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 11/1 يذسعت خطت: سقى انخقشٚش                                       4&2و نضًع انبٛبَبثانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                         أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                         انًشعهت/إَبد/ ركٕس:انضُظ    انطٛبت انزبَٕٚت انشبيهت نهبُبث:اعى انًذسعت 

 يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى نهٕاء انبخشاء:  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت           112879:          انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة: 1.1.1الوؤشز   

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث
( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ): عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

    √ 

√     انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

√     انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

√     انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب 

√     انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

√     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

     √

حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ 
حُفٛزْب 

    √ 

     َعىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش صًٛعٓب يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 كبفت انُخبئش يكخٕبت ببنشكم انصغٛظ ٔحُطبق عهٛٓب صًٛع انًعبٚٛش. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب ُْٔبك يضٚش يٍ انًؤششاث انُٕعٛت ٔانكًٛت. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ. 

 كبفت انًخشصبث نذٚٓب يؤششاث يخٕافقت يعٓب ُْٔبك يضٚش يٍ انًؤششاث انُٕعٛت ٔانكًٛت ٔقًٛت أعبط ٔيغخٓذف. 

 كبفت انُخبئش نذٚٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت ألغهبٛت األَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب ٔبشكم يُبعب. 

  انضذٔل انضيُٙ ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

 حى انًصبدقت عهٗ انخطت يٍ قبم انًضهظ. 

 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 بعض انًخشصبث نى ٚغذد نٓب قًٛت أعبط ٔيغخٓذف. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 حغذٚذ قًٛت األعبط ٔانًغخٓذف نًؤششاث انًخشصبث بصٕسة صغٛغت. 
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 11/2 يذسعت خطت: سقى انخقشٚش                            4&2و نضًع انبٛبَبثانخقشٚش األٔنٙ  ًَٕرس 

                        أعبعٙ/ربَٕ٘  :                          انًشعهتيخخهظ/إَبد/ ركٕس:انضُظ      انبخشاء األعبعٛت انًخخهطت   اعى انًذسعت 

  يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى نهٕاء انبخشاء:  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت       112891:انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة : 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ): عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

   √  

 √    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

   √  انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

   √  انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب 

   √  انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

 √    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

   √  

حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ 

حُفٛزْب 

   √  

     َعىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

  ٔصٕد يهخص نالعخٛبصبث ٔرالرت أ أكزش يٍ األٔنٕٚبث يشحبطت ببالعخٛبصبث. 

 انُخبئش صًٛعٓب يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 ٍٛحُطبق يعبٚٛش انكخببت انصغٛغت نهُخبئش عهٗ ارُخ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث ُْٔبك يضٚش يٍ انًؤششاث انُٕعٛت ٔانكًٛت ٔقًٛت أعبط ٔقًٛت يغخٓذف نكم يُٓب. 

 يعظى انُخبئش نذٚٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ألغهبٛت األَشطت ٔبشكم يُبعب. 

 حغذٚذ انضيٍ ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

 حى انًصبدقت عهٗ انخطت انخطٕٚشٚت يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 ارُخٍٛ يٍ انُخبئش ال حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انكخببت انصغٛغت. 

 َخٛضخبٌ نذًٚٓب يؤششاث يخٕافقت يعًٓب. 

 بعض انًخشصبث ال حصف أ٘ حغٛٛش فٙ انغبنت ٔال حخغى ببنٕضٕط. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 انٕضٕط، ٔٔصف انخغٛٛش عهٗ انقذسة ٔاألداء ، ٔألٌ حذل عهٗ انخغٛٛش ٔخبنٛت يٍ  ).كخببت انُخبئش بشكم صغٛظ ٔأٌ حُطبق عهٛٓب كبفت انًعبٚٛش

 .(انبٛبَبث انكًٛت ٔانُٕعٛت

 ضشٔسة أٌ حكٌٕ صًٛع انُخبئش كبفت يؤششاحٓب يخٕافقت يعٓب ٔاٌ ٚكٌٕ ُْبك يضٚش بٍٛ انًؤششاث انكًٛت ٔانُٕعٛت. 

 ضشٔسة أٌ حكٌٕ عببسة انًخشس حصف حغٛٛش فٙ انغبنت ٔأٌ  حخغى ببنٕضٕط. 
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 11/3 يذسعت خطت: سقى انخقشٚش                             4&2و نضًع انبٛبَبثانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس    

                        أعبعٙ/ربَٕ٘  :يخخهظ                        انًشعهت/إَبد/ركٕس :انضُظ     ضشاس بٍ األصٔس األعبعٛت نهبٍُٛ:   اعى انًذسعت 

 يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى نهٕاء انبخشاء:  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت        112907: انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة: 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ): عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 
حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

   √  

 √    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 
  √   انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

  √   انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب 

   √  انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

  √   انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

 √    

حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ 
حُفٛزْب 

  √   

     الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 يهخص االعخٛبصبث يٕصٕد ٔرالرت أٔ أكزش يٍ األٔنٕٚبث يشحبطت ببالعخٛبصبث. 

