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 5/ و و ثيذسعت:سقى انخقشَش                                                             انخقشَش األونٍ نضًغ انبُاَاثًَىرس 

                        أعاعٍ /راَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَاد/ ركىس:انضُظ      انقصُهت انزاَىَت نهبُاث: اعى انًذسعت انًشكضَت نهشبكت

 قصبت اسبذ:   اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نها انشبكت                113464: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

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

المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البَانات

: عهى انخقذَش انهفظٍ

 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبىَت دسصت فاػهُت:  1.3انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼاَُش 

حى حغًُت األػضاء، نى َخى حغًُت األػضاء حشكُم انًضهظ 
ونكٍ الَىصذ حًزُم 

نكافت انًذاسط 

كم يذاسط انشبكت 
يًزهت، ونكٍ نُظ 

بىصىد يذَش يذسعت 

وطانب يٍ كم 

يذسعت  

حُطبق ػهُه 
كافت يؼاَُش 

انؼضىَت  

ونكٍ الَىصذ 

حىاصٌ يٍ 
حُذ انُىع 

االصخًاػٍ 

حُطبق ػهُه كافت يؼاَُش 
َخشأعه ػضى )انؼضىَت 

يٍ انًضخًغ انًحهٍ 

وػضىَت أهانٍ انطهبت بؼذد 

يذاسط انشبكت، يذساء 
طانبت يٍ /انًذاسط، طانب

كم يذسعت، كًا َخًُض 

بانخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ 
  (حُذ انُىع االصخًاػٍ

األدواس وانًغؤونُاث َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُاحهى 

غُش واضحت بانُغبت 

نألػضاء 

األدواس 

وانًغؤونُاث 

واضحت بانُغبت 
نشئُظ انًضهظ 

ويذساء انًذاسط 

فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاث 

واضحت بانُغبت 
نشئُظ انًضهظ 

ويذساء انًذاسط و 

يًزهى األهانٍ فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاث 

واضحت نضًُغ 
 األػضاء

األدواس وانًغؤونُاث 

واضحت نضًُغ األػضاء 

 أَهىوهُاك دنُم ػهً 
َقىيىٌ بها 

َؼقذوٌ رالرت اصخًاػاث ػهً 

األقم فٍ انؼاو انذساعٍ 

 

الٍوجد توثَق )

 (لالجتماعات

حى ػقذ اصخًاع  اصخًاع أٌنى َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ انؼاو 

انذساعٍ 

حغب ػذد )
االصخًاػاث 

انًخطظ  ػقذها 

نغاَت هزا انىقج يٍ 
  (انؼاو انذساعٍ

حى ػقذ اصخًاػٍُ  

فٍ انؼاو انذساعٍ 

حغب ػذد )

االصخًاػاث انًخطظ  
ػقذها نغاَت هزا 

انىقج يٍ انؼاو 

   (انذساعٍ

حى ػقذ رالرت 

اصخًاػاث فٍ 

انؼاو انذساعٍ  

حغب ػذد )
االصخًاػاث 

انًخطظ  

ػقذها نغاَت 
هزا انىقج يٍ 

 (انؼاو انذساعٍ

حى ػقذ رالرت اصخًاػاث فٍ 

انؼاو انذساعٍ واصخًاػاث 

. إضافُت حغب انحاصت

اصخًاع قبم بذاَت انفصم -
انذساعٍ األول نًُاقشت 

انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز 

 .األَشطت
اصخًاع فٍ بذاَت انفصم -

. انزاٍَ

اصخًاع فٍ َهاَت انفصم    - 
انزاٍَ نالطالع ػهً حقاسَش 

 .االَضاصاث

ال َىصذ دنُم ػهً اَه َخخزوٌ انقشاساث 

  قشاساثأَتحى احخار 

نى َخى احخار 

قشاساث بخصىص 
يؼظى انقضاَا انخٍ 

حًج يُاقشخها فٍ 

االصخًاػاث 

حى احخار انقشاساث 

 يٍ أكزشبشأٌ 
َصف انقضاَا انخٍ 

حًج يُاقشخها فٍ 

االصخًاػاث 

حى احخار 

انقشاساث بشأٌ 
 انقضاَا أغهبُت

انخٍ حًج 

يُاقشخها فٍ 
االصخًاػاث  

حى احخار انقشاساث بشأٌ 

كافت انقضاَا انخٍ حًج 
يُاقشخها فٍ االصخًاػاث 

ال َىصذ دنُم ػهً اَه َُفزوٌ انقشاساث 

  قشاساثأَتحى حُفُز 

يؼظى انقشاساث نى 

َخى حُفُزها 

 يٍ أكزشحى حُفُز 

َصف انقشاساث 

انًخخزة 

يؼظى انقشاساث 

حى حُفُزها 

كافت انقشاساث حى حُفُزها 
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المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البَانات

