رى انزؾًٍم يٍ يىلغ األوائم

انزلى
9
2
3
4
5
6
7
8
9
91
99
92
93
94
95
96
97

انخطخ انفصهٍخ
انفصم انذراطً االول
انصف انظبدص
ػذد انؾصص 99
انصفؾبد
ػُىاٌ انىؽذح انكهزثبء فً ؽٍبرُب
انًجؾش ػهىو
اطززارٍغٍبد انزذرٌض
انًىاد
انُزبعبد انؼبيخ
وانزغهٍشاد
(يصبدر
انزؼهى)
انزذرٌض انًجبشز
انكزبة
ٌزىلغ يٍ انطبنجبد رؾمٍك يب ٌهً َهبٌخ انفصم
اطئهخ واعىثخ
دنٍم انًؼهى
رفظز ثؼط انًشبهذاد انٍىيٍخ انًزؼهمخ ثبنكهزثبء انظكىٍَخ
رفظز رىنذ انشؾُبد انكهزثبئٍخ ػهى االعظبو ثبنذنك او انهًض او انزأصٍز االغز انؼبيخ انؼًم فً انكزبة
ػزض رىظٍؾً
نهًُهبط
رزؼزف رزكٍت انكشبف انكهزثبئً
انزذرٌجبد وانزًبرٌٍ
االَززَذ
رصُغ كشبفب كهزثبئٍب
االطزمصبء
كزت انؼهىو
رمىو ثشؾٍ كشبفب كهزثبئٍب ثبنهًض او انزبصٍز
انزؼهى فً يغًىػبد
رظزخذو انكشبف انكهزثبئً فً انكشف ػٍ وعىد شؾُخ كهزثبئٍخ ػهى نهًزؽهخ
يُبلشخ
االطبطٍخ
عظى ورًٍٍش االعظبو انًىصهخ يٍ انؼبسنخ نهكهزثبء
رؼهى عًبػً
رىظف انكشبف انكهزثبئً فً رؾذٌذ َىع انشؾُخ انكهزثبئٍخ انًىعىدح االػهى
انزؼهى يٍ خالل انُشبغ
نىؽبد
فً عظى يشؾىٌ
رمذٌى ػزوض شفىٌخ
ويغظًبد
رفظز يغ انزطى ؽذوس كم يٍ انجزق وانزػذ وانصبػمخ
انزفكٍز انُبلذ
رصًى يبَؼخ صىاػك
يهبراد يب وراء انًؼزفخ
رذكز االؽزٍبغبد انىاعت ارجبػهب ػُذ رؤٌخ انجزق وؽذوس انصبػمخ
انزؾهٍم
رزكت دارح كهزثبئٍخ ثظٍطخ ورزطًهب ثبنزيىس
رجٍٍ وظٍفخ كم يكىٌ يٍ يكىَبد انذارح انكهزثبئٍخ انجظٍطخ
رىظؼ انًمصىد ثبنزٍبر انكهزثبئً
رًٍٍش ثٍٍ رىصٍم انًصبثٍؼ ػهى انزىانً وػهى انزىاسي
رزكت داراد كهزثبئٍخ ػهى انزىانً او ػهى انزىاسي
رؼذد يصبدر انزٍبر انكهزثبئً .
رفظز غزٌمخ انزؼبيم يغ انكهزثبء نهظاليخ انؼبيخ .
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انفززح انشيٍُخ يٍ
انزمىٌى
االدواد
االطززارٍغٍبد
انًؼزًذ ػهى
االداء
انمهى وانىرلخ
انًالؽظخ
انزىاصم

طهى انزمذٌز
طغم
انؼاليبد

اَشطخ
يزافمخ

انى
انزبيم انذارً
ؽىل انىؽذح

انزُجإ
اشعر بالرضا
االطزمصبء عن
ورؾهٍم
انُزبئظ
ورفظٍزهب
ورىظٍفهب
فً يىالف
ؽٍبرٍخ
ورؼهًٍٍخ
التحديات

مقترحات
التحسين

التاريخ:
التاريخ:

