برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /قغى انًزبثعخ وانزقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزقشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و4&2
اعى انًذسعخ  :الطيبة الثانوية للبنين
انشقى انىطٍُ نهًذسعخ 111175 :

اسم المديرية :الطيبة والوسطية

سقى انزقشَش :خطخ يذسعخ 1/11
انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/إَبس /يخزهظ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ  :انطُجخ وانىعطُخ

الوؤشر  :1.1.1النسبت الوئىيت لخطط التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة
هصذر البيبنبث :خطط التطىير الوذرسيت
عهى انزقذَش انهفظٍَ( :غزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط)
انًؤشش : 1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب
*
انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد
هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد
وانُزبئظ
رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ
رُفُزهب
ال
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ
َعى
رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ.
 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ.
 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب.
 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ.
 رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب.
 رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

انًغزىي 3

انًغزىي 4

انًغزىي 5
*

*
*
*
*
*
*

 -2يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 انًخشعبد غُش يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انغذول انضيٍُ نهزُفُز ال َزغى ثبنىاقعُخ.
 انًؤششاد غُش يشرجطخ ثبنًخشعبد الكضش يٍ َصف انًخشعبد.
 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
 ضشوسح صُبغخ انًخشعبد ثشكم صحُح.
 ضشوسح رحذَذ يؤششاد انًخشعبد ثشكم واضح ًَكٍ قُبعه وضشوسح اسرجبطهب ثكبفخ انًخشعبد.
 ضشوسح رىصَع انضيٍ عهً االَشطخ ثشكم واضح ويُبعت.
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المقيم االول  :عامر حداد

المقيم الثاني  :د  .شوقي المجدالوي

تاريخ جمع البيانات 2013 / 4 / 29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /قغى انًزبثعخ وانزقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزقشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و4&2
اعى انًذسعخ  :حوفا الثانوية الشاملة المختلطة
انشقى انىطٍُ نهًذسعخ 111133 :

اسم المديرية :الطيبة والوسطية

سقى انزقشَش :خطخ يذسعخ 2/11
انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/إَبس/يخزهظ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ  :انطُجخ وانىعطُخ

الوؤشر  :1.1.1النسبت الوئىيت لخطط التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة
هصذر البيبنبث :خطط التطىير الوذرسيت
عهى انزقذَش انهفظٍَ( :غزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط)
انًؤشش : 1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب
انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد
هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد
وانُزبئظ
رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ
رُفُزهب
َعى
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ
َعى
رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ.
 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ.
 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب.
 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد.
 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ.
 رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب.
 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ.
 رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

انًغزىي 3

انًغزىي 4

انًغزىي 5
*
*
*
*
*
*
*

*

 -2يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 نى َزى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نجعض األَشطخ انًُىٌ رُفُزهب.

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
 ضشوسح رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نكبفخ األَشطخ انًُىٌ رُفُزهب.
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المقيم االول  :عامر حداد

المقيم الثاني  :د  .شوقي المجدالوي

تاريخ جمع البيانات 2013 / 4 / 29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /قغى انًزبثعخ وانزقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزقشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و4&2

اسم المديرية :الطيبة والوسطية

سقى انزقشَش :خطخ يذسعخ 3/11

اعى انًذسعخ  :زبدا االساسية المختلطة
انشقى انىطٍُ نهًذسعخ 111249 :

انًشحهخ:صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/إَبس/يخزهظ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ  :انطُجخ وانىعطُخ

الوؤشر  :1.1.1النسبت الوئىيت لخطط التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة
هصذر البيبنبث :خطط التطىير الوذرسيت
عهى انزقذَش انهفظٍَ( :غزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط)
انًؤشش : 1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب
انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد
هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد
وانُزبئظ
رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ
رُفُزهب
ال
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ
َعى
رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 - 1يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش










انًغزىي 3

انًغزىي 4

انًغزىي 5
*
*
*
*
*
*
*
*

رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ.
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ.
انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح.
انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب.
انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح.
انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد.
هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ.
رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب.
رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

 - 2يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 انغذول انضيٍُ نهزُفُز الَزغى ثبنىاقعُخ.