انُقاط انشئُغت انًغخخهصت يٍ صهغت انُقاػ 

 :يا هٍ أبشص َقاط انقىة بانُغبت نهزا انًؤشش- 1

  َخشأعه ػضى يٍ انًضخًغ انًحهٍ وػضىَت أهانٍ انطهبت بؼذد يذاسط انشبكت، يذساء ) كافت يؼاَُش انؼضىَت ػهً حشكُهت انًضهظحُطبق

  .(طانبت يٍ كم يذسعت، كًا َخًُض بانخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ حُذ انُىع االصخًاػٍ/انًذاسط، طانب

 األدواس وانًغؤونُاث واضحت نضًُغ األػضاء.  

 

 :يا هٍ أبشص َقاط انضؼف بانُغبت نهزا انًؤشش- 2

 ٍحى ػقذ اصخًاػٍُ  فٍ انؼاو انذساع.  

  قشاساثأَتال َىصذ دنُم ػهً اَه حى احخار .  

  قشاساثأَتال َىصذ دنُم ػهً اَه حى حُفُز . 

 :حىصُاث نخحغٍُ بشَايش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشوسة اٌ َخخز انًضهظ قشاساث بشأٌ انقضاَا انخٍ َُاقشها فٍ اصخًاػاحه. 

 ضشوسة اٌ َُفز انًضهظ انقشاساث انخٍ َخخزها حغب ايكاَاحه. 

 ضشوسة حىرُق االصخًاػاث وبشكم دوسٌ يٍ قبم انًذسعت انًشكضَت بصفخها يقشسة انًضهظ. 

  ػقذ رالرت اصخًاػاث فٍ انؼاو انذساعٍ واصخًاػاث إضافُت حغب انحاصتضشوسة .
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 5/ و و ثيذسعت:                                                          سقى انخقشَش         انخقشَش األونٍ نضًغ انبُاَاثًَىرس 

                        أعاعٍ /راَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَاد/ ركىس:انضُظ       كفشَىبا انزاَىَت نهبُاث: اعى انًذسعت انًشكضَت نهشبكت

  قصبت إسبذ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نها انشبكت111019: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

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

المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البَانات

: سلم التقدٍر اللفظٌ
 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبىَت دسصت فاػهُت:  1.3انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼاَُش 

حى حغًُت األػضاء، نى َخى حغًُت األػضاء حشكُم انًضهظ 

ونكٍ الَىصذ حًزُم 

نكافت انًذاسط 

كم يذاسط انشبكت 

يًزهت، ونكٍ نُظ 

بىصىد يذَش يذسعت 
وطانب يٍ كم 

يذسعت  

حُطبق ػهُه 

كافت يؼاَُش 

انؼضىَت  
ونكٍ الَىصذ 

حىاصٌ يٍ 

حُذ انُىع 

االصخًاػٍ 

حُطبق ػهُه كافت يؼاَُش 

َخشأعه ػضى )انؼضىَت 

يٍ انًضخًغ انًحهٍ 
وػضىَت أهانٍ انطهبت بؼذد 

يذاسط انشبكت، يذساء 

طانبت يٍ /انًذاسط، طانب

كم يذسعت، كًا َخًُض 
بانخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ 

  (حُذ انُىع االصخًاػٍ

األدواس وانًغؤونُاث َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُاحهى 
غُش واضحت بانُغبت 

نألػضاء 

ألدواس ا
وانًغؤونُاث 

واضحت بانُغبت 

نشئُظ انًضهظ 

ويذساء انًذاسط 
 فقظ

األدواس 
وانًغؤونُاث 

واضحت بانُغبت 

نشئُظ انًضهظ 

ويذساء انًذاسط و 
يًزهى األهانٍ فقظ 

األدواس 
وانًغؤونُاث 

واضحت نضًُغ 

األػضاء 

األدواس وانًغؤونُاث 
واضحت نضًُغ األػضاء 

 أَهىوهُاك دنُم ػهً 

َقىيىٌ بها 

َؼقذوٌ رالرت اصخًاػاث ػهً 

األقم فٍ انؼاو انذساعٍ 

حى ػقذ اصخًاع  اصخًاع أٌنى َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ انؼاو 
انذساعٍ 

حغب ػذد )

االصخًاػاث 

انًخطظ  ػقذها 
نغاَت هزا انىقج يٍ 

(  انؼاو انذساعٍ

حى ػقذ اصخًاػٍُ  

فٍ انؼاو انذساعٍ 
حغب ػذد )

