
 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  
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 10/1خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                            3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                        أعبعٍ/ربٔىٌ  :                          اٌّشحٍتِخخٍظ/ئٔبد/ روىس:اٌضٕظ       َ/ أَ َبعش االٔصبسَت ط .   اعُ اٌّذسعت 

 ٌىاء ِبسوب  :       اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت 112548.اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 
حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

    √ 

√     إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

 √    اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

 √    ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 

إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

    √ 

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 
ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد ورالرت او اوزش ِٓ االوٌىَبث ِشحبطت ببالحخُبصبث  . 

 َصُّغ االوٌىَبث ِشحبطت ببٌٕخبئش وبشىً حب. 

 صُّغ االصشاءاث ِشحبطت ببٌٕخبئش. 

 حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ٌىبفت االصشاءاث وبشىً ِٕبعب. 

 اٌضذوي اٌضٍِٕ ِؼذ ٌضُّغ االصشاءاث. 

 حّج اٌّصبدلت ػًٍ اٌخطت اٌخطىَشَت ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ ٌشبىت اٌّذاسط. 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد اال أه حىصذ اوٌىَخبْ حطىَشحبْ ٌُغج ِشحبطت ببالحخُبصبث. 

 ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ اٌّإششاث ِخىافمت ِغ إٌخبئش اال أهب سوضث ػًٍ اٌّإششاث اٌىُّت فمظ. 

 ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ اٌضذوي اٌضٍِٕ ِؼذ اال أه وضغ طٍُت اٌؼبَ وٌُ َخُ ححذَذ اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌىً اصشاء  . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسة اخخُبس االوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وٌىبفت اٌّضبالث  . 

 ضشوسة ححذَذ اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز ٌىً ٔشبط  . 

 اخخُبس ِإششاث ٔىػُت ببالظبفت ٌٍّإششاث اٌىُّت . 

  

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  
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 10/2خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                        أعبعٍ /ربٔىٌ :ِخخٍظ                          اٌّشحٍت/ئٔبد/ روىس:اٌضٕظ.       اٌضبُذَت اٌزبٔىَت اٌشبٍِت ٌٍبٕبث.    اعُ اٌّذسعت 

 ٌىاء ِبسوب  .            اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت112589: اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 
حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

     √

√     إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

√     اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

√     ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 
إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

     √

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز ِب - 1

  ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد ووبفت االوٌىَبث ببالظبفت ٌؼببسة اٌشؤَت حغخضُب ٌالحخُبصبث  . 

  َصُّغ االوٌىَبث ِشحبطت ببٌٕخبئش وبشىً حب  . 

  اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب  . 

  االصشاءاث ِشحبطت ببٌٕخبئش . 

  حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌالصشاءاث إٌّىٌ حٕفُزهب . 

  اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت . 

  حّج اٌّصبدلت ػًٍ اٌخطت ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ  ٌشبىت اٌّذاسط . 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ صُّغ إٌخبئش ِإششاحهب ِخىافمت ِؼهب اال اْ بؼض إٌخبئش ال َىصذ ِضس بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت  . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

   ضشوسة اٌخٕىَغ بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت 

 

 

 

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/3خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                             3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ  ّٔىرس 

                        أعبعٍ/ربٔىٌ  :                          اٌّشحٍتِخخٍظ/ئٔبد/ روىس:اٌضٕظ       عًٍّ االٔصبسَت االعبعُت اٌّخخٍطت ..   اعُ اٌّذسعت 

  ٌىاء ِبسوب:        اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت112586: اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 
حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

     √

  √   إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

 √    اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

 √    ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 

إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

    √ 

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 
ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد ووبفت االوٌىَبث ببالظبفت ٌؼببسة اٌشؤَت حغخضُب ٌالحخُبصبث  . 

 اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب  . 

 االصشاءاث ِشحبطت ببٌٕخبئش . 

 حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌالصشاءاث إٌّىٌ حٕفُزهب . 

 اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت . 

 ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد ووبفت االوٌىَبث ببالظبفت ٌؼببسة اٌشؤَت حغخضُب ٌالحخُبصبث  . 