 - 3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
 ضشوسح أٌ الَزغى انغذول انضيٍُ نهزُفُز ثبنىاقعُخ ةرغُت عجبسح عهً يذاس انعبو فًُب َزعهق ثضيٍ رُفُز االَشطخ.
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المقيم االول  :عامر حداد

المقيم الثاني  :د  .شوقي المجدالوي

تاريخ جمع البيانات 2013 / 4 / 29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /قغى انًزبثعخ وانزقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزقشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 4&2
اعى انًذسعخ  :كفرعان األساسية للبنين
انشقى انىطٍُ نهًذسعخ 111082 :

اسم المديرية :الطيبة والوسطية

سقى انزقشَش :خطخ يذسعخ 4/11

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/إَبس /يخزهظ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ  :انطُجخ وانىعطُخ

الوؤشر  :1.1.1النسبت الوئىيت لخطط التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة
هصذر البيبنبث :خطط التطىير الوذرسيت
عهى انزقذَش انهفظٍَ( :غزخذو نزقُُى عىدح خطظ يذاسط يذَشَبد الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط)
انًؤشش : 1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب
انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد
هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد
وانُزبئظ
رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ
رُفُزهب
َعى
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ
َعى
رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ.
 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ.
 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب.
 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد
 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ.
 رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب.
 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ.
 رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

انًغزىي 3

انًغزىي 4

انًغزىي 5
*
*
*

*
*
*
*
*

 -2يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 عذو اسرجبط انًؤششاد انُىعُخ ثبنُزبئظ وانًخشعبد.
 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
 ضشوسح اسرجبط انًؤششاد انُىعُخ ثبنُزبئظ وانًخشعبد.
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المقيم االول  :عامر حداد

المقيم الثاني  :د  .شوقي المجدالوي

تاريخ جمع البيانات 2013 / 4 / 29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /قغى انًزبثعخ وانزقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزقشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و4&2

اسم المديرية :الطيبة والوسطية

سقى انزقشَش :خطخ يذسعخ 1/11

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/إَبس /يخزهظ
اعى انًذسعخ .دَش انغعُخ انضبَىَخ انشبيهخ نهجُبد
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ.انطُجخ و انىعطُخ.
انشقى انىطٍُ نهًذسعخ.111241 .
الوؤشر  :1.1.1النسبت الوئىيت لخطط التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة
هصذر البيبنبث :خطط التطىير الوذرسيت
سلن التقذير اللفظي ( :يستخذم لتقيين جىدة خطط هذارس هذيريبث الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط)
انًؤشش : 1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب
انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح
*
انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد
هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد
وانُزبئظ
رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ
رُفُزهب
َعى
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ
َعى
رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ.
 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ.
 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب.
 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح.

انًغزىي 3

انًغزىي 4

انًغزىي 5
*
*
*
*
*

*
*

 -2يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 عذو اسرجبط يعظى انًؤششاد ثبنًخشعبد.
 ال َىعذ اسرجبط يُطقٍ ثٍُ ثعض األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ.

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
 ضشوسح اسرجبط انًؤششاد ثبنًخشعبد ثشكم يُبعت.
 ضشوسح سرجبط األَشطخ و انًخشعبد و انُزبئظ ثشكم يُطقٍ.
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المقيم الثاني  :د  .شوقي المجدالوي

تاريخ جمع البيانات 2013 / 4 / 29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /قغى انًزبثعخ وانزقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزقشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و4&2

اسم المديرية :الطيبة والوسطية

سقى انزقشَش :خطخ يذسعخ 2/11

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/إَبس/يخزهظ
اعى انًذسعخ .انطُجخ االعبعُخ نهجُبد
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ..انطُجخ و انىعطُخ
انشقى انىطٍُ نهًذسعخ111230 .
الوؤشر  :1.1.1النسبت الوئىيت لخطط التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة
هصذر البيبنبث :خطط التطىير الوذرسيت
سلن التقذير اللفظي ( :يستخذم لتقيين جىدة خطط هذارس هذيريبث الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط)
انًؤشش : 1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 3
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب
انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد
هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد
وانُزبئظ
*
رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ
رُفُزهب
ال
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ
َعى
رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ.
 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ.
 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب.
 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد.
 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ.

انًغزىي 4

انًغزىي 5
*
*

*
*
*
*

 -2يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 رى رحذَذ يغؤونُخ انزُفُز نُصف األَشطخ و ثشكم يُبعت.
 انغذول انضيٍُ نهزُفُز ال َزغى ثبنىاقعُخ.

 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
 ضشوسح رحذَذ يغؤونُخ انزُفُز نكبفخ األَشطخ و ثشكم يُبعت.
 ضشوسح رحذَذ صيٍ انزُفُز نكم َشبط ثذقخ.
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المقيم االول  :عامر حداد

المقيم الثاني  :د  .شوقي المجدالوي

تاريخ جمع البيانات 2013 / 4 / 29-28

*

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /قغى انًزبثعخ وانزقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزقشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و4&2
اعى انًذسعخ .قى االعبعُخ نهجٍُُ.
انشقى انىطٍُ نهًذسعخ111085 .

