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 10/1خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                            3&1نغًع انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهظ                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ     عٍُ انجبشب األعبعخ نهجُبد :   اعى انًذسعخ

 نىاء عٍُ انجبشب: اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ...........................  انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

*     

     *انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

    * انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

   *  يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ 

رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطانًصبدقخ عهً انخطخ. 

 

يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 ٌ رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخنى. 

 انُزبئظ غُش يشرجطخ ثبالونىَبد انزطىَشَخ. 

  يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهبغُش انًؤششاد. 

 عذو انذقخ فٍ صُبغخ انُزبئظ ويؤششاد األداء. 

  َزغى ثبنىاقعُخالانغذول انضيٍُ نهزُفُز. 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخضشوسح . 

 اسرجبط انُزبئظ ثبالونىَبد انزطىَشَخ ضشوسح. 

 انًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهباسرجبط  ضشوسح. 

 انذقخ فٍ صُبغخ انُزبئظ ويؤششاد األداء ضشوسح. 

 َزغى انغذول انضيٍُ نهزُفُز ثبنىاقعُخأٌ  ضشوسح. 
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 10/2خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :                          انًشحهخيخزهظ/إَبس/ ركىس:انغُظ    أو انذَبَُش انضبَىَخ انًخزهطخ:   اعى انًذسعخ

النسبت : 1.1.1 المؤشرنىاء عٍُ انجبشب: اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ...........................  انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

المئىيت لخطط  التطىير المذرسيت التي تنطبق عليهب معبيير الجىدة 

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

     *انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

    * يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

  *   

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ 

رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     ال

يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش  - 1

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

 انزطىَشَخانُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ . 

 

 يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 2

  سرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهبغُش وانًؤششاد. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

 ٌ ثشكم يُبعتانًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)إلعشاءاد نجعض ارى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نى . 

  َزغى ثبنىاقعُخال انغذول انضيٍُ نهزُفُز. 

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطي انخطخانًصبدقخ عمعذو . 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  نًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهبسرجبط اضشوسح. 

  ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءادسرجبط اضشوسح. 

  ثشكم يُبعتانًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)إلعشاءاد نًعظى ارحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ ضشوسح . 

  ٌنغذول انضيٍُ نهزُفُز ثبنىاقعُخاَزغى ضشوسح أ. 

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطي انخطخانًصبدقخ عمضشوسح . 
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 10/3خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                             3&1نغًع انجُبَبد وانزقشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهظ                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      أو اَغبصخ األعبعُخ نهجٍُُ:    اعى انًذسعخ

 نىاء عٍُ انجبشب: اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ.................... انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ 

رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

  انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهبيعظى.  

 سرجطخ ثبنُزبئظو اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد

 رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 

 

 يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 2

 ثعض انًؤششاد وانُزبئظ رحزبط إنً دقخ فٍ انصُبغخ. 

  َزغى ثبنىاقعُخال انغذول انضيٍُ نهزُفُز.  

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ - 3

  انغذول انضيٍُ نهزُفُز ثبنىاقعُخضشوسح أٌ َزغى.  

  يشاععخ صُبغخ انُزبئظ وانًؤششادضشوسح. 
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 10/4خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهظ                          انًشحهخ/إَبس/ركىس :انغُظ      عهحىة انضبَىَخ انشبيهخ نهجُبد :   اعى انًذسعخ

 يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى نًُطقخ نىاء عٍُ انجبشب:اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ........................ انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    √ 

  √   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  √   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

  √   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   √  

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ 

رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     ال

يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

  رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ

 

 يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 2

 عذو صُبغخ انُزبئظ  ثذقخ حُش رًذ صُبغزهب عهً شكم أهذاف أو إعشاءاد. 

 رضًُذ انخطخ يؤششاد عبيخ ونى رزضًٍ يؤششاد اداء كًُخ وَىعُخ يصبغخ ثذقخ وقبثهخ نهقُبط. 

 ثبنُزبئظ (األَشطخ) عذو اسرجبط اإلعشاءاد. 

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطي انخطخانًصبدقخ عمعذو . 

  َزغى ثبنىاقعُخال انغذول انضيٍُ نهزُفُز.  

 

  

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 ضشوسح صُبغخ انُزبئظ  ثذقخ وفقبً نًعبَُش صُبغخ انُزبئظ. 