 َصُّغ االوٌىَبث ِشحبطت ببٌٕخبئش وبشىً حب  . 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 اوٌىَخبْ فمظ ِشحبطت ببٌٕخبئش  . 

  ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ ِؼضُ  اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب اال اْ هٕبن ِإشش غُش ِشحبظ بٕخُضخه، وال َىصذ ِضس بُٓ اٌّإششاث

 .إٌىػُت واٌىُّت

  

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسة اسحببط وبفت إٌخبئش ببالوٌىَبث اٌخطىَشَت  . 

 .   ضشوسة اٌخٕىَغ بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت

  

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/4خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                        أعبعٍ/ربٔىٌ  :                          اٌّشحٍتِخخٍظ/ئٔبد/ روىس:اٌضٕظ       سلُت بٕج اٌشعىي االعبعُت   اعُ اٌّذسعت 

  ٌىاء ِبسوب:         اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت113676:  اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 
حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

    √ 

√     إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

 √    اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

  √   ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 
إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

   √  

     الاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد ووبفت االوٌىَبث ببالظبفت ٌؼببسة اٌشؤَت حغخضُب ٌالحخُبصبث  . 

 َصُّغ االوٌىَبث ِشحبطت ببٌٕخبئش وبشىً حب  . 

 اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّبِىي ححمُمهب . 

 ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد ووبفت االوٌىَبث ببالظبفت ٌؼببسة اٌشؤَت حغخضُب ٌالحخُبصبث  . 

 َصُّغ االوٌىَبث ِشحبطت ببٌٕخبئش وبشىً حب  . 

  

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 ٔصف االصشاءاث ِشحبطت ببٌٕخبئش . 

 ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ اٌّإششاث ِخىافمت ِغ إٌخبئش اال أهب سوضث ػًٍ اٌّإششاث اٌىُّت فمظ . 

 اٌضذوي اٌضٍِٕ ال َخغُ ببٌىالؼُت  . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسة اسحببط وبفت االصشاءاث ببٌٕخبئش . 

 اٌخٕىَغ بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت  . 

 اٌحبصت اًٌ صذوي صٍِٕ َخغُ ببٌىالؼُت . 

 

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/5خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                        أعبعٍ/ربٔىٌ  :                          اٌّشحٍتِخخٍظ/ئٔبد/ روىس:اٌضٕظ     اَ ػٍمبْ االعبعُت اٌّخخٍطت.   اعُ اٌّذسعت 

 . ٌىاء ِبسوب         اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت112542:  اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 
حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

 √    

 √    إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

 √    اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

 √    ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 
إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

     √

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

 مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز- 1

 َِؼظُ االوٌىَبث ِشحبطت ببٌٕخبئش وبشىً حب  . 

 رالرت ٔخبئش ٌذَهب  ِإششاث ِخىافمت ِؼهب  . 

 ِؼضُ االصشاءاث ِشحبطت ببٌٕخبئش . 

 حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌالصشاءاث إٌّىٌ حٕفُزهب . 

 اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت . 

 حّج اٌّصبدلت ػًٍ اٌخطت ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ  ٌشبىت اٌّذاسط . 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 ٍِخص االحخُبصبث غُش ِىصىد . 

 ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ رالرت ٔخبئش ٌذَهب ِإششاث ِخىافمت ِؼهب اال أه ال َىصذ ِضس ٌٍّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت . 

 ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت اال اْ بؼض االصشاءاث غُش ِحذدة . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسة حفشَغ وبفت اٌفمشاث وحىفش ٍِخص ٌالحخُبصبث . 

 ضشوسة اٌخٕىَغ بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت . 

 اٌحبصت اًٌ صذوي صٍِٕ َخغُ ببٌىالؼُت ٌىبفت االصشاءاث  . 

