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

                               أعبعٙ/ربَٕ٘  :                        انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركٕس:انضُظ    حالٔة االعبعٛت انًخخهطت:اعى انًذسعت 

 يحبفظت عضهٌٕ:  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت              111748:  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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

   *  

    *     انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

  *   انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح  

  *   انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

    * انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح 

                * انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

 *                

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطعهٗ انخطتحًج انًصبدقت . 
 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعتغٛش انُخبئش. 

  يكخٕبت بشكم صحٛحغٛش انًخشصبث. 

  يشحبطت ببنًخشصبثغٛش انًؤششاث. 

 اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئشال ٕٚصذ . 

 ٘ حى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبنى. 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  انُخبئش بأٔنٕٚبث انًذسعتضشٔسة اسحببط. 

  ٌٕانًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛحضشٔسة اٌ حك. 

  انًؤششاث ببنًخشصبثضشٔسة  اسحببط. 

  سحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئشالاضشٔسة. 

  ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبضشٔسة. 
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 11/2 يذسعت خطت: سقى انخقشٚش                            4&2و نضًع انبٛبَبثانخقشٚش األٔنٙ  ًَٕرس 

                        أعبعٙ/ربَٕ٘  :                          انًشحهتيخخهظ/إَبد/ ركٕس:انضُظ      انغبخُت األعبعٛت انًخخهطت   اعى انًذسعت 

 يحبفظت عضهٌٕ:  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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

  *   

  *   انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

  *   انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح  

    * انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

  *   انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح 

  *   انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

  *   

حى ححذٚذ 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

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

  انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

  حى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط عهٗ انخطتحًج انًصبدقت 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 ٘ حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛتنى. 

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓبغٛش انًؤششاث. 

 اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئشال ٕٚصذ . 

  ٚخغى ببنٕاقعٛتالانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز. 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛتضشٔسة. 

  انًؤششاث ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓبضشٔسة اسحببط. 

 اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئشضشٔسة ٔصٕد . 

  ٌٚخغى انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ببنٕاقعٛتضشٔسة أ. 

 
    

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  
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 11/3 يذسعت خطت: سقى انخقشٚش                             4&2و نضًع انبٛبَبثانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                             أعبعٙ/ربَٕ٘  :يخخهظ                       انًشحهت/إَبد/ركٕس :انضُظ     كفشَضت االعبعٛت نهبُبث:   اعى انًذسعت 

 يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى نهٕاء انبخشاء:  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت        111802:   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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

    * 

  *   انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

  *   انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح  

 *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

 *    انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح 

  *   انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

    * 

حى ححذٚذ 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

 حى ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

 حى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب. 

 حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

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

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 ضشٔسة عذو  حعًٛى صيٍ انُشبطبث، ٔححذٚذ ٔقج حُفٛزِ بذقت ٔحفصٛم. 

 

     

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  
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 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشٚش                             4&2نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                              أعبعٙ/ربَٕ٘  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركٕس :انضُظ     انغٓم االعبعٛت نهبٍُٛ:   اعى انًذسعت 

 يحبفظت عضهٌٕ:    اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت              111819: 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 

    * 

 *    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

 *    انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح  

 *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

  *   انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح 

 *    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

    * 

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

 حى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب. 

 حًج انًصبدقت عهٛٓب يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

  

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 

 

 

 

 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  
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 Page 5 المقيم االول                               المقيم  الثاني                                              تاريخ جمع البيانات                                 
م29/4/2013-28عبي بني حمد                                             . سامي المرعي                                    د. د  

 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشٚش                             4&2نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                              أعبعٙ /ربَٕ٘ :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركٕس :انضُظ     عٍٛ صُب انزبَٕٚت نهبٍُٛ:   اعى انًذسعت 

 يحبفظت عضهٌٕ:    اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت            111779: 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 
√   *  

 *    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

 *    انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح  

 *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

 *    انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح 

 *    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

    * 

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطعهٗ انخطتحًج انًصبدقت . 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

  

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 ٘ بشكم يُبعبحى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبنى . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  بشكم يُبعبححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبضشٔسة اٌ ٚخى . 

 

 

 

 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

لواء عجلون             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            
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م29/4/2013-28عبي بني حمد                                             . سامي المرعي                                    د. د  

 11/4 يذسعت خطت: سقى انخقشٚش                             4&2نضًع انبٛبَبث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                              أعبعٙ/ربَٕ٘  :يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ ركٕس:انضُظ     عٍٛ انبغخبٌ االعبعٛت نهبُبث:   اعى انًذسعت 

 يحبفظت عضهٌٕ:    اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت            113292: 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت 
√    * 

 *    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت 

 *    انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح  

  *   انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

 *    انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح 

 *    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث 

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

ٔانُخبئش 

    * 

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطعهٗ انخطتحًج انًصبدقت . 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

  

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 ٘ بشكم يُبعبحى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبنى . 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  بشكم يُبعبححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبضشٔسة اٌ ٚخى . 

 

 

 

 



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

لواء عجلون             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 7 المقيم االول                               المقيم  الثاني                                              تاريخ جمع البيانات                                 
م29/4/2013-28عبي بني حمد                                             . سامي المرعي                                    د. د  

 11/1خطت يذسعت :                                        سقى انخقشٚش4&2ًَٕرس انخقشٚش األٔنٙ نضًع انبٛبَبث و

                            أعبعٙ                          /ربَٕ٘:  انًشحهت                    يخخهظ  /إَبد/ركٕس:   انضُظ                انزبَٕٚت نهبٍُٛ رغشة صبٛذ:    اعى انًذسعت 

 يحبفظت عضهٌٕ:   اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت            113529: 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

    * 

 *     انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

  *    انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح 

         *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب

 *     انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح

 *     انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

 ٔانُخبئش

    * 

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

 حى ححذٚذ 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

 

 

والوذيزيت تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست - 3

 

 

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

لواء عجلون             : 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          انًشحهت/إَبد/ركٕس:          انضُظانضبم االخضش انزبَٕٚت نهبُبث:    اعى انًذسعت 

 يحبفظت عضهٌٕ: اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت                 111762: 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

    * 

 *     انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

  *    انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح 

  *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب

  *    انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح

  *    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 
 ٔانُخبئش

  *   

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

 حى ححذٚذ 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

  األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئشبعض اسحببط يُطقٙ بٍٛ ال ٕٚصذ. 