 صًٛع األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش ٔبشكم حبو. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ.  

 رالد َخبئش نذٚٓب يؤششاث يخٕافقت يعٓب. 

 حًج انًصبدقت عهٗ انخطت يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  يكخٕبت بشكم صغٛظغٛشانًخشصبث بعض. 

 ٔصف األَشطت انٕاسد فٙ انخطت ال ٚخغى ببنٕضٕط ٔال ٚعبش عٍ أنٛت انخُفٛز، ف، ألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبنبعض  حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نى ٚخى

 .(َششاث حٕعٛت، نقبءاث يع أٔنٛبء األيٕس ): َغٕ.ٔال حعبش عٍ يضًَٕٓب.غبنبٛخٓب نى ٚغذد يُفزْٔب بشكم يُبعب

  ٕ(طٕال انعبو، انفصم األٔل)عهٗ انشغى يٍ ٔصٕد صذٔل صيُٙ إال أَّ ال ٚخغى صذٔل صيُٙ ببنٕاقعّٛت الحخبرِ صفت انخعًٛى  فٙ ٔقج انخُفٛز َغ. 

 عهٗ انشغى يٍ ٔصٕد اسحببط بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش، إال أٌ األَشطت انًكخٕبت ال حغقق انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 صٚبدة االْخًبو ببألَشطت ٔحُٕعٓب ٔيشاعبة انخغهغم انًُطقٙ نٓب، نخغقٛق انُخبئش بصٕسة يُبعبت. 

 حغذٚذ يغؤٔنٛبث انخُفٛز بشكم يُبعب نكبفت انُشبطبث. 

 انبعذ عٍ حعًٛى صيٍ انُشبطبث ، ٔحغذٚذ ٔقج حُفٛزِ بذقت ٔبشكم يُبعب . 

 ضشٔسة االْخًبو بٕصف األَشطت نخعبش عٍ يضًَٕٓب بشكم يُبعب. 
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 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشٚش                             4&2نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        أعبعٙ /ربَٕ٘ :                         انًشعهت يخخهظ/إَبد/ ركٕس:انضُظ     انشاصف انزبَٕٚت انًخخهطت:   اعى انًذسعت 

 يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى نهٕاء انبخشاء:    اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت               112882: انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

 النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة: 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظٚغخخذو نخقٛٛى صٕدة خطظ يذاسط يذٚشٚبث ): عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًعبٚٛش 

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 
√     

 √    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

  √   انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ  

 √    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب 

  √   انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ 

 √    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

   √  

حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ 

حُفٛزْب 

   √  

     َعىانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 

نشبكت انًذاسط 

     َعى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

  صًٛع األٔنٕٚبث يشحبطت ببنُخبئش ٔبشكم حبو. 

 عببساث انُخبئش حخغى ببنٕضٕط ٔحصف حغٛش فٙ انقذسة أٔ األداء  ٔخبنٛت يٍ انبٛبَبث انُٕعٛت ٔانكًٛت . 

 صًٛع انُخبئش كبفت يؤششاحٓب يخٕافقت يعٓب ُْٔبك يضٚش يٍ انًؤششاث انُٕعّٛت ٔانكًّٛت. 

 (حخغى ببنٕضٕط ٔحصف أَشطت يُضضة، ٔال حخضًٍ عببساث كًٛت َٕٔعٛت )حُطبق عهٗ عببسة انًخشس رالرت يٍ انًعبٚٛش. 

 كبفت انًخشصبث نذٚٓب يؤششاث يخٕافقت يعٓب ُْٔبك يضٚش يٍ انًؤششاث انُٕعٛت ٔانكًٛت ٔقًٛت أعبط ٔيغخٓذف نكم يُٓب. 

 يعظى انُخبئش نذٚٓب أَشطت ٔيخشصبث يشحبطت بٓب. 

 حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ألغهبٛت األَشطت ٔبشكم يُبعب. 

 ٕ٘حى انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم سئٛظ انًضهظ انخشب. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 يهخص االعخٛبصبث غٛش يٕصٕد. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 ضشٔسة حضًٍٛ انخطت انخطٕٚشٚت يهخص االعخٛبصبث. 

 

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبغذ انخشبٕ٘  

لواء البتراء              : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/1خطت يذسعت :                                        سقى انخقشٚش4&2ًَٕرس انخقشٚش األٔنٙ نضًع انبٛبَبث و

أعبعٙ                                               /ربَٕ٘: يخخهظ   انًشعهت/إَبد/ركٕس: ٔاد٘ يٕعٗ انزبَٕٚت نهبٍُٛ     انضُظ:    اعى انًذسعت 

انبخشاء :   اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت            112893: انشقى انٕطُٙ نًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة : 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطظ هذارس هذيزيبث الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظ): سلن التقذيز اللفظي
 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ  انًعبٚٛش

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

      

       انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

       انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ 

       انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب

       انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ

       انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 
 ٔانُخبئش

      

حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ 

 حُفٛزْب

      

     ال انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 
 نشبكت انًذاسط

     َعى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

 حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطعهٗ انخطتحًج انًصبدقت . 

