برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /لغى انًزبثعخ وانزمُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزمشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 3&1

اسم المديرية :الرمثا

سلى انزمشَش :خطخ يذسعخ 1/10

انغُظ :ركىس/ئَبس/يخزهظ
اعى انًذسعخ  :عكُُخ ثُذ انحغٍُ االعبعُخ انًخزهطخ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ :انشيضب
انشلى انىطٍُ نهًذسعخ111565 :

انًشحهخ:صبَىٌ /أعبعٍ

المؤشر  :1.1.1النسبت المئىيت لخطط التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة
مصذر البيبنبث :خطط التطىير المذرسيت
عهى انزمذَش انهفظٍَ(:غزخذو نزمُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد المجمىعتين األولى والثبلثت فقط)
انًإشش  :1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب
اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ
رى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
(األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب
َعى
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ
َعى
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًإشش








انًغزىي 3

انًغزىي 4
√

انًغزىي 5
√

√
√
√

يهخص االحزُبعبد يىعىد وصالصخ او اكضش يٍ االونىَبد يشرجطخ ثبالحزُبعبد.
عًُع االونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ وثشكم ربو.
صالصخ َزبئظ نذَهب يإششاد يزىافمخ يعهب .
يعظى اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ.
رى رحذَذ انًغإونُبد نكبفخ االعشاءاد (األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب.
انغذول انضيٍُ َزغى ثبنىالعُخ .
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

 -2يب هٍ أثشص َمبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًإشش

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
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يضَذ يٍ انزىضُح نهزخطُظ وفك انُزبئظ.
يضَذ يٍ االرصبل ثٍُ يذاسط انشجكخ نزجبدل انخجشاد.

المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /لغى انًزبثعخ وانزمُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزمشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 3&1

اسم المديرية :الرمثا

سلى انزمشَش :خطخ يذسعخ 2/10

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/ئَبس /يخزهظ
اعى انًذسعخ  :اثى حُُفخ انضبَىَخ نهجٍُُ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ:انشيضب
انشلى انىطٍُ نهًذسعخ111559 :
المؤشر  :1.1.1النسبت المئىيت لخطط التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة
مصذر البيبنبث :خطط التطىير المذرسيت
عهى انزمذَش انهفظٍَ(:غزخذو نزمُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد المجمىعتين األولى والثبلثت فقط)
انًإشش  :1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب
اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ
√
رى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
(األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب
ال
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ
َعى
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًإشش






انًغزىي 3

انًغزىي 4
√

انًغزىي 5

√
√
√

يهخص ا الحزُبعبد يىعىد وصالصخ او اكضش يٍ االونىَبد يشرجطخ ثبالحزُبعبد.
انُزبئظ.
صالصخ اونىَبد او اكضش يشرجطخ ة
كبفخ انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب وهُبن يضَظ ثٍُ انًإششاد انكًُخ وانُىعُخ.
َصف اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ.
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

 -2يب هٍ أثشص َمبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًإشش




نى ٌرى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نالعشاءاد (األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب.
انغذول انضيٍُ نهزُفُز ال َزغى ثبنىالعُخ.
ثعض االعشاءاد غُش يشرجطخ ثبنُزبئظ.

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
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ضشوسح رحذَذ انغذول انضيٍُ نكبفخ االعشاءاد.
ضشوسح رحذَذ انًغإونُبد نكبفخ االعشاءاد انًُىٌ رُفُزهب.
ضشوسح اسرجبط كبفخ االعشاءاد ثبنُزبئظ.

المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /لغى انًزبثعخ وانزمُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزمشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 3&1

اسم المديرية :الرمثا

سلى انزمشَش :خطخ يذسعخ 3/10

اعى انًذسعخ  :شغشح انذس االعبعُخ انًخزهطخ  ....انغُظ :ركىس/ئَبس/يخزهظ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ :انشيضب
انشلى انىطٍُ نهًذسعخ113544 :

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ

المؤشر  :1.1.1النسبت المئىيت لخطط التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة
مصذر البيبنبث :خطط التطىير المذرسيت
عهى انزمذَش انهفظٍَ(:غزخذو نزمُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد المجمىعتين األولى والثبلثت فقط)
انًإشش  :1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب
اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ
رى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
(األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب
َعى
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ
َعى
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًإشش





انًغزىي 3

انًغزىي 4

انًغزىي 5
√

√
√
√
√

يهخص االحزُبعبد يىعىد وكبفخ االونىَبد ثبالضبفخ نعجبسح انشؤَخ رغزغُت نالحزُبعبد.
انُزبئظ.
صالصخ اونىَبد او اكضش يشرجطخ ة
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ.
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

 -2يب هٍ أثشص َمبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًإشش




َزُغزبٌ نذَهًب يإششاد يزىافمخ يعهب.
ثعض االعشاءاد يشرجطخ ثبنُزبئظ.
رى رحذَذ انًغإونُبد نُصف االعشاءاد (األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب.

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
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ضشوسح اٌ ركىٌ كبفخ انُزبئظ يزىافمخ يع يإششارهب.
ضشوسح اسرجبط كبفخ االعشاءاد يع انُزبئظ.
ضشوسح رحذَذ يغإونُخ انزُفُز نكبفخ االعشاءاد.

المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /لغى انًزبثعخ وانزمُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزمشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 3&1

اسم المديرية :الرمثا

سلى انزمشَش :خطخ يذسعخ 4/10

اعى انًذسعخ  :حفصخ ثُذ عًش االعبعُخ نهجُبد  ...انغُظ :ركىس/ئَبس /يخزهظ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ :انشيضب
انشلى انىطٍُ نهًذسعخ113463 :

انًشحهخ:صبَىٌ /أعبعٍ

المؤشر  :1.1.1النسبت المئىيت لخطط التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة
مصذر البيبنبث :خطط التطىير المذرسيت
عهى انزمذَش انهفظٍَ(:غزخذو نزمُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد المجمىعتين األولى والثبلثت فقط)
انًإشش  :1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب
اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ
رى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
(األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب
َعى
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ
َعى
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًإشش







انًغزىي 3

انًغزىي 4
√

انًغزىي 5

√
√
√
√

يهخص ا الحزُبعبد يىعىد وصالصخ او اكضش يٍ االونىَبد يشرجطخ ثبالحزُبعبد.
انُزبئظ.
صالصخ اونىَبد او اكضش يشرجطخ ة
صالصخ َزبئظ نذَهب يإششاد يزىافمخ يعهب.
رى رحذَذ انًغإونُبد الغهجُخ االعشاءاد (األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب.
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ.
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

 -2يب هٍ أثشص َمبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًإشش


ثعض اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ.

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
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ضشوسح اسرجبط كبفخ االعشاءاد ثبنُزبئظ.

المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /لغى انًزبثعخ وانزمُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزمشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 3&1

اسم المديرية :الرمثا

سلى انزمشَش :خطخ يذسعخ 5/10

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/ئَبس /يخزهظ
اعى انًذسعخ  :اثى عجُذح االعبعُخ ثٍُُ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ :انشيضب
انشلى انىطٍُ نهًذسعخ111534 :
المؤشر  :1.1.1النسبت المئىيت لخطط التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة
مصذر البيبنبث :خطط التطىير المذرسيت
عهى انزمذَش انهفظٍَ(:غزخذو نزمُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد المجمىعتين األولى والثبلثت فقط)
انًإشش  :1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب
اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ
رى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
(األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب
ال
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ
َعى
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًإشش






انًغزىي 3

انًغزىي 4

انًغزىي 5
√

√
√
√
√

يهخص ا الحزُبعبد يىعىد وكبفخ االونىَبد ثبالضبفخ نعجبسح انشؤَخ رغزغُت نالحزُبعبد
انُزبئظ.
صالصخ اونىَبد او اكضش يشرجطخ ة
يعظى اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ.
رى رحذَذ انًغإونُبد نًعظى اإلعشاءاد (األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب.
رًذ انًصبدلخ عهً انخطخ يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

 -2يب هٍ أثشص َمبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًإشش



َزُغزبٌ نذَهًب يإششاد يزىافمخ يعهب.
انغذول انضيٍُ نهزُفُز ال َزغى ثبنىالعُخ.

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
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ضشوسح اسرجبط كبفخ انًإششاد يع انُزبئظ.
ضشوسح اٌ َزغى انغذول انضيٍُ ثبنىالعُخ.

المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /لغى انًزبثعخ وانزمُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزمشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 3&1

اسم المديرية :الرمثا

سلى انزمشَش :خطخ يذسعخ 1/10

انغُظ :ركىس/ئَبس /يخزهظ
اعى انًذسعخ  :انزَُجخ انضبَىَخ نهجٍُُ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ :انشيضب
انىطٍُ نهًذسعخ111534 :

انشلى

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ

المؤشر  :1.1.1النسبت المئىيت لخطط التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة
مصذر البيبنبث :خطط التطىير المذرسيت
عهى انزمذَش انهفظٍَ(:غزخذو نزمُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد المجمىعتين األولى والثبلثت فقط)
انًإشش  :1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب
اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ
√
رى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
(األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب
ال
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ
َعى
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًإشش






انًغزىي 3

انًغزىي 4

انًغزىي 5
√

√
√
√

يهخص االحزُبعبد يىعىد وكبفخ االونىَبد ثبالضبفخ نعجبسح انشؤَخ رغزغُت نالحزُبعبد .
صالصخ اونىَبد او اكضش يشرجطخ ثبنُزبئظ .
صالصخ َزبئظ نذَهب يإششاد يزىافمخ يعهب .
َصف االعشاءاد يشرجطخ ثبنُزبئظ .
رًذ انًصبدلخ عهً انخطخ انزطىَشَخ يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط .

 -2يب هٍ أثشص َمبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًإشش




عهً انشغى يٍ اٌ َصف االعشاءاد يشرجطخ ثبنُزبئظ اال اٌ انُصف اِخش غُش يشرجظ ثبنُزبئظ .
رى رحذَذ انًغإونُبد نجعض االعشاءاد وثشكم يُبعت .
انغذول انضيٍُ ال َزغى ثبنىالعُخ .

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
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ضشوسح اٌ ركىٌ كبفخ االعشاءاد يشرجطخ ثبنُزبئظ
ضشوسح رحذَذ انًغإونُبد نكبفخ االعشاءاد وثشكم يُبعت .
ضشوسح اٌ َزغى انغذول انضيٍُ ثبنىالعُخ .

المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /لغى انًزبثعخ وانزمُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزمشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 3&1

اسم المديرية :الرمثا

سلى انزمشَش :خطخ يذسعخ 2/10

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/ئَبس /يخزهظ
اعى انًذسعخ  :انجىَضخ االعبعُخ نهجٍُُ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ :انشيضب
انشلى انىطٍُ نهًذسعخ113781 :
المؤشر  :1.1.1النسبت المئىيت لخطط التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة
مصذر البيبنبث :خطط التطىير المذرسيت
عهى انزمذَش انهفظٍَ(:غزخذو نزمُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد المجمىعتين األولى والثبلثت فقط)
انًإشش  :1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
√
انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب
اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ
رى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
(األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب
ال
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ
َعى
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًإشش






انًغزىي 3

انًغزىي 4
√

انًغزىي 5

√
√
√

يهخص االحزُبعبد يىعىد وصالصخ او اكضش يٍ االونىَبد يشرجطخ ثبالحزُبعبد .
صالصخ اونىَبد او اكضش يشرجطخ ثبنُزبئظ .
كبفخ االعشاءاد يشرجطخ ثبنُزبئظ .
رى رحذَذ انًغإونُبد الغهجُخ االعشاءاد وثشكم يُبعت .
رًذ انًصبدلخ عهً انخطخ انزطىَشَخ يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط .

 -2يب هٍ أثشص َمبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًإشش



َزُغخ واحذح فمظ نذَهب يإششاد يزىافمخ يعهب .
انغذول انضيٍُ ال َزغى ثبنىالعُخ .

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
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ضشوسح اٌ ركىٌ عًُع انُزبئظ يإششارهب يزىافمخ يعهب واٌ َكىٌ هُبن يضط يٍ انًإششاد انكًُخ وانُىعُخ .
ضشوسح اٌ َزغى انغذول انضيٍُ ثبنىالعُخ .

المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /لغى انًزبثعخ وانزمُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزمشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 3&1

اسم المديرية :الرمثا

سلى انزمشَش :خطخ يذسعخ 3/10

انغُظ :ركىس/ئَبس/يخزهظ
اعى انًذسعخ  :ساثعخ انعذوَخ االعبعُخ انًخزهطخ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ :انشيضب
انشلى انىطٍُ نهًذسعخ111571 :

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ

المؤشر  :1.1.1النسبت المئىيت لخطط التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة
مصذر البيبنبث :خطط التطىير المذرسيت
عهى انزمذَش انهفظٍَ(:غزخذو نزمُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد المجمىعتين األولى والثبلثت فقط)
انًإشش  :1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب
اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ
رى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
(األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب
َعى
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ
َعى
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًإشش








انًغزىي 3

انًغزىي 4

انًغزىي 5
√
√
√
√
√

يهخص االحزُبعبد يىعىد وكبفخ االونىَبد ثبالضبفخ نعجبسح انشؤَخ رغزغُت نالحزُبعبد .
عًُع االونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ وثشكم ربو . .
عًُع انُزبئظ كبفخ يإششارهب يزىافمخ يعهب وهُبن يضَظ يٍ انًإششاد انُىعُخ وانكًُخ.
كبفخ االعشاءاد يشرجطخ ثبنُزبئظ .
رى رحذَذ انًغإونُبد نكبفخ االعشاءاد وثشكم يُبعت .
انغذول انضيٍُ َزغى ثبنىالعُخ .
رًذ انًصبدلخ عهً انخطخ انزطىَشَخ يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط .

 -2يب هٍ أثشص َمبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًإشش

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
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المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /لغى انًزبثعخ وانزمُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزمشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 3&1

اسم المديرية :الرمثا

سلى انزمشَش :خطخ يذسعخ 4/10

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/ئَبس /يخزهظ
اعى انًذسعخ  :فبسوق االعبعُخ نهجٍُُ
انشيش
ا
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ:
انشلى انىطٍُ نهًذسعخ111568 :
المؤشر  :1.1.1النسبت المئىيت لخطط التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة
مصذر البيبنبث :خطط التطىير المذرسيت
عهى انزمذَش انهفظٍَ(:غزخذو نزمُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد المجمىعتين األولى والثبلثت فقط)
انًإشش  :1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجك عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
√
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحمُمهب
اإلعشاءاد (األَشطخ) يشرجطخ ثبنُزبئظ
رى رحذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
(األَشطخ) انًُىٌ رُفُزهب
ال
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىالعُخ
َعى
رًذ انًصبدلخ عهُهب يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َمبط انمىح ثبنُغجخ نهزا انًإشش






انًغزىي 3

انًغزىي 5
√

انًغزىي 4

√
√
√

يهخص االحزُبعبد يىعىد وكبفخ االونىَبد ثبالضبفخ نعجبسح انشؤَخ رغزغُت نالحزُبعبد .
َزُغزبٌ نذَهًب يإششاره يزىافمخ يعهب.
َصف االعشاءاد يشرجطخ ثبنُزبئظ .
رى رحذَذ انًغإونُبد نُصف االعشاءاد وثشكم يُبعت.
رًذ انًصبدلخ عهً انخطخ انزطىَشَخ يٍ لجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

 -2يب هٍ أثشص َمبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًإشش






احذي االونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئ .
عهً انشغى يٍ اٌ َزُغزبٌ نذَهًب يإششاره يزىافمخ يعهب اال اٌ انُزبئظ االخشي غُش يشرجطخ ثًإششارهب.
عهً انشغى يٍ اٌ َصف االعشاءاد يشرجطخ ثبنُزبئظ اال اٌ انُصف اِخش غُش يشرجظ ثبنُزبئظ .
عهً انشغى يٍ رحذَذ انًغإونُبد نُصف االعشاءاد وثشكم يُبعت اال اٌ انُصف اِخش نى َزى رحذَذ انًغإونُبد نهب.
انغذول انضيٍُ ال َزغى ثبنىالعُخ.

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
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ضشوسح اٌ ركىٌ عًُع االونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ .
ضشوسح اٌ ركىٌ عًُع انُزبئظ كبفخ يإششارهب يزىافمخ يعهب وهُبن يضَظ ثٍُ انًإششاد انُىعُخ وانكًُخ.
ضشوسح اٌ ركىٌ كبفخ االعشاءاد يشرجطخ ثبنُزبئظ.
ضشوسح رحذَذ انًغإونُبد نكبفخ االعشاءاد وثشكم يُبعت.
ضشوسح اٌ َزغى انغذول انضيٍُ ثبنىالعُخ.

المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

