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 5/ و و خيذسعح:سقى انرقشَش                                                             انرقشَش األونٍ نعًغ انثُاَاخًَىرض 

                        أعاعٍ /شاَىٌ :يخرهظ                          انًشحهح/إَاز/ ركىس:انعُظ                 ساظة انصاَىَح نهثُاخ: انًشكضَح   اعى انًذسعح 

 ػعهىٌ:        اعى يذَشَح انرشتُح وانرؼهُى انرٍ ذرثغ نها انًذسعح 111760: انشقى انىطٍُ نهًذسعح

 المشكلة بمشاركة مجتمعَة علي مستوى شبكات المدارس المجالس التربوٍة درجة فاعلَة: 1.3المؤشر

المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البَانات

: عهى انرقذَش انهفظٍ

 انًشكهح تًشاسكح يعرًؼُح ػهً يغرىي شثكاخ انًذاسط انًعانظ انرشتىَح دسظح فاػهُح:  1.3انًؤشش

 5انًغرىي  4انًغرىي  3انًغرىي  2انًغرىي  1انًغرىي انًؼاَُش 

ذى ذغًُح األػضاء، نى َرى ذغًُح األػضاء ذشكُم انًعهظ 
ونكٍ الَىظذ ذًصُم 

نكافح انًذاسط 

كم يذاسط انشثكح 
يًصهح، ونكٍ نُظ 

تىظىد يذَش يذسعح 

وطانة يٍ كم 

يذسعح  

ذُطثق ػهُه 
كافح يؼاَُش 

انؼضىَح  

ونكٍ الَىظذ 

ذىاصٌ يٍ 
حُس انُىع 

االظرًاػٍ 

ذُطثق ػهُه كافح يؼاَُش 
َرشأعه ػضى )انؼضىَح 

يٍ انًعرًغ انًحهٍ 

وػضىَح أهانٍ انطهثح تؼذد 

يذاسط انشثكح، يذساء 
طانثح يٍ /انًذاسط، طانة

كم يذسعح، كًا َرًُض 

تانرىاصٌ فٍ انؼضىَح يٍ 
  (حُس انُىع االظرًاػٍ

األدواس وانًغؤونُاخ َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُاذهى 

غُش واضحح تانُغثح 

نألػضاء 

األدواس 

وانًغؤونُاخ 

واضحح تانُغثح 
نشئُظ انًعهظ 

ويذساء انًذاسط 

فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاخ 

واضحح تانُغثح 
نشئُظ انًعهظ 

ويذساء انًذاسط و 

يًصهى األهانٍ فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاخ 

واضحح نعًُغ 
األػضاء 

األدواس وانًغؤونُاخ 

واضحح نعًُغ األػضاء 

 أَهىوهُاك دنُم ػهً 
َقىيىٌ تها 

َؼقذوٌ شالشح اظرًاػاخ ػهً 

األقم فٍ انؼاو انذساعٍ 

ذى ػقذ اظرًاع  اظرًاع أٌنى َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ انؼاو 

انذساعٍ 

حغة ػذد )
االظرًاػاخ 

انًخطظ  ػقذها 

نغاَح هزا انىقد يٍ 
  (انؼاو انذساعٍ

ذى ػقذ اظرًاػٍُ  

فٍ انؼاو انذساعٍ 

حغة ػذد )