 . 

 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  ببنٕاقعٛتٚخغى الانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز 

 

 

 حٕصٛبث نخغغٍٛ بشَبيش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

  ببنٕاقعٛتانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ضشٔسة اٌ ٚخغى. 

 

 

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبغذ انخشبٕ٘  

لواء البتراء              : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/2خطت يذسعت :                              سقى انخقشٚش4&2ًَٕرس انخقشٚش األٔنٙ  نضًع انبٛبَبث و

أعبعٙ                                            /ربَٕ٘: يخخهظ          انًشعهت/إَبد/ركٕس: دالغت انزبَٕٚت نهبٍُٛ         انضُظ:    اعى انًذسعت 

انبخشاء : اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                 112883: انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة : 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطظ هذارس هذيزيبث الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظ): سلن التقذيز اللفظي
 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ  انًعبٚٛش

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

      

       انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

       انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ 

       انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب

       انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ

       انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 
 ٔانُخبئش

      

حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ 

 حُفٛزْب

      

      َعى انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 
 نشبكت انًذاسط

      َعى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

 حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب. 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطعهٗ انخطتحًج انًصبدقت . 

 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبغذ انخشبٕ٘  

لواء البتراء              : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/3خطت يذسعت :                               سقى انخقشٚش4&2ًَٕرس انخقشٚش األٔنٙ نضًع انبٛبَبث و

أعبعٙ                         /ربَٕ٘:                           انًشعهتيخخهظ/إَبد/ركٕس: انًذُٚت انٕسدٚت انزبَٕٚت انًخخهطت     انضُظ:    اعى انًذسعت 

انبخشاء :             اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت113900: انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة : 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطظ هذارس هذيزيبث الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظ): سلن التقذيز اللفظي
 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ  انًعبٚٛش

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

      

       انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

       انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ 

       انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب

       انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ

       انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 
 ٔانُخبئش

      

حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ 

 حُفٛزْب

      

     َعى انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 
 نشبكت انًذاسط

     َعى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

 حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب. 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطعهٗ انخطتحًج انًصبدقت . 

 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبغذ انخشبٕ٘  

لواء البتراء              : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/4خطت يذسعت :                               سقى انخقشٚش4&2ًَٕرس انخقشٚش األٔنٙ نضًع انبٛبَبث و

أعبعٙ                                 /ربَٕ٘: يخخهظ            انًشعهت/إَبد/ركٕس: اعًبء بُج ابٙ بكش انزبَٕٚت نهبُبث     انضُظ:    اعى انًذسعت

انبخشاء :                                  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت112886: انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

النسبت الوئىيت لخطظ  التطىيز الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبييز الجىدة : 1.1.1الوؤشز

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

 (يستخذم لتقيين جىدة خطظ هذارس هذيزيبث الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظ): سلن التقذيز اللفظي
 انُغبت انًئٕٚت نخطظ حطٕٚش انًذاسط انخٙ حُطبق عهٛٓب يعبٚٛش انضٕدة : 1.1.1انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ  انًعبٚٛش

حى حغذٚذ األٔنٕٚبث عغب اعخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

      

       انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

       انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ 

       انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل حغقٛقٓب

       انًخشصبث يكخٕبت بشكم صغٛظ

       انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 
 ٔانُخبئش

      

حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ 

 حُفٛزْب

      

     َعى انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت

حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ 
 نشبكت انًذاسط

     َعى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 حى حغذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نالَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب. 

 اسحببط انًؤششاث ببنُخئش. 

  انُخبئش يكخٕبت بشكم صغٛظ 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش 

 اسحببط انُخبئش ببالٔنٕٚبث. 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت 

 حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 صٛبغت بعض انُخبئش بشكم غٛش صغٛظ، فٓٙ يكخٕبت عهٗ شكم اْذاف. 

 ُْبك َخٛضت ال حشحبظ ببالٔنٕٚبث. 

 يعظى انًخشصبث غٛش يصبغت بشكم صغٛظ ٔعببساحٓب غٛش ٔاضغت. 

 أنٕٚت ٔاعذة فقظ يٍ يغخٕٖ يخذَٙ، ٔاالخشٚبث يٍ يغخٕٖ يقبٕل. 

 ُٙعًٕيٛت انبشَبيش انضي. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 اعبدة صٛبغت انُخبئش بشكم صغٛظ. 

 اعبدة صٛبغت انًخشصبث بشكم صغٛظ. 

 اعبدة انُظش ببنبشَبيش انضيُٙ عخٗ ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

 ضشٔسة اسحببط انُخبئش ببالٔنٕٚبث. 

 


