثُخ نهًذسعخ وحغت االيكبَبد انًزبحخ يٍ اصبس ونىاصو. 