رى انزؾًٍم يٍ يىلغ األوائم

انزلى
9
2
3
4
5
6
7
8
9
91
99
92
93
94
95
96
97
98
99
21
29

انخطخ انفصهٍخ
انفصم انذراطً االول
انصف انظبدص
انفززح انشيٍُخ يٍ
ػذد انؾصص 29
انصفؾبد
ػُىاٌ انىؽذح انؼُبصز وانًزكجبد
انًجؾش ػهىو
انزمىٌى
انًىاد وانزغهٍشاد اطززارٍغٍبد انزذرٌض
انُزبعبد انؼبيخ
(يصبدر انزؼهى)
االدواد
االطززارٍغٍبد
انًؼزًذ ػهى االداء
انزذرٌض انًجبشز
انكزبة
رظزُظ ريىس ثؼط انؼُبصز انشبئؼه
طهى انزمذٌز
انمهى وانىرلخ
اطئهخ واعىثخ
دنٍم انًؼهى
صكزت ريىس ثؼط انؼُبصز انكًٍٍبئٍخ
طغم
انًالؽظخ
انؼًم فً انكزبة
االغز انؼبيخ
رصُف انؼُبصز ؽظت خصبئصهب انفٍشٌبئٍخ (انؾبنخ انفٍشٌبئٍخ،
انؼاليبد
انزىاصم
ػزض رىظٍؾً
نهًُهبط
انهىٌ ،انهًؼبٌ ،انزىصٍم انكهزثبئً  ،انزىصٍم انؾزاري)
انزذرٌجبد وانزًبرٌٍ
االَززَذ
رصُف انؼُبصز انى فهشاد وال فهشاد
كزت انؼهىو نهًزؽهخ االطزمصبء
رزؼزف انى انخصبئص انفٍشٌبئٍخ نهفهشاد ورؼطً ايضهخ ػهٍهب
انزؼهى فً يغًىػبد
االطبطٍخ االػهى
رزؼزف انى انخصبئص انفٍشٌبئٍخ نالفهشاد ورؼطً ايضهخ ػهٍهب
نىؽبد ويغظًبد يُبلشخ
رؾذد يىلغ انفهشاد وانالفهشاد فً انغذول انذوري
رؼهى عًبػً
رزؼزف اهًٍخ االنًٍُىو وانُؾبص واطزخذايبرهب فً انؾٍبح
انزؼهى يٍ خالل انُشبغ
رزؼزف خصبئص واطزخذايبد انؾذٌذ
رمذٌى ػزوض شفىٌخ
رزؼزف ثؼط انؾًىض
انزفكٍز انُبلذ
رظزمصً ثؼط خصبئص انؾى
يهبراد يب وراء
رزؼزف ثؼط اطزخذايبد انؾًىض
انًؼزفخ
رزؼزف خصبئص انمىاػذ
انزؾهٍم
رزؼزف ثؼط اطزخذايبد انمىاػذ
رزؼزف ثؼط اَىاع انكىاشف انطجٍؼٍخ
رؾعز ثؼط اَىاع انكىاشف انطجٍؼٍخ
رالؽع رغٍز نىٌ انكبشف انطجٍؼً فً انًؾهىل انؾًعً
وانًؾهىل انمبػذي
رؼزف انكبشف انصُبػً
رًٍش ثٍٍ انؾًط وانمبػذح ثبطزخذاو كبشف ػجبد انشًض
ركىٌ انًهؼ يٍ انؾًط وانمبػذح
رزؼزف ثؼط االيضهخ ػهى االيالػ واطزخذايبرهب
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التاريخ:
التاريخ:

اَشطخ يزافمخ
انزُجإ
االطزمصبء
ورؾهٍم
انُزبئظ
ورفظٍزهب
ورىظٍفهب فً
يىالف
ؽٍبرٍخ ورؼهًٍٍخ

انى
انزبيم انذارً
ؽىل انىؽذح
اشعر
بالرضا عن

التحديات

مقترحات
التحسين

رى انزؾًٍم يٍ يىلغ األوائم
انًجؾش ػهىو
انزلى انُزبعبد انؼبيخ

انخطخ انفصهٍخ
انفصم انذراطً االول
انصف انظبدص
ػذد انؾصص93
ػُىاٌ انىؽذح عظى االَظبٌ وصؾزه انصفؾبد
اطززارٍغٍبد انزذرٌض
انًىاد وانزغهٍشاد
(يصبدر انزؼهى)

