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 11/1 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                                       4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهظ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :انغُظ     انشُخ أؽًذ انذثبؽ األعبعُخ نهجٍُُ:   اعى انًذسعخ 

 يُطقخ انطفُهخ:      اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ112291: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث
( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ): عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

      انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

      انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

      انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

      انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد 

وانُزبئظ 

      

رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ 

رُفُزهب 

      

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 
نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 وعىد يهخص االؽزُبعبد وكبفخ األونىَبد ثبإلضبفخ نؼجبسح انشؤَخ انزٍ رغزغُت نالؽزُبعبد. 

 عًُغ األونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ ثشكم ربو. 

 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ ورُطجق ػهُهب صالصخ يٍ انًؼبَُش. 

 انُزبئظ نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك اسرجبط ثٍُ انًإششاد وانُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب. 

  انًخشعبد يكزىثخ ثبنشكم انصؾُؼ ورُطجق ػهُهب صالصخ يٍ انًؼبَُش. 

  انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد وكبفخ انًخشعبد نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ وقًُخ أعبط

 .ويغزهذف نكم يُهب

 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ وكبفخ انُزبئظ نذَهب أَشطخ ويخشعبد يشرجطخ ثهب. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد ألغهجُخ األَشطخ وثشكم يُبعت. 

 رى رؾذَذ انضيٍ ثىاقؼُخ. 

 رًذ انًصبدقخ ػهً انخطخ يٍ قجم انًغهظ. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  (رؾزىٌ ػهً كهًخ دانخ ػهً انزغُُش)واؽذح يٍ انُزبئظ ال َُطجق ػهُهب يؼُبس. 

 اقزصبس يإششاد انُزبئظ ػهً انكًٍ فقظ 

 (انؼجبسح رزغى ثبنىضىػ)ثؼض انًخشعبد ال َُطجق ػهُهب يؼُبس. 

 رؾذَذ انًغإونُبد نجؼض األَشطخ غُش دقُق. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 صُبغخ انُزُغخ ثؾُش َُطجق ػهُهب يؼُبس وعىد كهًخ رذل ػهً انزغُُش. 

 ٍثُبء يإششاد انُزبئظ ثشكم يزُىع يب ثٍُ كًٍ وَىػ. 

 كزبثخ انًخشعبد ثؼجبساد واضؾخ رىضؼ األَشطخ انًشاد رُفُزهب. 

 رؾذَذ انًغإونُبد ثذقخ أكجش ثبنُغجخ نجؼض األَشطخ. 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  

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

                                                                                                               

2013 نيسان 23، 22: تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد: المقيم  الثاني  محمد زيتون. د: المقيم االول   Page 2 
 

 11/2 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                             4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهظ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :انغُظ      ػًبس ثٍ َبعش انضبَىَخ نهجٍُُ:   اعى انًذسعخ 

 يُطقخ انطفُهخ:       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ113095:انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ): عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

      انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

      انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

      انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

      انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد 

وانُزبئظ 

      

رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ 
رُفُزهب 

      

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 وعىد يهخص االؽزُبعبد وكبفخ األونىَبد ثبإلضبفخ نؼجبسح انشؤَخ انزٍ رغزغُت نالؽزُبعبد. 

 عًُغ األونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ ثشكم ربو. 

 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ ورُطجق ػهُهب صالصخ يٍ انًؼبَُش. 

 انُزبئظ نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك اسرجبط ثٍُ انًإششاد وانُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثبنشكم انصؾُؼ ورُطجق ػهُهب عًُغ انًؼبَُش. 

 يؼظى انًخشعبد نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ وقًُخ أعبط ويغزهذف نكم يُهب. 

 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ وكبفخ انُزبئظ نذَهب أَشطخ ويخشعبد يشرجطخ ثهب. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد ألغهجُخ األَشطخ وثشكم يُبعت. 

 رى رؾذَذ انضيٍ ثىاقؼُخ. 

 رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  (رؾزىٌ ػهً كهًخ دانخ ػهً انزغُُش)واؽذح يٍ انُزبئظ ال َُطجق ػهُهب يؼُبس. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 كزبثخ انُزُغخ ثشكم صؾُؼ ثؾُش َزؾقق فُهب يؼُبس وعىد كهًخ دانخ ػهً انزغُُش. 
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 11/3 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                              4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهظ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركىس:انغُظ    ئعكبٌ انؾغب انضبَىَخ نهجُبد:   اعى انًذسعخ 

 يُطقخ انطفُهخ:     اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ 112318:انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ): عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

      انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

      انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

      انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

      انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد 

وانُزبئظ 

      

رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ 
رُفُزهب 

      

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 وعىد يهخص االؽزُبعبد وكبفخ األونىَبد ثبإلضبفخ نؼجبسح انشؤَخ انزٍ رغزغُت نالؽزُبعبد. 

 عًُغ األونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ ثشكم ربو. 

 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ ورُطجق ػهُهب كبفخ انًؼبَُش. 

 عًُغ انُزبئظ نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك اسرجبط ثٍُ انًإششاد وانُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثبنشكم انصؾُؼ ورُطجق ػهُهب صالصخ يٍ انًؼبَُش. 

 يؼظى انًخشعبد نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ وقًُخ أعبط ويغزهذف نكم يُهب. 

 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ وكبفخ انُزبئظ نذَهب أَشطخ ويخشعبد يشرجطخ ثهب. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد ألغهجُخ األَشطخ وثشكم يُبعت. 

 رى رؾذَذ انضيٍ ثىاقؼُخ. 

 رًذ انًصبدقخ ػهً انخطخ يٍ قجم انًغهظ. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  (انؼجبسح رزغى ثبنىضىػ)واؽذ يٍ انًخشعبد نى َزؾقق فُه يؼُبس. 

  ثؼض انًإششاد غُش يشرجطخ ثبنًخشعبد. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 صُبغخ انًخشط ثؼجبسح رزغى ثبنىضىػ. 

 (عُذ عذاً،عُذ)صُبغخ يإششاد يزىافقخ يغ انًخشعبد ورؾذَذ قًُخ األعبط وانًغزهذف ثصىسح أوضؼ دوٌ وصفهب ثزقذَش. 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  

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

                                                                                                               

2013 نيسان 23، 22: تاريخ جمع البيانات سامر الحاج أحمد: المقيم  الثاني  محمد زيتون. د: المقيم االول   Page 4 
 

 11/4 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                              4&2نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                         انًشؽهخ يخزهظ/ئَبس/ ركىس:انغُظ  صسقبء انًُبيخ األعبعُخ انًخزهطخ:   اعى انًذسعخ 

 يُطقخ انطفُهخ:       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ113645:انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ): عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

      انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

      انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

      انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

      انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد 

وانُزبئظ 

      

رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ 
رُفُزهب 

      

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 وعىد يهخص االؽزُبعبد وكبفخ األونىَبد ثبإلضبفخ نؼجبسح انشؤَخ انزٍ رغزغُت نالؽزُبعبد. 

 أكضش يٍ صالصخ أونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ. 

 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ ورُطجق ػهُهب صالصخ يٍ انًؼبَُش. 

 عًُغ انُزبئظ نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك اسرجبط ثٍُ انًإششاد وانُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثبنشكم انصؾُؼ ورُطجق ػهُهب عًُغ انًؼبَُش. 

 كبفخ انًخشعبد نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ وقًُخ أعبط ويغزهذف نكم يُهب. 

 يؼظى انُزبئظ نذَهب أَشطخ ويخشعبد يشرجطخ ثهب. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد ألغهجُخ األَشطخ وثشكم يُبعت. 

 انغذول انضيٍُ َزغى ثبنىاقؼُخ. 

 رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 واؽذح يٍ األونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ نكٍ نُظ ثبنشكم انزبو. 

  (انؼجبسح رزغى ثىضىػ)واؽذح يٍ انُزبئظ ال َُطجق ػهُهب يؼُبس. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 اسرجبط األونىَبد عًُؼهب ثبنُزبئظ وثشكم ربو. 

 كزبثخ انُزبئظ عًُؼهب ثبنشكم انصؾُؼ ثؾُش رُطجق ػهُهب عًُغ انًؼبَُش. 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  
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 11/5 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                              4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهظ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :انغُظ      ػًُخ انضبَىَخ انشبيهخ نهجٍُُ:   اعى انًذسعخ 

 يُطقخ انطفُهخ:      اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ112295: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ): عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

      انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

      انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

      انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

      انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد 

وانُزبئظ 

      

رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ 
رُفُزهب 

      

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 وعىد يهخص االؽزُبعبد وكبفخ األونىَبد ثبإلضبفخ نؼجبسح انشؤَخ انزٍ رغزغُت نالؽزُبعبد. 