 ٘ شكم يُبعبألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبنًعظى احى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نى . 

  ٚخغى ببنٕاقعٛتالانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز. 
 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئشبعض اسحببط يُطقٙ بٍٛ ضشٔسة ٔصٕد. 

  شكم يُبعبألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبنًعظى اححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت ضشٔسة . 

  انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ببنٕاقعٛتضشٔسة أٌ ٚخغى. 

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

لواء عجلون             : 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 : يخخهظ                          انًشحهت/إَبد/ركٕس:      انضُظاشخفُٛب االعبعٛت نهبٍُٛ    :    اعى انًذسعت 

 يحبفت عضهٌٕ:             اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت111813: 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

    * 

 *     انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

   *   انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح 

  *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب

 *     انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح

   *   انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

 ٔانُخبئش

  *   

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطعهٗ انخطتحًج انًصبدقت . 

 

 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  يشحبطت ببنًخشصبثغٛش انًؤششاث بعض. 

 اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئشال ٕٚصذ . 

 ٘ حى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبنى. 

  ٚخغى ببنٕاقعٛتال انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز. 

 صٛبغت بعض انُخبئش بشكم غٛش صحٛح. 

 

 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  انًؤششاث ببنًخشصبثضشٔسة اسحببط كبفت. 

  اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئشضشٔسة. 

  ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْبضشٔسة. 

  انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ببنٕاقعٛتضشٔسة أٌ ٚخغى. 

 ضشٔسة صٛبغت انُخبئش بشكم صحٛح. 

 

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

لواء عجلون             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

 Page 10 المقيم االول                               المقيم  الثاني                                              تاريخ جمع البيانات                                 
م29/4/2013-28عبي بني حمد                                             . سامي المرعي                                    د. د  

 11/4خطت يذسعت :                               سقى انخقشٚش4&2ًَٕرس انخقشٚش األٔنٙ نضًع انبٛبَبث و

أعبعٙ                                 /ربَٕ٘: يخخهظ            انًشحهت/إَبد/ركٕس:      انضُظسأط يُٛف انشبيهت نهبٍُٛ        :    اعى انًذسعت

 يحبفظت عضهٌٕ:                                  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت111810: 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

    * 

 *     انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

 *     انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح 

   *   انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب

  *    انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح

     *    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 
 ٔانُخبئش

   *     

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

 حى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت نألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْب 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطعهٗ انخطتحًج انًصبدقت . 
 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

  ٚخغى ببنٕاقعٛتنالانضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز. 

  يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓبغٛش انًؤششاث بعض. 

  
 

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

 اعبدة انُظش ببنبشَبيش انضيُٙ حخٗ ٚخغى ببنٕاقعٛت. 

 

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

لواء عجلون             : 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            انًشحهت/إَبد/ركٕس:      انضُظبٛش انذانٛت االعبٚت انًخخهطت        :    اعى انًذسعت

 يحبفظت عضهٌٕ:                                  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت111801: 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

    * 

  *    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

   *   انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح 

  *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب

         *    انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح

  *    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

 ٔانُخبئش

   *  

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

  يٍ قبم انًضهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسطعهٗ انخطتحًج انًصبدقت . 

 انضذٔل انضيُٙ نهخُفٛز ٚخغى ببنٕاقعٛت. 
 

هب هي أبزس نقبط الضعف ببلنسبت لهذا الوؤشز - 2

 ٘ ألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْببعض احى ححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت لنى. 

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

 تىصيبث لتحسين بزنبهج تطىيز الوذرست والوذيزيت- 3

  اعبدة صٛبغت انُخبئش بشكم صحٛحضشٔسة. 

  ألَشطت انًُٕ٘ حُفٛزْببعض اححذٚذ انًغؤٔنٛبث ببنُغبت لضشٔسة. 

 

  



 ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

قغى انًخببعت ٔانخقٛٛى/ اداسة انخخطٛظ ٔانبحذ انخشبٕ٘  

لواء عجلون             : 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            انًشحهت/إَبد/ركٕس:      انضُظساعٌٕ انزبَٕٚت االعبعٛت نهبُبث        :    اعى انًذسعت

 يحبفظت عضهٌٕ:                                  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخعهٛى انخٙ حخبع نٓب انًذسعت111725: 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب 

 حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت

    * 

  *    انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت

      انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح 

  *    انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب

        *    انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح

  *    انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث

ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث 

 ٔانُخبئش

   *  

حى ححذٚذ 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 ححذٚذ األٔنٕٚبث حغب احخٛبصبث انًذسعت كًب حظٓشْب بٛبَبث انًشاصعت انزاحٛت. 

 انُخبئش يشحبطت بأٔنٕٚبث انًذسعت. 

 انُخبئش يكخٕبت بشكم صحٛح.  

 انًؤششاث يشحبطت ببنُخبئش انًأيٕل ححقٛقٓب. 

 انًخشصبث يكخٕبت بشكم صحٛح. 

 انًؤششاث يشحبطت ببنًخشصبث. 

 ُْبك اسحببط يُطقٙ بٍٛ األَشطت ٔانًخشصبث ٔانُخبئش. 

 حى ححذٚذ 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


