
ال أوافق بشدةال أوافقأوافق بشدةأوافقاألسئلةالتصنيفم
%0%0%20%80المنهج التعليمي من الجمعية مناسبمجال التعليم1

%0%0%40%60يوجد في المدرسة منهج تعليمي مصاحبمجال التعليم2

%0%20%10%70مناسب لقدرات الطالبات وميوالتهن- إن وجد - المنهج التربوي مجال التعليم3

%0%10%30%60(للخاتمات واألجزاء)المخرجات التعليمية للمدرسة مناسبة مجال التعليم4

%0%10%20%70عدد المعلمات بالنسبة لعدد الطالبات مناسبمجال التعليم5

%0%40%20%40يوجد تعليم تمهيدي في الفترة الصباحيةمجال التعليم6

%0%0%60%40أسلوب معلمة المدرسة في توجيه الطالبات وغرس القيم مناسبمجال التعليم7

%0%0%50%50يتم إعطاء المشرفات صالحيات كافية لتنظيم العملمجال التعليم8

%0%0%30%70يتم استخدام التقنية في تعليم القرآن الكريم أو في العملية التعليميةمجال التعليم9

%0%0%20%80مناسب لقدرات الطالبات وميولهن- إن وجد - المنهج التعليمي مجال التعليم10

%0%0%30%70هناك تقييم مستمر لمستوى المعلمات وإنتاجياتهممجال التعليم11

%0%0%50%50يتطور مستوى التعليمي والتربوي للمدرسة مع مرور الوقتمجال التعليم12

%0%10%10%80يوجد في المدرسة منهج تربوي يساعد على تقويم سلوكيات الطالباتمجال التعليم13

%0%0%30%70هناك تقييم مستمر لعمل المشرفاتمجال التعليم14

%0%0%30%70أسلوب معلمة المدرسة في تعليم القرآن وإقرائه مناسبمجال التعليم15

%0%0%20%80دورات التدريب على تدريس القرآن الكريم مالئمةمجال التعليم 16

%0%0%30%70دورات التدريب في مجال إدارة الحلقات مناسبةمجال التعليم 17

%0%0%0%100مستوى الخدمات اإلدارية التي يقدمها المركز للمدرسة مناسبةمجال التعليم19

%0%10%30%60الفصول مناسبة ومهيأةمجال البيئة20

%0%20%30%50بيئة المدرسة وتجهيزاتها مناسبةمجال البيئة21

%0%0%60%40توجد وسائل مواصالت للطالبات والمشرفاتمجال البيئة22

%0%0%50%50توزيع الطالبات على الفصول والمستويات مناسبمجال البيئة23

%0%10%50%40المعلمة مستمرة ومستقرة في المدرسة لمدة كافيةمجال البيئة24

%0%0%20%80يتم استخدام التقنية في إدارة المدرسةمجال البيئة25

%0%0%10%90هناك وضوح في اإلجراءات اإلدارية في الجمعيةمجال البيئة26

%0%0%50%50توجد عناصر جاذبة ومحفزة في المدرسة وبرامجهامجال البيئة27

%0%20%30%50عدد المشرفات بالنسبة لحجم المدرسة مناسبمجال البيئة28

%0%0%50%50فترة الدراسة مناسبةمجال البيئة29

%20%50%10%20المكافأة مناسبة لحجم العملمجال التحفيز30

%20%50%10%20المكافأة مناسبة لحجم العملمجال التحفيز31

%20%30%40%10تقدم الجمعية أفكاراً وحلوالً تساعد في تنمية الموارد المالية للقطاعاتمجال تنمية الموارد32

%60%20%10%10الرسوم المدفوعة من الطالبات تغطي االحتياجمجال تنمية الموارد33

%0%10%30%60تصل إلي برامج وأنشطة الجمعية ومواعيدهامجال البرامج واألنشطة34

%0%0%40%60يوجد دورات تطويرية للمعلماتمجال البرامج واألنشطة35

%0%20%40%40تكلفة الصيانة المدرسة عاليةمجال الصيانة والتشغيل36

%40%20%30%10تقدم الجمعية الخدمات الكافية ألعمال الصيانة والنظافة للمدرسةمجال الصيانة والتشغيل37

%20%10%0%70يسهل التواصل مع الجمعية لطلب الخدماتمجال التواصل38

%0%30%10%60سهولة التواصل بين المدرسة والمركز والجمعيةمجال التواصل39
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