 ضشوسح أٌ رضًٍ انخطخ يؤششاد اداء كًُخ وَىعُخ يصبغخ ثذقخ وقبثهخ نهقُبط. 

 ثبنُزبئظ  (األَشطخ) ضشوسح اسرجبط اإلعشاءاد

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطي انخطخانًصبدقخ عمضشوسح . 

  انغذول انضيٍُ نهزُفُز ثبنىاقعُخضشوسح أٌ َزغى.  
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 10/1خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                            3&1نغًع انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                          انًشحهخيخزهظ/إَبس/ ركىس:انغُظ             أو صعشوسح األعبعُخ انًخزهطخ:-    اعى انًذسعخ 

 عٍُ انجبشب:  اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ          112749 :  انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

   *  

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

  *   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

  *   

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ 

رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

 يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخرًذ انًصبدقخ . 

 

 

يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  َزغى ثبنىاقعُخالانغذول انضيٍُ نهزُفُز. 

 ٌ انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)إلعشاءاد يعظى رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ لنى. 

 
 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  ٌَزغى انغذول انضيٍُ نهزُفُز ثبنىاقعُخضشوسح أ. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)إلعشاءاد يعظى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ لضشوسح. 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

قغى انًزبثعخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ  

عين الباشا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

                         29/04/2013-28نبيل الصمادي                  المقيم  الثاني    هيثم سنجق                 تاريخ جمع البيانات   .المقيم االول   د
      Page 6 
 

خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وونٍ  انزقشَش األًَىرط 

10/2 
                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهظ                          انًشحهخ/إَبس/ ركىس:انغُظ      صَذ ثٍ حبسصخ األعبعُخ نهجٍُُ:    اعى انًذسعخ 

 عٍُ انجبشب:   اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ                    113799: نًذسعخ انشقى انىطٍُ ل

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 

رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    

* 

 

  *   انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

  *   يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 

انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

  *   

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ 

رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

 يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ. 

 رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 
 

 يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش- 2

 ثشكم يُبعتانًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)إلعشاءاد يعظى و رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ لنى َذ . 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 ثشكم يُبعتانًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)إلعشاءاد ل رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ ضشوسح . 
 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

قغى انًزبثعخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ  

عين الباشا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/3خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                             3&1نغًع انجُبَبد وانزقشَش األونٍ  ًَىرط 

                                     أعبعٍ/ٌ اَىس :         انًشحهخ يخزهظ             /إَبس/ركىس :اثى َصُشانضبَىَخ نهجٍُُ انغُظ:    اعى انًذسعخ

 عٍُ انجبشب:     اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ  ...........................   انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

   *  

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ 

رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

    ال 

يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ. 

 
 

يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

 ثشكم يُبعتانًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)إلعشاءاد يعظى و رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ لنى َذ . 

 يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخ انًصبدقخ نى َزى  .

 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

 ثشكم يُبعتانًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)إلعشاءاد ل رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ ضشوسح . 

 يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطعهً انخطخ انًصبدقخ ضشوسح  .

 



 وصاسح انزشثُخ وانزعهُى

قغى انًزبثعخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ  

عين الباشا                : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/4خطخ يذسعخ : سقى انزقشَش                              3&1نغًع انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :                          انًشحهخيخزهظ/إَبس/ ركىس:يذسعخ انقبدعُخ انضبَىَخ انًخزهطخ    انغُظ:    اعى انًذسعخ 

 عٍُ انجبشب:   اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ ...........................     انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطط التطىير المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقطَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ):عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ  انزطىَش انًذسعُخ انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح: 1.1.1انًؤشش 

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًعبَُش 

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ 

    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب 

 *    يشرجطخ ثبنُزبئظ  (األَشطخ) اإلعشاءاد

رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد 
انًُىٌ رُفُزهب  (األَشطخ)

     *

     َعىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ 

رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َعى

يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 1

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

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 يشرجطخ ثبنُزبئظ (األَشطخ) اإلعشاءاد. 

  انًُىٌ رُفُزهب (األَشطخ)رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نإلعشاءاد. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ. 

 رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 
 

يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش - 2

  انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبثعض يشرجطخ ةغُشانًؤششاد. 

 

 

 رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ- 3

  انُزبئظ انًأيىل رحقُقهبةانًؤششاد ضشوسح اسرجبط. 

 
 


