الية التقويم المستمر للفعبليه التعليميه
مسلسل

الهدف

مسئولية التنفيذ

االليه
يٍ خالل إعتجٛبَبد اساء
انطالة ف ٙانًمشساد
انذساعٔ ّٛانت ٙتٕصع عهٙ
انطالة لجم َٓبٚخ كم فصم

التوقيت

االدله علي
التنفيذ

ثذا يٍ
سئٛظ ندُخ اندٕدِ
ثبنمغى

دساعٙ

االعجٕع
انعبشش ٔحتٙ
االعجٕع انثبَٙ
عشش

ٚتى تحهٛم َتبئح ْزِ
االعتجٛبَبد إحصبئٛب ٔٚمٕو
سئٛظ ندُخ اندٕدِ ثبنمغى

َتبئح انتحهٛم

ثعشض انُتبئح عه ٙيدهظ
انمغى ٔرنك نتمٕٚى االداء
ٔاتخبر االخشاءاد انتصحٛحٛخ

انمغى

ٔانتحغُٛٛخ انًُبعجّ ٔتعشض
1

تمٕٚى االداء
انذساع ٙنهطالة

ثعذ رنك عه ٙيدهظ انكهّٛ

يدهظ لغى

االحصبئٙ

شٓش ُٚبٚش

ٔيدهظ

ٔ َّٕٛٚيٍ كم

انمغى

عبو

ٔيدهظ
انكهّٛ

ٔتشعم صٕسِ يٍ يحضش
انًدهظ انٔ ٙحذح اندٕدِ
ثبنكه.ّٛ
ٚتى اثالغ انطالة ثُتبئح ْزِ
االعتجٛبَبد ٔ االخشاءاد
انتصحٛحٔ ّٛانتحغُّٛٛ

يحضش

انًتخزِ ٔانٕلٕف عهٙ
يشكالد انطالة ف ٙيؤتًش

سئٛظ يدهظ انمغى

انمغى انز٘ ٚعمذِ ثصفّ دٔسّٚ

ثذاٚخ انعبو

انًؤتًش

انذساعٙ

ٔكشف
انحضٕس

ٔتشعم صٕسِ يٍ يحضش
انًؤتًش ٔكشف انحضٕس انٙ
ٔحذح اندٕدِ ثبنكهّٛ
ٚتى يُبلشخ يشكالد انطالة
ٔحهٕنٓب ف ٙضٕء االخشاءاد
1

عًٛذ انكهّٛ

ثذاٚخ انعبو

يحضش

انذساعٙ

انًؤتًش

انًمتشحّ يٍ االلغبو فٙ

ٔكشف

يؤتًش انكه ّٛانز٘ ٚعمذ ثصفّ

انحضٕس

دٔسّٚ
ٔتشعم صٕسِ يٍ يحضش
انًؤتًش ٔكشف انحضٕس انٙ
ٔحذح اندٕدِ ثبنكهّٛ
تمٛٛى االٔساق االيتحبَٚٔ ّٛتى
رنك يٍ خالل ًَٕرج تمٛٛى
انٕسلّ االيتحبَ ّٛانت ٙتعشض
َتبئدّ عه ٙيدهظ انمغى
التخبر االخشاءاد انتصحٛحّٛ
ٔانتحغ ُّٛٛانًُبعجّ

يدهظ لغى
ندُّ ٚشكهٓب يدهظ

شٓشفجشاٚش

يدبنظ

انمغى

ٕٔٚن ّٛيٍ كم

االلغبو

عبو

ٔتشعم صٕسِ يٍ يحضش
انًدهظ ٔحذح اندٕدِ ثبنكه.ّٛ
.
ٚمٕو سئٛظ يدهظ انمغى
ثًتبثعخ اداء اعضبء ْٛئخ
انتذسٚظ ٔيعبَٔٓٛى يٍ
خالل يهئ اعتًبساد
ًَبرج انًتبثعخ فَٓ ٙبٚخ

2

يتبثعخ اداء

كم فصم دساع ٙيع

اعضبء ْٛئخ

عشض انُتبئح عهٙ

انتذسٚظ

يدهظ انمغى التخبر

ٔيعبَٔٓٛى

االخشاءاد انتصحٛحّٛ
انًُبعجّ تدبِ انًمصش.
ٔتشعم صٕسِ يٍ
يحضش انًدهظ ٔحذح
اندٕدِ ثبنكه.ّٛ

2

يدهظ لغى
سئٛظ يدهظ انمغى

شٓش ُٚبٚش

يدبنظ

ٔ َّٕٛٚيٍ كم

االلغبو

عبو

يٍ خالل اعتجٛبٌ لٛبط
يغتٕٖ سضب األطشاف
انًدتًعٛخ ٔاعتطالع
سا٘ عٕق انعًم

تمٕٚى يذ٘ تمجم
عٕق انعًم
3

نخشٚد ٙانكهّٛ
ٔانًشبسكّ
انًدتًعّٛ

ٔانخشٚدٔ ٍٛكزنك اٚضب

يُغك يعٛبس

ٚتى اعذاد انطالة اثُبء

انًشبسكّ

دساعتٓى ثبنكهٛخ نغٕق

انًدتًعٔ ّٛيُغك

َتبئح انتحهٛم

انعًم يٍ خالل ثشايح

يعٛبس انجشايح

يشِ كم عبو

االحصبئٙ

انتذسٚت انًٛذاَٗ

انتعهًٛٛخ ٔانًعبٛٚش

دساعٙ

ٔانتٕصٛبد

ٔانذٔساد انتذسٚجٛخ

األكبدًٛٚخ يُغك

ٔانضٚبساد انحمهٛخ ٔعمذ

يعٛبس انطالة

يهتمٗ سخبل األعًبل

ٔانخشٚدٌٕ

ٔرنك التخبر اإلخشاءاد
انتطٕٚشٔ ّٚانتحغُّٛٛ
نالستمبء ثًغتٕ٘.
انخشٚد.ٍٛ

3

انًمتشحّ