االصخًاػاث انًخطظ  

ػقذها نغاَت هزا 

انىقج يٍ انؼاو 
   (انذساعٍ

حى ػقذ رالرت 

اصخًاػاث فٍ 
انؼاو انذساعٍ  

حغب ػذد )

االصخًاػاث 

انًخطظ  
ػقذها نغاَت 

هزا انىقج يٍ 

 (انؼاو انذساعٍ

حى ػقذ رالرت اصخًاػاث فٍ 

انؼاو انذساعٍ واصخًاػاث 
. إضافُت حغب انحاصت

اصخًاع قبم بذاَت انفصم -

انذساعٍ األول نًُاقشت 

انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز 
 .األَشطت

اصخًاع فٍ بذاَت انفصم -

. انزاٍَ
اصخًاع فٍ َهاَت انفصم    - 

انزاٍَ نالطالع ػهً حقاسَش 

 .االَضاصاث

ال َىصذ دنُم ػهً اَه َخخزوٌ انقشاساث 
 قشاساث أَتحى احخار 

نى َخى احخار 
قشاساث بخصىص 

يؼظى انقضاَا انخٍ 

حًج يُاقشخها فٍ 
 االصخًاػاث

حى احخار انقشاساث 
 يٍ أكزشبشأٌ 

َصف انقضاَا انخٍ 

حًج يُاقشخها فٍ 
االصخًاػاث 

حى احخار 
انقشاساث بشأٌ 

 انقضاَا أغهبُت

انخٍ حًج 
يُاقشخها فٍ 

االصخًاػاث  

حى احخار انقشاساث بشأٌ 
كافت انقضاَا انخٍ حًج 

يُاقشخها فٍ االصخًاػاث 

ال َىصذ دنُم ػهً اَه َُفزوٌ انقشاساث 

  قشاساثأَتحى حُفُز 

يؼظى انقشاساث نى 

َخى حُفُزها 

 يٍ أكزشحى حُفُز 

َصف انقشاساث 
انًخخزة 

يؼظى انقشاساث 

حى حُفُزها 

كافت انقشاساث حى حُفُزها 
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المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البَانات

انُقاط انشئُغت انًغخخهصت يٍ صهغت انُقاػ 

يا هٍ أبشص َقاط انقىة بانُغبت نهزا انًؤشش - 1

  طانبت /َخشأعه ػضى يٍ انًضخًغ انًحهٍ وػضىَت أهانٍ انطهبت بؼذد يذاسط انشبكت، يذساء انًذاسط، طانب)حُطبق ػهُه كافت يؼاَُش انؼضىَت

  .(يٍ كم يذسعت، كًا َخًُض بانخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ حُذ انُىع االصخًاػٍ

 

يا هٍ أبشص َقاط انضؼف بانُغبت نهزا انًؤشش - 2

 األدواس وانًغؤونُاث واضحت بانُغبت نشئُظ انًضهظ ويذساء انًذاسط فقظ. 

 ٍ(.حغب ػذد االصخًاػاث انًخطظ  ػقذها نغاَت هزا انىقج يٍ انؼاو انذساعٍ) حى ػقذ اصخًاع واحذ فقظ فٍ انؼاو انذساع  

 نى َخى احخار قشاساث بخصىص يؼظى انقضاَا انخٍ حًج يُاقشخها فٍ االصخًاػاث. 

  قشاساثأَتال َىصذ دنُم ػهً اَه حى حُفُز .  

 

 حىصُاث نخحغٍُ بشَايش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 َقىيىٌ بهاأَهىاألدواس وانًغؤونُاث واضحت نضًُغ األػضاء وهُاك دنُم ػهً  اٌ حكىٌ ضشوسة . 

  اصخًاع قبم بذاَت انفصم انذساعٍ األول نًُاقشت  -حى ػقذ رالرت اصخًاػاث فٍ انؼاو انذساعٍ واصخًاػاث إضافُت حغب انحاصتاٌ ٌضشوسة

 .اصخًاع فٍ َهاَت انفصم انزاٍَ نالطالع ػهً حقاسَش االَضاصاث-  اصخًاع فٍ بذاَت انفصم انزاٍَ -انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز األَشطت

  و يُاقشخها فٍ االصخًاػاثثحى احخار انقشاساث بشأٌ كافت انقضاَا انخٍ ثاٌ ٌضشوسة. 

  انخٍ َخى احخارها فٍ االصخًاػاثحى حُفُز كافت انقشاساثاٌ ٌضشوسة .  

 