 عًُغ األونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ ثشكم ربو. 

 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ ورُطجق ػهُهب كبفخ انًؼبَُش. 

 عًُغ انُزبئظ نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك اسرجبط ثٍُ انًإششاد وانُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثبنشكم انصؾُؼ ورُطجق ػهُهب عًُغ انًؼبَُش. 

 كبفخ انًخشعبد نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ وقًُخ أعبط ويغزهذف نكم يُهب. 

 يؼظى انُزبئظ نذَهب أَشطخ ويخشعبد يشرجطخ ثهب. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد نكبفخ األَشطخ وثشكم يُبعت. 

  و12/2012رى رؾذَذ انضيٍ نكُه ال َزغى ثبنىاقؼُخ ئر اٌ صيٍ رُفُز األَشطخ َُزهٍ ثشهش 

 رًذ انًصبدقخ ػهً انخطخ يٍ قجم يغهظ انشجكخ نهًذاسط. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  و2012انضيٍ يؾذد ونكُه غُش واقؼٍ فقذ اقزصش ػهً ػهى. 

 ػذو اسرجبط ثؼض األَشطخ ثًخشعهب. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  ٍو2013-و2012شًىل َشبطبد انخطخ انفزشح انضيُُخ انًقشسح نهؼبو انذساع. 

 سثظ عًُغ األَشطخ ثًخشعبرهب. 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  
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 11/6 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                              4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                         انًشؽهخ يخزهظ/ئَبس/ ركىس:انغُظ    صُفؾخ األعبعُخ انًخزهطخ:   اعى انًذسعخ 

 يُطقخ انطفُهخ:        اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ112320:انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ): عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

      انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

      انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

      انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

      انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد 

وانُزبئظ 

      

رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ 
رُفُزهب 

      

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 وعىد يهخص االؽزُبعبد وكبفخ األونىَبد ثبإلضبفخ نؼجبسح انشؤَخ انزٍ رغزغُت نالؽزُبعبد. 

 عًُغ األونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ ثشكم ربو. 

 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ ورُطجق ػهُهب صالصخ يٍ انًؼبَُش. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثبنشكم انصؾُؼ ورُطجق ػهُهب صالصخ يٍ انًؼبَُش. 

 كبفخ انًخشعبد نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب ونكُهب رقزصش ػهً انًإششاد انكًُخ. 

 كبفخ انُزبئظ نذَهب أَشطخ ويخشعبد يشرجطخ ثهب. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد ألغهجُخ األَشطخ وثشكم يُبعت. 

 انغذول انضيٍُ َزغى ثبنىاقؼُخ. 

 رًذ انًصبدقخ ػهً انخطخ يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 واؽذح يٍ انُزبئظ ال رزغى ثبنىضىػ. 

 ػذو وضىػ واؽذ يٍ انًخشعبد. 

 اقزصبس يإششاد انًخشعبد وانُزبئظ ػهً يإششاد كًُخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 كزبثخ انُزبئظ ثشكم واضؼ ثؾُش رُطجق ػهُهب عًُغ انًؼبَُش. 

 يإششاد انُزبئظ َغت أٌ ركىٌ يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ. 

 كزبثخ انًخشعبد ثشكم واضؼ ثؾُش رُطجق ػهُهب عًُغ انًؼبَُش. 

 انزُىَغ فٍ يإششاد انًخشعبد يب ثٍُ كًُخ وَىػُخ. 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  
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 11/7 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                              4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهظ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :انغُظ     عُم انؾغب األعبعُخ نهجٍُُ:    اعى انًذسعخ 

 يُطقخ انطفُهخ:       اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ112337:انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

خطظ التطىيز الوذرسيت : هصذر البيبنبث

( الوجوىعتين الثبنيت والزابعت فقظَغزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد ): عهى انزقذَش انهفظٍ

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب 
رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 

      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

      انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

      انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

      انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

      انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد 

وانُزبئظ 

      

رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ 
رُفُزهب 

      

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ 

نشجكخ انًذاسط 

     َؼى

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 وعىد يهخص االؽزُبعبد وكبفخ األونىَبد. 