اسم المديرية :الطيبة والوسطية

سقى انزقشَش :خطخ يذسعخ 3/11

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/إَبس /يخزهظ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخ.انطُجخ و انىعطُخ

الوؤشر  :1.1.1النسبت الوئىيت لخطط التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة
هصذر البيبنبث :خطط التطىير الوذرسيت
سلن التقذير اللفظي ( :يستخذم لتقيين جىدة خطط هذارس هذيريبث الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط)
انًؤشش : 1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 3
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
*
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح
*
انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب
انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد
هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد
وانُزبئظ
رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ
رُفُزهب
ال
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ
َعى
رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ.
 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد.
 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ.
 رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ رُفُزهب.
 رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.

انًغزىي 4

انًغزىي 5
*

*
*
*
*
*

 -2يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 اونىَزبٌ يشرجطزبٌ ثبنُزبئظ.
َ زُغخ واحذح فقظ نذَهب يؤششاد يزىافقخ يعهب.
 انغذول انضيٍُ نهزُفُز الَزغى ثبنىاقعُخ.
 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
 ضشوسح اسرجبط كبفخ انُزبئظ ثأونىَبد انًذسعخ.
 ضشوسح اسرجبط كبفخ انًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب.
 ضشوسح رحذَذ صيٍ انزُفُز نكم َشبط ثذقخ.

Page 7

المقيم االول  :عامر حداد

المقيم الثاني  :د  .شوقي المجدالوي

تاريخ جمع البيانات 2013 / 4 / 29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسح انزشثُخ وانزعهُى
اداسح انزخطُظ وانجحش انزشثىٌ /قغى انًزبثعخ وانزقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

ًَىرط انزقشَش األونٍ نغًع انجُبَبد و 4&2

اسم المديرية :الطيبة والوسطية

سقى انزقشَش :خطخ يذسعخ 4/11
انشقى

انًشحهخ :صبَىٌ /أعبعٍ
انغُظ :ركىس/إَبس /يخزهظ
اعى انًذسعخ صًب انضبَىَخ انشبيهخ نهجٍُُ
اعى يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى انزٍ رزجع نهب انًذسعخانطُجخ و انىعطُخ
انىطٍُ نهًذسعخ111191 .
الوؤشر  :1.1.1النسبت الوئىيت لخطط التطىير الوذرسيت التي تنطبق عليهب هعبيير الجىدة
هصذر البيبنبث :خطط التطىير الوذرسيت
سلن التقذير اللفظي ( :يستخذم لتقيين جىدة خطط هذارس هذيريبث الوجوىعتين الثبنيت والرابعت فقط)
انًؤشش : 1.1.1انُغجخ انًئىَخ نخطظ رطىَش انًذاسط انزٍ رُطجق عهُهب يعبَُش انغىدح
انًغزىي 3
انًغزىي 2
انًغزىي 1
انًعبَُش
رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب
رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ
انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ
انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح
*
انًؤششاد يشرجطخ ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب
انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح
انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد
هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد
وانُزبئظ
*
رى رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نألَشطخ انًُىٌ
رُفُزهب
َعى
انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ
َعى
رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ
نشجكخ انًذاسط
 -1يب هٍ أثشص َقبط انقىح ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 رى رحذَذ األونىَبد حغت احزُبعبد انًذسعخ كًب رظهشهب ثُبَبد انًشاععخ انزارُخ.
 انُزبئظ يشرجطخ ثأونىَبد انًذسعخ.
 انُزبئظ يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًخشعبد يكزىثخ ثشكم صحُح.
 انًؤششاد يشرجطخ ثبنًخشعبد.
 هُبك اسرجبط يُطقٍ ثٍُ األَشطخ وانًخشعبد وانُزبئظ.
 رًذ انًصبدقخ عهُهب يٍ قجم انًغهظ انزشثىٌ نشجكخ انًذاسط.
 انغذول انضيٍُ نهزُفُز َزغى ثبنىاقعُخ

انًغزىي 4
*

انًغزىي 5

*
*
*
*
*

 -2يب هٍ أثشص َقبط انضعف ثبنُغجخ نهزا انًؤشش
 عذو اسرجبط انًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب.
 عذو رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نًعظى األَشطخ انًُىٌ رُفُزهب ثشكم يُبعت.
 -3رىصُبد نزحغٍُ ثشَبيظ رطىَش انًذسعخ وانًذَشَخ
 ضشوسح اسرجبط انًؤششاد ثبنُزبئظ انًأيىل رحقُقهب.
 ضشوسح رحذَذ انًغؤونُبد ثبنُغجخ نًعظى األَشطخ انًُىٌ رُفُزهب ثشكم يُبعت.
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