 

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/6خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                             3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ  ّٔىرس 

                        أعبعٍ /ربٔىٌ :ِخخٍظ                          اٌّشحٍت/ئٔبد/ روىس:اٌضٕظ      اٌُىبًُ اٌزهبٍ اٌزبٔىَت ٌٍبٕبث.   اعُ اٌّذسعت 

   ٌىاء ِبسوب:      اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت     112580: اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 
حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

    √ 

√     إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

 √    اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

 √    ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 
إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

   √  

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد ورالرت او اوزش ِٓ  االوٌىَبث ِشحبطت  ببالحخُبصبث  . 

 َصُّغ االوٌىَبث ِشحبطت ببٌٕخبئش وبشىً حب  . 

 رالرت ٔخبئش ٌذَهب ِإششاث ِخىافمت ِؼهب . 

 ِؼظُ االصشاءاث ِشحبطت ببٌٕخبئش. 

 حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌالصشاءاث إٌّىٌ حٕفُزهب . 

 اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت . 

 حّج اٌّصبدلت ػًٍ اٌخطت ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ  ٌشبىت اٌّذاسط. 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ رالرت ٔخبئش ٌذَهب ِإششاث ِخىافمت ِؼهب اال أه ال َىصذ ِضس ٌٍّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت . 

 حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ٌٕصف االصشاءاث وبشىً ِٕبعب . 

  

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسة اٌخٕىَغ بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت  . 

 اٌحبصت اًٌ  ححذَذ اٌّغإوٌُبث ٌىبفت االصشاءاث وبشىً ِٕبعب  . 

  

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/7خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                        أعبعٍ /ربٔىٌ :ِخخٍظ                          اٌّشحٍت/ئٔبد/روىس :اٌضٕظ      لخُبت بٓ ِغٍُ اٌزبٔىَت اٌّهُٕت ٌٍبُٕٓ...   اعُ اٌّذسعت 

 ٌىاء ِبسوب .       اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت  113560: اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 
حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

   √  

 √    إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

 √    اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

√     ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 
إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

     √

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 رالرت  اوٌىَبث  ِشحبطت  ببٌٕخبئش    . 

 رالرت ٔخبئش ٌذَهب ِإششاث ِخىافمت ِؼهب . 

 االصشاءاث ِشحبطت ببٌٕخبئش  . 

 حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌالصشاءاث إٌّىٌ حٕفُزهب . 

 اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت . 

 حّج اٌّصبدلت ػًٍ اٌخطت ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ  ٌشبىت اٌّذاسط. 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

   ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد واوٌىَخبْ ِشحبطخبْ ببالحخُبصبث 

 ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ رالرت ٔخبئش ٌذَهب ِإششاث ِخىافمت ِؼهب اال أه ال َىصذ ِضس ٌٍّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت. 

 ػًٍ اٌشغُ ِٓ اْ اٌضذوي اٌضٍِٕ َخغُ ببٌىالؼُت اال أه وضغ طٍُت اٌؼبَ ٌبؼض االصشاءاث. 

  

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ضشوسة اسحببط وبفت االوٌىَبث ببالحخُبصبث  . 

 ضشوسة اٌخٕىَغ بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت . 

 اٌحبصت اًٌ صذوي صٍِٕ ِشحبظ ببٌىالغ وٌضُّغ االصشاءاث . 

  

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 10/8خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                        أعبعٍ /ربٔىٌ :ِخخٍظ                          اٌّشحٍت/ئٔبد/ روىس:اٌضٕظ        أسوي بٕج ػبذ اٌّطٍب االوًٌ..   اعُ اٌّذسعت 

  ٌىاء ِبسوب         اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت112602: اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 
حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

     √

√     إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

  √   اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

  √   ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 
إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

     √

     الاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

  ٍِخص االحخُبصبث ِىصىد ووبفت االوٌىَبث ببالظبفت ٌؼببسة اٌشؤَت حغخضُب ٌالحخُبصبث  . 

  َصُّغ االوٌىَبث ِشحبطت ببٌٕخبئش وبشىً حب  . 

  حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌالصشاءاث إٌّىٌ حٕفُزهب . 

