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 10/1خطخ يذسعخ : سلى انزمشٚش                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/ صبَٕ٘ :                         انًشحهخ يخزهظ/إَبس/ ركٕس:انغُظ       انغًبكّٛ انضبَّٕٚ انشبيهّ:    اعى انًذسعخ 

 انمصش :      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112257 : انشلى انٕطُٙ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغزخذو نزمٛٛى عٕدح خطظ يذاسط يذٚشٚبد ):عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ نخطظ  انزطٕٚش انًذسعٛخ انزٙ رُطجك ػهٛٓب يؼبٚٛش انغٕدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 

رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب 
رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ 

      انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

      يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)

      

     الانغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ 

رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

يب ْٙ أثشص َمبط انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ. 

  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓبيؼظى. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُٕ٘ رُفٛزْب (األَشطخ)رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

  رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسط

 

 

يب ْٙ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ٚزغى ثبنٕالؼٛخ  الانغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز 
 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  االعجٕع \ رحذٚذ انضيٍ انز٘ عٛزى رُفٛز االعشاء ثبنٕٛو 
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لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛظ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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 10/2خطخ يذسعخ : سلى انزمشٚش                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                         أعبعٙ/ صبَٕ٘ :يخزهظ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      انضْشاء انضبَّٕٚ نهجٍُٛ:    اعى انًذسعخ 

 انمصش.:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112242: .انشلى انٕطُٙ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغزخذو نزمٛٛى عٕدح خطظ يذاسط يذٚشٚبد ):عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ نخطظ  انزطٕٚش انًذسعٛخ انزٙ رُطجك ػهٛٓب يؼبٚٛش انغٕدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 

رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب 

رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ 

      انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

      يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)

      

     الانغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ 

رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

يب ْٙ أثشص َمبط انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

  رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ

  انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ

  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

  انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد

  رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسط
 

يب ْٙ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 ٚزغى ثبنٕالؼٛخ  ال ٚزغىانغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز 

 

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ضشٔسح اٌ ٚزغى انغٕل انضيُٙ ثبنٕالؼٛخ. 
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لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛظ ٔانجحش انزشثٕ٘  

القصر             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية   برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/3خطخ يذسعخ : سلى انزمشٚش                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/صبَٕ٘  :                        انًشحهخ  يخزهظ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      او ْالل االعبعّٛ انًخزهطّ:    اعى انًذسعخ 

 انمصش :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112278 : انشلى انٕطُٙ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغزخذو نزمٛٛى عٕدح خطظ يذاسط يذٚشٚبد ):عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ نخطظ  انزطٕٚش انًذسعٛخ انزٙ رُطجك ػهٛٓب يؼبٚٛش انغٕدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 

رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب 
رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ 

      انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

      يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)

      

     َؼىانغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ 

رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

 يب ْٙ أثشص َمبط انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش -1

  رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ

  انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ

  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

  انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد

  انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ

  رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسط

 

يب ْٙ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

 ضشٔسح اػبدح ثُبء انخطخ انزطٕٚشٚخ نهزٕافك يغ االداسح انًٕعّ ثبنُزبئظ  . 
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لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛظ ٔانجحش انزشثٕ٘  

القصر             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية   برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/4خطخ يذسعخ : سلى انزمشٚش                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ/ صبَٕ٘ :يخزهظ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ      ػًش ثٍ انخطبة انضبَّٕٚ نهجٍُٛ:    اعى انًذسعخ 

 انمصش.:       اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112241: .انشلى انٕطُٙ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغزخذو نزمٛٛى عٕدح خطظ يذاسط يذٚشٚبد ):عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ نخطظ  انزطٕٚش انًذسعٛخ انزٙ رُطجك ػهٛٓب يؼبٚٛش انغٕدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 

رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب 
رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ 

      انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

      يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)

      

     الانغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ 

رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

يب ْٙ أثشص َمبط انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

  انًُٕ٘ رُفٛزْب (األَشطخ)رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

  رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسط
 

يب ْٙ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

  نى ٚزجُٗ رحذٚذ االٔنٕٚبد حغت انًُٓغّٛ انًحذدِ فٙ انجشَبيظ 

  انغذٔل انضيُٙ  ال ٚزغى ثبنٕالؼٛخ . 

  يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ غٛش انُزبئظ ثؼض

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  ثُبء االٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعّ ٔفك انّٛ انًشاعؼّ انزارّٛ ٔيُٓغٛخ انجشَبيظ 

  االعجٕع \ رحذٚذ صيٍ رُفٛز االعشاءاد ثبنٕٛو. 

  انُزبئظ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ اسرجبط  عًٛغ ضشٔسح
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لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛظ ٔانجحش انزشثٕ٘  

القصر             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية   برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/1خطخ يذسعخ : سلى انزمشٚش                            3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهظ                          انًشحهخ/إَبس/ركٕس :انغُظ     ػجذ انْٕبة انًغبنٙ انضبَٕٚخ   اعى انًذسعخ 

 انمصش  :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ 112237   انشلى انٕطُٙ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغزخذو نزمٛٛى عٕدح خطظ يذاسط يذٚشٚبد ):عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ نخطظ  انزطٕٚش انًذسعٛخ انزٙ رُطجك ػهٛٓب يؼبٚٛش انغٕدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 

رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب 
رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ 

      انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

      يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)

      

     ال انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ 

رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ 

نشجكخ انًذاسط 

     ال

 يب ْٙ أثشص َمبط انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش- 

  رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ

  انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ

  انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد
 

 

يب ْٙ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

  ٍيشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب غٛشانًؤششادكضٛش ي . 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  غٛش(األَشطخ) كضٛش يٍ اإلعشاءاد 