 عًُغ األونىَبد يشرجطخ ثبنُزبئظ ثشكم ربو. 

 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ ورُطجق ػهُهب صالصخ يٍ انًؼبَُش. 

 كبفخ انًخشعبد نذَهب يإششاد يزىافقخ يؼهب وهُبك يضَظ يٍ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخ وقًُخ أعبط ويغزهذف نكم يُهب. 

 كبفخ انُزبئظ نذَهب أَشطخ ويخشعبد يشرجطخ ثهب. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد ألغهجُخ األَشطخ وثشكم يُبعت. 

 انغذول انضيٍُ َزغى ثبنىاقؼُخ. 

 رًذ انًصبدقخ ػهً انخطخ يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  الرغزغُت انشؤَخ نغًُغ االؽزُبعبد. 

 واؽذح يٍ انُزبئظ ال رزغى ػجبسرهب ثبنىضىػ. 

 ًٍاقزصشد انُزبئظ ػهً يإشش واؽذ وغبنجبً يب َكىٌ ك. 

 ثؼض انًخشعبد ال رزغى ثبنىضىػ. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 ػجبسح انشؤَخ َغت أٌ رغزغُت نغًُغ االؽزُبعبد. 

 كزبثخ ػجبسح انُزُغخ ثشكم واضؼ. 

 ٍوأٌ َكىٌ يضَغبً ثٍُ انكًٍ وانُىػٍ (3-1)وضغ أكضش يٍ يإشش نهُزُغخ انىاؽذح ي. 

 كزبثخ انًخشعبد ثشكم واضؼ. 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  
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 11/1 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                                       4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :يخزهظ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :انغُظ      ػًش ثٍ انخطبة األعبعُخ نهجٍُُ:    اعى انًذسعخ 

انطفُهخ : اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ         112361: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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
 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب 

ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 
    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

 *    انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

 *    انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

 *    انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

 *    انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

  *   هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ 

 *    رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب 

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

     َؼىرًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط 

 

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ. 

 انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ. 

 انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد. 

 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ. 

 رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 
 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 صالصخ أونىَبد كبَذ فٍ يغزىي يقجىل. 

 ثؼض انًإششاد انُىػُخ ثؾبعخ ئنً يشاعؼخ. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 يشاػبح أٌ ركىٌ األونىَبد يٍ انًغزىَبد انذَُب. 

 ئػبدح صُبغخ انًإششاد انُىػُخ. 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  
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 11/2 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                             4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ  ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهظ                          انًشؽهخ/ئَبس/ ركىس:انغُظ      انؼُص انضبَىَخ انشبيهخ نهجُبد:    اعى انًذسعخ

انطفُهخ : اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ         112322: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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
 

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب 

ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 
    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

   *  انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

  *   انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

 *    انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

  *   انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

  *   هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ 

   *  رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب 

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

     َؼىرًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط 

 

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

 انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ. 

 انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد. 

 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ. 

 رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 

 َزغى ثبنىاقؼُخ انغذول انضيٍُ نهزُفُز. 
 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  صؾُؼغُش  ثشكمانُزبئظ يكزىثخ.  

 ٌ رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهبنى. 

 يؼظى انًإششاد انًشرجطخ ثبنًخشعبد يإششاد َىػُخ. 

 ػذو اكزًبل ثؼض األَشطخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  صؾُؼثشكمانُزبئظ ضشوسح كزبثخ .  

  رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهبضشوسح. 

  انزُُغ ثٍُ انًإششاد انُىػُخ وانكًُخضشوسح. 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  

الطفيلة           : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/3 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                              4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :                          انًشؽهخيخزهظ/ئَبس/ ركىس:فبطًخ انضهشاء انضبَىَخ انًخزهطخ  انغُظ:    اعى انًذسعخ

انطفُهخ : اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ         112328: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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
 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب 

ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 
    * 

   *  انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

  *   انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

 *    انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

 *    انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

 *    انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

 *    هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ 

   *  رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب 

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

     َؼىرًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط 

 

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ. 

 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ.  

 انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ. 

 انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد. 

 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ. 

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطػهً انخطخرًذ انًصبدقخ . 
 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخغُشانُزبئظ. 