  حّج اٌّصبدلت ػًٍ اٌخطت ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ  ٌشبىت اٌّذاسط . 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  ٔخُضخبْ ٌذَهّب ِإششاث ِخىافمت ِؼهب   . 

  ٔصف االصشاءاث ِشحبطت ببٌٕخبئش . 

   اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز ال َخغُ ببٌىالؼُت 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  ضشوسة حىافك صُّغ إٌخبئش ِغ اٌّإششاث واٌّضس بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت . 

  ضشوسة اسحببط وبفت االصشاءاث ببٌٕخبئش . 

  اٌحبصت اًٌ صذوي صٍِٕ َخغُ ببٌىالؼُت  . 

 

 

 

  



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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         8/خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                                                    ربٔىٌ :           اٌّشحٍت                 روىس :اٌضٕظ                                          اإلِبَ ِبٌه اٌزبٔىَت اٌشبٍِت ٌٍبُٕٓ اعُ اٌّذسعت 

 ِبسوب:       اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت                                       112571 : اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 

حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

  *   

    * إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

    * اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

   *  ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 

إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

 *    

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ال

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 ٌّؼظُ االٔشطت واالصشاءاثاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت .  

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  ُِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعتغُش إٌخبئش ِؼظ. 

  ُِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبغُش اٌّإششاث ِؼظ. 

 إٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)ٌإلصشاءاث ٌّؼظُ َ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌُ َج. 

 ػذَ االٌخضاَ بخشحُب ػٕبصش ّٔىرس اٌخطت. 

 ػّىُِت اٌصُبغت ٌبؼض اٌّإششاث وإٌخبئش. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  إٌخبئش بأوٌىَبث اٌّذسعتضشوسة اسحببط صُّغ. 

  اٌّإششاث ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبضشوسة اسحببط صُّغ. 

  إٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)إلصشاءاث ٌىبفت ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ضشوسة. 

  االٌخضاَ بخشحُب ػٕبصش ّٔىرس اٌخطتضشوسة. 

  ِشاصؼت صُبغت اٌّإششاث وإٌخبئش بشىً صحُحضشوسة . 

 

 

 

   



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 9/خطت ِذسعت     : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                                             أعبعٍ :                 اٌّشحٍتةِخخٍظ :اٌضٕظ  إٌضهت األعبعُت اٌّخخٍطت اٌزبُٔت                                           :  اعُ اٌّذسعت

 ِبسوب :  اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت                                         113013: اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 
حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

    * 

 *    إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

   *  اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

  *   ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 
إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

   *  

     الاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت. 

 إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت. 

 ِشحبطت ببٌٕخبئش (األٔشطت) اإلصشاءاث. 

  إٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث. 

  األصشاءاثحٕىع. 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبغُش ِشحبطتاٌّإششاث بؼض . 

 اٌضِٓ غُش ِحذد بشىً ِٕبعب. 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  اٌّإششاث ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبضشوسة اسحببط صُّغ. 

  ُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز ببٌىالؼُتضشوسة أْ َخغ. 

 

       

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 اعُ 10/خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                                   ربٔىٌ :                     اٌّشحٍتةِخخٍظ /:اٌضٕظ                                    داس اٌغالَ اٌزبٔىَت اٌشبٍِت اٌّخخٍطتاٌّذسعت 

     ِبسوب  اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت                                               110569 اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 

حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

   *  

   *  إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

   *  اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

   *  ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 

إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

   *  

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

  وّب حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُتاٌّذسعتحُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث . 

  إٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث. 

 اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت. 

 حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ ٌشبىت اٌّذاسط. 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعتغُش إٌخبئش بؼض. 

  ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبغُش اٌّإششاث بؼض. 

 ِشحبطت ببٌٕخبئشغُش  (األٔشطت) بؼض اإلصشاءاث. 

 صُبغت إٌخبئش ٌُغج دلُمت. 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  إٌخبئش بأوٌىَبث اٌّذسعتضشوسة اسحببط صُّغ. 

  اٌّإششاث ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبضشوسة اسحببط. 

 ببٌٕخبئش (األٔشطت) ضشوسة اسحببط اإلصشاءاث. 