االظرًاػاخ انًخطظ  
ػقذها نغاَح هزا 

انىقد يٍ انؼاو 

   (انذساعٍ

ذى ػقذ شالشح 

اظرًاػاخ فٍ 

انؼاو انذساعٍ  

حغة ػذد )
االظرًاػاخ 

انًخطظ  

ػقذها نغاَح 
هزا انىقد يٍ 

 (انؼاو انذساعٍ

ذى ػقذ شالشح اظرًاػاخ فٍ 

انؼاو انذساعٍ واظرًاػاخ 

. إضافُح حغة انحاظح

اظرًاع قثم تذاَح انفصم -
انذساعٍ األول نًُاقشح 

انخطظ وذىفُش انذػى نرُفُز 

 .األَشطح
اظرًاع فٍ تذاَح انفصم -

. انصاٍَ

اظرًاع فٍ َهاَح انفصم    - 
انصاٍَ نالطالع ػهً ذقاسَش 

 .االَعاصاخ

ال َىظذ دنُم ػهً اَه َرخزوٌ انقشاساخ 

 قشاساخ أَحذى اذخار 

نى َرى اذخار 

قشاساخ تخصىص 
يؼظى انقضاَا انرٍ 

ذًد يُاقشرها فٍ 

االظرًاػاخ 

ذى اذخار انقشاساخ 

 يٍ أكصشتشأٌ 
َصف انقضاَا انرٍ 

ذًد يُاقشرها فٍ 

االظرًاػاخ 

ذى اذخار 

انقشاساخ تشأٌ 
 انقضاَا أغهثُح

انرٍ ذًد 

يُاقشرها فٍ 
االظرًاػاخ  

ذى اذخار انقشاساخ تشأٌ 

كافح انقضاَا انرٍ ذًد 
يُاقشرها فٍ االظرًاػاخ 

ال َىظذ دنُم ػهً اَه َُفزوٌ انقشاساخ 

 قشاساخ أَحذى ذُفُز 

يؼظى انقشاساخ نى 

َرى ذُفُزها 

 يٍ أكصشذى ذُفُز 

َصف انقشاساخ 

انًرخزج 

يؼظى انقشاساخ 

ذى ذُفُزها 

كافح انقشاساخ ذى ذُفُزها 
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انُقاط انشئُغح انًغرخهصح يٍ ظهغح انُقاػ 

يا هٍ أتشص َقاط انقىج تانُغثح نهزا انًؤشش - 1

  كافح يؼاَُش انؼضىَحػهً ذشكُهح انًعهظذُطثق . 

 األدواس وانًغؤونُاخ واضحح نعًُغ األػضاء. 

  ٍ(حغة ػذد االظرًاػاخ انًخطظ  ػقذها نغاَح هزا انىقد يٍ انؼاو انذساعٍ)ذى ػقذ شالشح اظرًاػاخ فٍ انؼاو انذساع. 

 

يا هٍ أتشص َقاط انضؼف تانُغثح نهزا انًؤشش - 2

 ٍفٍ ذشكُهح انًعهظالَىظذ ذىاصٌ يٍ حُس انُىع االظرًاػ .  

  انقضاَا انرٍ ذًد يُاقشرها فٍ االظرًاػاخ تؼضتشأٌنى َرى اذخار قشاساخ . 

 ذى ذُفُزهانى ٌ انقشاساخ تؼض. 

  تأدواسهى ويغؤونُاذهىَقىيىٌ أٌ أػضاء انًعهظ دنُم ػهً ػذو وظىد. 

 ػذو ذىشُق انقشاساخ انرٍ اذخزها انًعهظ. 

 ػذو ذؼاوٌ تؼض أونُاء األيىس. 

 

 ذىصُاخ نرحغٍُ تشَايط ذطىَش انًذسعح وانًذَشَح- 3

 فٍ ذشكُهح انًعهظ ذىاصٌ يٍ حُس انُىع االظرًاػٍضشوسج وظىد .  

  انقضاَا انرٍ ذًد يُاقشرها فٍ االظرًاػاخ كافحتشأٌضشوسج اذخار قشاساخ . 

  انرٍ َرى اذخارها فٍ االظرًاػاخانقشاساخ ضشوسج ذُفُز كافح. 

  تأدواسهى ويغؤونُاذهىَقىيىٌ أٌ أػضاء انًعهظ دنُم ػهً ضشوسج وظىد. 

 ضشوسج ذىشُق انقشاساخ انرٍ اذخزها انًعهظ. 