رًٍش أغؼًخ يغًىػخ انطبلخ
رًٍش اغؼًخ يغًىػخ انجُبء
رظزُزظ أهًٍخ انجزورٍُبد
رًٍش اغؼًخ يغًىػخ انىلبٌخ
رظزُزظ اهًٍخ يغًىػخ انىلبٌخ نهغظى
رظزكشف اهًٍخ انًبء نهغظى
رؾذد اعشاء انغهبس انهعًً ووظٍفخ كم عشء يُهب
رظهز انؼاللخ ثٍٍ طاليخ اػعبء انغهبس انهعًً وصؾخ انغظى
رزجغ يًبرطبد وػبداد صؾٍخ نهؾفبظ ػهى طاليخ انغهبس انهعًً
رؾذد اعشاء انغهبس انذوراًَ ووظٍفخ كم عشء
رظهز انؼاللخ ثٍٍ طاليخ اػعبء انغهبس انذوري وصؾخ انغظى
رزجغ يًبرطبد وػبداد صؾٍخ نهؾفبظ ػهى طاليخ انغهبس انذوري
رؾذد اعشاء انغهبس انزُفظً ووظٍفخ كم عشء يُهب
رظهز انؼاللخ ثٍٍ طاليخ اػعبء انغهبس انزُفظً وصؾخ انغظى
رزجغ يًبرطبد وػبداد صؾٍخ نهؾفبظ ػهى طاليخ انغهبس انزُفظً
رؾذد اعشاء انغهبس انجىنً ووظٍفخ كم عشء يُهب
رظهز انؼاللخ ثٍٍ طاليخ اػعبء انغهبس انجىنً وصؾخ انغظى
رزجغ يًبرطبد وػبداد صؾٍخ نهؾفبظ ػهى طاليخ انغهبس انجىنً
رؾذد اعشاء انغهذ ووظٍفخ كم عشء يُهب
رظهز انؼاللخ ثٍٍ طاليخ اعشاء انغهذ وصؾخ انغظى
رزجغ يًبرطبد وػبداد صؾٍخ نهؾفبظ ػهى طاليخ انغهذ
رؾذد اعشاء انغهبس انهٍكهً وانؼعهً ووظٍفخ كم عشء يُهب
رظهز انؼاللخ ثٍٍ طاليخ اػعبء انغهبس انهٍكهً وانؼعهً وصؾخ
انغظى
رزجغ يًبرطبد وػبداد صؾٍخ نهؾفبظ ػهى طاليخ انغهبس انهٍكهً
وانؼعهً
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انكزبة
دنٍم انًؼهى
االغز انؼبيخ نهًُهبط
االَززَذ
كزت انؼهىو نهًزؽهخ
االطبطٍخ االػهى
نىؽبد ويغظًبد

انزذرٌض انًجبشز
اطئهخ واعىثخ
انؼًم فً انكزبة
ػزض رىظٍؾً
انزذرٌجبد وانزًبرٌٍ
االطزمصبء
انزؼهى فً يغًىػبد
يُبلشخ
رؼهى عًبػً
انزؼهى يٍ خالل انُشبغ
رمذٌى ػزوض شفىٌخ
انزفكٍز انُبلذ
يهبراد يب وراء
انًؼزفخ
انزؾهٍم

مدير المدرسة /االسم والتوقيع:
المشرف التربوي  /االسم والتوقيع:

انفززح انشيٍُخ يٍ
انزمىٌى
االطززارٍغٍب
االدواد

د

انًؼزًذ
ػهى االداء
انمهى
وانىرلخ
انًالؽظخ
انزىاصم

لبئًخ
انزصذ
طهى انزمذٌز
طغم
انؼاليبد

انى
اَشطخ
يزافمخ

انزبيم انذارً
ؽىل انىؽذح

انزُجإ
االطزمصبء
ورؾهٍم
انُزبئظ
ورفظٍزهب
ورىظٍفهب
فً يىالف
ؽٍبرٍخ
انزؾذٌبد
ورؼهًٍٍخ

اشؼز ثبنزظب
ػٍ

يمززؽبد
انزؾظٍٍ

التاريخ:
التاريخ:

رى انزؾًٍم يٍ يىلغ األوائم
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