 ٚزغى ثبنٕالؼٛخ  الانغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز 

  يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسط ػهٗ انخطخانًصبدلخ نى رزى 
 

رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ - 3

  يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب انًؤششادضشٔسح اٌ ركٌٕ عًٛغ. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) ضشٔسح اٌ ركٌٕ عًٛغ اإلعشاءاد

  ثبنٕالؼٛخ  انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛزضشٔسح اٌ ٚزغى

  يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسط ػهٗ انخطخانًصبدلخ ضشٔسح 
 

 

   



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛظ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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 10/2خطخ يذسعخ : سلى انزمشٚش                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                           أعبعٙ/صبَٕ٘  :                          انًشحهخيخزهظ/إَبس/ ركٕس:انغُظ      انشثخ انغشثٛخ االعبعٛخ.   اعى انًذسعخ 

 انمصش :        اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ112280   انشلى انٕطُٙ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغزخذو نزمٛٛى عٕدح خطظ يذاسط يذٚشٚبد ):عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ نخطظ  انزطٕٚش انًذسعٛخ انزٙ رُطجك ػهٛٓب يؼبٚٛش انغٕدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 

رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب 
رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ 

      انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

      يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)

      

     الانغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ 

رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ 
نشجكخ انًذاسط 

         ال

 يب ْٙ أثشص َمبط انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش- _1

  رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ

  انُزبئظ يشرجطّ ثبالٔنٕٚبد 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

  انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد

 

يب ْٙ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

  ٚزغى ثبنٕالؼٛخال انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز. 

 انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسط نى رزى 

  

 

رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ - 3

  (انًششف انزشثٕ٘ , سئٛظ انًغهظ  ) ػهٗ انخطّ انًؼٍُٛٛرٕلٛغ ضشٔسح 

  رحذٚذ انضيٍ ثذلّ ضشٔسح 

 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛظ ٔانجحش انزشثٕ٘  

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

معن  الذنيبات                                              تاريخ جمع البيانات       :عوض الصرايره                              المقيم  الثاني: المقيم االول 
                      29\4\2013     Page 7 

 

 10/3خطخ يذسعخ : سلى انزمشٚش                             3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ  ًَٕرط 

                        أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهظ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ    صشفب انضبَٕٚخ نهجُبد    اعى انًذسعخ 

  انمصش. :      اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ122258    انشلى انٕطُٙ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغزخذو نزمٛٛى عٕدح خطظ يذاسط يذٚشٚبد ):عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ نخطظ  انزطٕٚش انًذسعٛخ انزٙ رُطجك ػهٛٓب يؼبٚٛش انغٕدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 

رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب 

رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ 

      انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

      يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)

      

     َؼى انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ 

رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ 

نشجكخ انًذاسط 

     ال

يب ْٙ أثشص َمبط انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 1

  رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ

 انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ 

  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓبيؼظى 

يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) يؼظى اإلعشاءاد

  انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ

 

يب ْٙ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

  انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسطنى رزى 

  (االٔنٕٚبد)ػذو رٕلٛغ انًؼٍُٛٛ ػهٗ كبفخ االٔساق  

  ثشكم دلٛكانًُٕ٘ رُفٛزْب (األَشطخ)رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد نى ٚزى . 

 
 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسطضشٔسح 

  ضشٔسح رٕلٛغ انًؼٍُٛٛ ػهٗ انخطخ. 

   ثشكم دلٛكانًُٕ٘ رُفٛزْب (األَشطخ)رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد ضشٔسح . 

 
 



 ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

لغى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى/ اداسح انزخطٛظ ٔانجحش انزشثٕ٘  
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 10/4خطخ يذسعخ : سلى انزمشٚش                              3&1نغًغ انجٛبَبد وانزمشٚش األٔنٙ ًَٕرط 

                         أعبعٙ /صبَٕ٘ :يخزهظ                          انًشحهخ/إَبس/ ركٕس:انغُظ     انشثخ انضبَٕٚخ نهجُبد   اعى انًذسعخ 

  انمصش.: اعى يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انزٙ رزجغ نٓب انًذسعخ...........................       انشلى انٕطُٙ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطٚغزخذو نزمٛٛى عٕدح خطظ يذاسط يذٚشٚبد ):عهى انزمذٚش انهفظٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ نخطظ  انزطٕٚش انًذسعٛخ انزٙ رُطجك ػهٛٓب يؼبٚٛش انغٕدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزٕٖ  4انًغزٕٖ  3انًغزٕٖ  2انًغزٕٖ  1انًغزٕٖ انًؼبٚٛش 

رى رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب 

رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ 

      انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب 

      يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُٕ٘ رُفٛزْب  (األَشطخ)

      

     الانغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز ٚزغى ثبنٕالؼٛخ 

رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ 
نشجكخ انًذاسط 

     َؼى 

 يب ْٙ أثشص َمبط انمٕح ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش -1

  انُزبئظ يشرجطخ ثأٔنٕٚبد انًذسعخ

  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيٕل رحمٛمٓب

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد
  انًُٕ٘ رُفٛزْب (األَشطخ)رى رحذٚذ انًغؤٔنٛبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

  رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ لجم انًغهظ انزشثٕ٘ نشجكخ انًذاسط
 

 

يب ْٙ أثشص َمبط انضؼف ثبنُغجخ نٓزا انًؤشش - 2

 رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخنى ٚزى . 

  ٚزغى ثبنٕالؼٛخ ال انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز

 

 رٕصٛبد نزحغٍٛ ثشَبيظ رطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ- 3

  رحذٚذ األٔنٕٚبد حغت احزٛبعبد انًذسعخ كًب رظٓشْب ثٛبَبد انًشاعؼخ انزارٛخضشٔسح. 

  ٌانضيُٙ نهزُفٛز ثبنٕالؼٛخانغذٔلٚزغى ضشٔسح ا  
 