  صُبغت إٌخبئش صُبغت صحُحتضشوسة. 

 

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 اعُ 11/خطت ِذسعت   : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                     ربٔىٌ  :                         اٌّشحٍتئٔبد :اٌضٕظ ُِّىٔت أَ اٌّإُِٕٓ اٌزبٔىَت                                                   :اٌّذسعت 

  ِبسوب  اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت                                                 112581 اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 

حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

   *  

  *   إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

     *اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

    * ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 

إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

  *   

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت. 

 إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت. 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبغُش اٌّإششاث. 

 ببٌٕخبئش (األٔشطت) ػذَ اسحببط ِؼظُ اإلصشاءاث. 

  َبشىً ِٕبعبإٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)ٌإلصشاءاث ٌبؼض ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ػذ . 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

 ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبصُّغ اٌّإششاث ضشوسة اسحببط . 

 ببٌٕخبئش (األٔشطت) ضشوسة اسحببط ِؼظُ اإلصشاءاث. 

  بشىً ِٕبعبإٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)ٌإلصشاءاث ٌبؼض ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ضشوسة . 

 

 

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 اعُ 12/خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                            اٌزبٔىَت :                         اٌّشحٍتروىس :اٌضٕظ طبسق بٓ صَبد اٌزبٔىَت                                                     : اٌّذسعت 

 ِبسوب :    اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت                                                112526:  اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 

حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

  *   

  *   إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

  *   اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

  *   ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 

إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

   *  

     الاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت. 

 اسحببط اٌّإششاث واالصشاءاث ببٌٕخبئش. 

  إٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث. 

  لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ ٌشبىت اٌّذاسطػًٍ اٌخطتحّج اٌّصبدلت ِٓ . 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

 ٌ ٌُحُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت. 

 َىخب شٍء ٌّضبي اٌمُبدة واالداسة ببٌشغُ ِٓ وصىد أوٌىَت ٌهب ٌُ. 

 ال َخغُ اٌضذوي اٌضٍِٕ ببٌىالؼُت. 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُتضشوسة. 

 ضشوسة اػبدة إٌظش فٍ ِضبي االداسة واٌمُبدة. 

 ضشوسة أْ َخغُ اٌضذوي اٌضٍِٕ ببٌىالؼُت. 

 

 

 

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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اعُ 13/خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                           أعبعُت  :      اٌّشحٍت                    ةِخخٍظ /:اٌضٕظ إٌهضت األعبعُت اٌّخخٍطت األوًٌ                                    :اٌّذسعت 

 ِبسوب :  اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت                                                  112553: اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 

حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

    * 

   *  إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

   *  اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

  *   ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 

إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

  *   

     الاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت. 

 ِشحبطت ببٌٕخبئش (األٔشطت) اإلصشاءاث. 

  لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ ٌشبىت اٌّذاسطػًٍ اٌخطتحّج اٌّصبدلت ِٓ . 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعتغُش إٌخبئش  بؼض. 

  اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهببؼض. 

 ٌ ٌُ إٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث. 

 َخغُ ببٌىالؼُت الاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز . 

 ػّىُِت اٌصُبغت ٌبؼض اٌّإششاث وإٌخبئش . 

 ػذَ حٕىَغ اٌّإششاث . 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  إٌخبئش بأوٌىَبث اٌّذسعتضشوسة اسحببط صُّغ. 

  اٌّإششاث ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبضشوسة اسحببط. 

  بشىً ِٕبعبإٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث ضشوسة اسحببط . 

  ْببٌىالؼُت َخغُ اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُزضشوسة أ. 

 اػبدة إٌظش فٍ صُبغت إٌخبئش واٌّإششاث. 

 اٌخٕىَغ بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت. 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

ماركا            : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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اعُ 14/خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                       ربٔىٌ :          اٌّشحٍت                         روىس :اٌضٕظ اٌؼض بٓ ػبذ اٌغالَ اٌزبٔىَت اٌشبٍِت                                 : اٌّذسعت

 ِبسوب:  اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت                                                  112624: اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 

حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

    * 

  *   إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

   *  اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

   *  ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 

إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

   *  

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت. 

 إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت. 

  إٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث. 

 اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت. 

 حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ ٌشبىت اٌّذاسط. 
 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبغُشاٌّإششاث بؼض. 

 ِشحبطت ببٌٕخبئشغُش (األٔشطت) بؼض اإلصشاءاث. 

  اٌّإششاثػذَ حٕىع. 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  اٌّإششاث ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبضشوسة اسحببط. 

 ببٌٕخبئش (األٔشطت) ضشوسة اسحببط اإلصشاءاث. 

 اٌخٕىَغ بُٓ اٌّإششاث اٌىُّت وإٌىػُت. 

 

 

  



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخببؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبحذ اٌخشبىٌ  

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

           

2013 نيسان3،4تاريخ جمع البيانات  فاروق بني حمد    : المقيم االول        ايمان الترعان: المقيم  الثاني    Page 16 
 

 اعُ 16/خطت ِذسعت : سلُ اٌخمشَش                              3&1ٌضّغ اٌبُبٔبث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                    ربٔىٌ  :                         اٌّشحٍتروىس /:اٌضٕظ اٌششَف حغُٓ بٓ ٔبصش اٌزبٔىَت ٌٍبُٕٓ                                       :اٌّذسعت 

 ِبسوب:   اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌهب اٌّذسعت                                                   112530: اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت   

النسبت المئىيت لخطظ  التطىيز المذرسيت التي تنطبق عليهب معبييز الجىدة : 1.1.1المؤشز

خطظ التطىيز المذرسيت : مصذر البيبنبث

( المجمىعتين األولى والثبلثت فقظَغخخذَ ٌخمُُُ صىدة خطظ ِذاسط ِذَشَبث ):عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 إٌغبت اٌّئىَت ٌخطظ  اٌخطىَش اٌّذسعُت اٌخٍ حٕطبك ػٍُهب ِؼبَُش اٌضىدة: 1.1.1اٌّإشش 

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼبَُش 

حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذسعت وّب 

حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت 

   *  

  *   إٌخبئش ِشحبطت بأوٌىَبث اٌّذسعت 

   *  اٌّإششاث ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهب 

  *   ِشحبطت ببٌٕخبئش  (األٔشطت) اإلصشاءاث

حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌإلصشاءاث 

إٌّىٌ حٕفُزهب  (األٔشطت)

   *  

     ٔؼُاٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت 

حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ 

ٌشبىت اٌّذاسط 

     ٔؼُ

 

مب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا المؤشز - 1

 حُ ححذَذ األوٌىَبث حغب احخُبصبث اٌّذَشَت واالحخُبصبث اٌّشخشوت ٌّذاسط اٌّذَشَت  وّب حظهشهب بُبٔبث اٌّشاصؼت اٌزاحُت. 

 إٌخبئش ِشحبطت ببألوٌىَبث. 

 ِشحبطت ببٌٕخبئش (األٔشطت) اإلصشاءاث. 

 إٌّىٌ حٕفُزهب (األٔشطت)حُ ححذَذ اٌّغإوٌُبث ببٌٕغبت ٌىً اإلصشاءاث. 

 اٌضذوي اٌضٍِٕ ٌٍخٕفُز َخغُ ببٌىالؼُت. 

 حّج اٌّصبدلت ػٍُهب ِٓ لبً اٌّضٍظ اٌخشبىٌ ٌشبىت اٌّذاسط. 

 

مب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا المؤشز - 2

  ِشحبطت ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبغُش اٌّإششاث بؼض. 

 ػذَ حٕىَغ اٌّإششاث. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبمج تطىيز المذرست والمذيزيت- 3

  اٌّإششاث ببٌٕخبئش اٌّأِىي ححمُمهبضشوسة اسحببط. 

  اٌخٕىَغ بُٓ اٌّإششاث إٌىػُت واٌّإششاث اٌىُّتضشوسة. 