 ضشوسج ذىػُح أونُاء األيىس تاهًُح ذؼاوَهى يغ انًعهظ انرشتىٌ وانًذاسط. 
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 5/ و و خيذسعح:                                                          سقى انرقشَش         انرقشَش األونٍ نعًغ انثُاَاخًَىرض 

                        أعاعٍ /شاَىٌ :يخرهظ   انًشحهح/إَاز/ركىس :     انعُظػثذهللا انصاٍَ تٍ انحغٍُ تٍ انحغٍُ انصاَىَح نهثٍُُ: اعى انًذسعح انًشكضَح نهشثكح

 ػعهىٌ     اعى يذَشَح انرشتُح وانرؼهُى انرٍ ذرثغ نها انشثكح                     (111772  )انشقى انىطٍُ نهًذسعح

 المشكلة بمشاركة مجتمعَة علي مستوى شبكات المدارس المجالس التربوٍةدرجة فاعلَة : 1.3المؤشر

المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البَانات

: سلم التقدٍر اللفظٌ
 انًشكهح تًشاسكح يعرًؼُح ػهً يغرىي شثكاخ انًذاسط انًعانظ انرشتىَح دسظح فاػهُح:  1.3انًؤشش

 5انًغرىي  4انًغرىي  3انًغرىي  2انًغرىي  1انًغرىي انًؼاَُش 

ذى ذغًُح األػضاء، نى َرى ذغًُح األػضاء ذشكُم انًعهظ 

ونكٍ الَىظذ ذًصُم 

نكافح انًذاسط 

كم يذاسط انشثكح 

يًصهح، ونكٍ نُظ 

تىظىد يذَش يذسعح 
وطانة يٍ كم 

يذسعح  

ذُطثق ػهُه 

كافح يؼاَُش 

انؼضىَح  
ونكٍ الَىظذ 

ذىاصٌ يٍ 

حُس انُىع 

االظرًاػٍ 

ذُطثق ػهُه كافح يؼاَُش 

َرشأعه ػضى )انؼضىَح 

يٍ انًعرًغ انًحهٍ 
وػضىَح أهانٍ انطهثح تؼذد 

يذاسط انشثكح، يذساء 

طانثح يٍ /انًذاسط، طانة

كم يذسعح، كًا َرًُض 
تانرىاصٌ فٍ انؼضىَح يٍ 

  (حُس انُىع االظرًاػٍ

األدواس وانًغؤونُاخ َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُاذهى 
غُش واضحح تانُغثح 

نألػضاء 

األدواس 
وانًغؤونُاخ 

واضحح تانُغثح 

نشئُظ انًعهظ 

ويذساء انًذاسط 
فقظ 

األدواس 
وانًغؤونُاخ 

واضحح تانُغثح 

نشئُظ انًعهظ 

ويذساء انًذاسط و 
يًصهى األهانٍ فقظ 

األدواس 
وانًغؤونُاخ 

واضحح نعًُغ 

 األػضاء

األدواس وانًغؤونُاخ 
واضحح نعًُغ األػضاء 

 أَهىوهُاك دنُم ػهً 

َقىيىٌ تها 

َؼقذوٌ شالشح اظرًاػاخ ػهً 

األقم فٍ انؼاو انذساعٍ 

ذى ػقذ اظرًاع  اظرًاع أٌنى َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ انؼاو 
انذساعٍ 

حغة ػذد )

االظرًاػاخ 

انًخطظ  ػقذها 
نغاَح هزا انىقد يٍ 

  (انؼاو انذساعٍ

ذى ػقذ اظرًاػٍُ  

فٍ انؼاو انذساعٍ 
حغة ػذد )

االظرًاػاخ انًخطظ  

ػقذها نغاَح هزا 

انىقد يٍ انؼاو 
   (انذساعٍ

ذى ػقذ شالشح 

اظرًاػاخ فٍ 
انؼاو انذساعٍ  

حغة ػذد )