 صالصخ اونىَبد فٍ يغزىي يقجىل. 

 أونىَزبٌ يشرجطزبٌ ثبنُزبئظ فقظ. 

 (غُش يىعىدح" ثُئخ انطبنت"و" انقُبدح واإلداسح"). وعىد يغبنٍُ فٍ انخطخ ال غُش. 

 هُبك َزُغخ يصبغخ ػهً شكم هذف. 

 ثؼض انًإششاد يصبغخ ثشكم غُش واضؼ. 

 ػذو وضىػ و اكزًبل ثؼض انًغإونُبد. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخغُشانُزبئظ ضشوسح اسرجبط. 

  صُبغخ انًإششاد ثشكم غُش صؾُؼضشوسح. 

 رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهبضشوسح . 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  

الطفيلة           : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/4 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                              4&2نغًغ انجُبَبد وانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ/صبَىٌ  :                          انًشؽهخيخزهظ/ئَبس/ ركىس:او عهًخ األعبعُخ انًخزهطخ   انغُظ:    اعى انًذسعخ

انطفُهخ : اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ         112345: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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
 

 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب 

ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 
    * 

 *    انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

   *  انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

 *    انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

  *   انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

   *  انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

  *   هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ 

  *   رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب 

     الانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

     َؼىرًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط 

 هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز- 1

 رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ .

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ .

 انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

 رًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ. 

 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب. 
 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 واؽذح يٍ االونىَبد يٍ يغزىي يقجىل. 

 صُبغخ انُزبئظ غُش واضؾخ. 

 ػذو اكزًبل صُبغخ ثؼض انًخشعبد. 

 يإششاد انًخشعبد غُش يكزًهخ انصُبغخ ورزصف ثبَهب كًُخ. 

 ٍُػذو واقؼُخ انجشَبيظ انضي. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 ضشوسح اػبدح انُظش فٍ صُبغخ انُزبئظ وانًخشعبد. 

 اػبدح انُظش فٍ صُبغخ انًإششاد، وانزُىَغ ثٍُ انًإششاد انكًُخ وانُىػُخ. 

 ٍُاػبدح انُظش فٍ انجشَبيظ انضي. 

 

 

 



 وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى

قغى انًزبثؼخ وانزقُُى/ اداسح انزخطُظ وانجؾش انزشثىٌ  

الطفيلة           : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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 11/5 يذسعخ خطخ: سقى انزقشَش                              4&2و نغًغ انجُبَبدانزقشَش األونٍ ًَىرط 

                        أعبعٍ /صبَىٌ :يخزهظ                          انًشؽهخ/ئَبس/ركىس :انؼٍُ انجُضبء انضبَىَخ نهجٍُُ   انغُظ:    اعى انًذسعخ

انطفُهخ : اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزؼهُى انزٍ رزجغ نهب انًذسعخ         112296: انشقى انىطٍُ نهًذسعخ

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

 
 انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق ػهُهب يؼبَُش انغىدح : 1.1.1انًإشش

 5انًغزىي  4انًغزىي  3انًغزىي  2انًغزىي  1انًغزىي انًؼبَُش 

رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب 

ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ 
      

      انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ 

      انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ  

      انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب 

      انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ 

      انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد 

      هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ 

      رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب 

     َؼىانغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ 

     َؼىرًذ انًصبدقخ ػهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط 

هب هي أبزس نقبط القىة ببلنسبت لهذا الوؤشز - 1

 رى رؾذَذ األونىَبد ؽغت اؽزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاعؼخ انزارُخ .

 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ. 

  انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صؾُؼ .

 انًإششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رؾقُقهب. 

 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صؾُؼ. 

 انًإششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد. 

 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ. 

 رى رؾذَذ انًغإونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب. 

 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقؼُخ .

  يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسطػهً انخطخرًذ انًصبدقخ  .

 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 ػذو وضىػ اؽذي انُزبئظ االسثؼخ. 

 اؽذ انًخشعبد ثؾبعخ انً يشاعؼخ. 

 ػذو وضىػ  االَشطخ. 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 ضشوسح اػبدح انُظش فٍ صُبغخ انُزبئظ وانًخشعبد. 

 ضشوسح اػبدح انُظش فٍ االَشطخ وانًغإونُبد. 