االظرًاػاخ 

انًخطظ  
ػقذها نغاَح 

هزا انىقد يٍ 

 (انؼاو انذساعٍ

ذى ػقذ شالشح اظرًاػاخ فٍ 

انؼاو انذساعٍ واظرًاػاخ 
. إضافُح حغة انحاظح

اظرًاع قثم تذاَح انفصم -

انذساعٍ األول نًُاقشح 

انخطظ وذىفُش انذػى نرُفُز 
 .األَشطح

اظرًاع فٍ تذاَح انفصم -

. انصاٍَ
اظرًاع فٍ َهاَح انفصم    - 

انصاٍَ نالطالع ػهً ذقاسَش 

 .االَعاصاخ

ال َىظذ دنُم ػهً اَه َرخزوٌ انقشاساخ 
 قشاساخ أَحذى اذخار 

نى َرى اذخار 
قشاساخ تخصىص 

يؼظى انقضاَا انرٍ 

ذًد يُاقشرها فٍ 
االظرًاػاخ 

ذى اذخار انقشاساخ 
 يٍ أكصشتشأٌ 

َصف انقضاَا انرٍ 

ذًد يُاقشرها فٍ 
االظرًاػاخ 

ذى اذخار 
انقشاساخ تشأٌ 

 انقضاَا أغهثُح

انرٍ ذًد 
يُاقشرها فٍ 

  االظرًاػاخ

ذى اذخار انقشاساخ تشأٌ 
كافح انقضاَا انرٍ ذًد 

يُاقشرها فٍ االظرًاػاخ 

ال َىظذ دنُم ػهً اَه َُفزوٌ انقشاساخ 

 قشاساخ أَحذى ذُفُز 

يؼظى انقشاساخ نى 

َرى ذُفُزها 

 يٍ أكصشذى ذُفُز 

َصف انقشاساخ 
انًرخزج 

يؼظى انقشاساخ 

 ذى ذُفُزها

كافح انقشاساخ ذى ذُفُزها 
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المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البَانات

انُقاط انشئُغح انًغرخهصح يٍ ظهغح انُقاػ 

يا هٍ أتشص َقاط انقىج تانُغثح نهزا انًؤشش - 1

  ذىاصٌ يٍ حُس انُىع االظرًاعيغ وظىد  كافح يؼاَُش انؼضىَح ػهً ذشكُهح انًعهظ ذُطثق. 

 األدواس وانًغؤونُاخ واضحح نعًُغ األػضاء. 

  (.انذساعٍ حغة ػذد االظرًاػاخ انًخطظ  ػقذها نغاَح هزا انىقد يٍ انؼاو)تم عقد ثالثة اجتماعات في العام الدراسي 

  ٌانقضاَا انرٍ ذًد يُاقشرها فٍ االظرًاػاخأغهثُحذى اذخار انقشاساخ تشأ .  

 االدواس و انًغؤونُاخ واضحح نعًُغ االػضاء و هُاك دنُم ػهً اَهى َقىيىٌ تها. 

 يؼظى انقشاساخ ذى ذُفُزها. 

 

يا هٍ أتشص َقاط انضؼف تانُغثح نهزا انًؤشش - 2

 نى َرى اذخار انقشاساخ تشأٌ تؼض انقضاَا انرٍ ذًد يُاقشرها فٍ االظرًاػاخ. 

 نى َرى ذُفُز تؼض انقشاساخ. 

 ذغُُش سئُظ انًعهظ ػذج يشاخ . 

 ػذو قذسج انًعهظ ػهً ذُفُز تؼض انقشاساخ. 

 ذىصُاخ نرحغٍُ تشَايط ذطىَش انًذسعح وانًذَشَح- 3

 ضشوسج اذخار قشاساخ تشأٌ انقضاَا كافح. 

 ضشوسج ذُفُز كافح انقشاساخ انرٍ َرى اذخارها فٍ االظرًاػاخ. 

 ضشوسج اَرخاب سئُظ انًعهظ انرشتىٌ تحُس َكىٌ نذَه انىقد نًراتؼح يذاسط انشثكح. 

 ضشوسج يغاػذج انًذَشَح نهًعهظ ػهً ذُفُز كافح انقشاساخ. 

 


