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 5/ ً ً ثٍذسعت:                                                          سقٌ اىخقشَش3&1ً اىخقشَش األوىٍ ىضَغ اىبُاّاثَّىرس 

                        أعاعٍ /راّىٌ :                          اىَشحيتٍخخيظ/إّاد/ رمىس:اىضْظ      اىبىحاط اىزاّىَت ىيبْاث : اعٌ اىَذسعت اىَشمضَت ىيشبنت

 االغىاساىضْىبُت ....     اعٌ ٍذَشَت اىخشبُت واىخؼيٌُ اىخٍ حخبغ ىها اىشبنت112775: اىشقٌ اىىطٍْ ىيَذسعت

 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

: عيٌ اىخقذَش اىيفظٍ

 اىَشنيت بَشاسمت ٍضخَؼُت ػيً ٍغخىي شبناث اىَذاسط اىَضاىظ اىخشبىَت دسصت فاػيُت:  1.3اىَؤشش

 5اىَغخىي  4اىَغخىي  3اىَغخىي  2اىَغخىي  1اىَغخىي اىَؼاَُش 

حٌ حغَُت األػضاء، ىٌ َخٌ حغَُت األػضاء حشنُو اىَضيظ 
وىنِ الَىصذ حَزُو 

ىنافت اىَذاسط 

مو ٍذاسط اىشبنت 
ٍَزيت، وىنِ ىُظ 

بىصىد ٍذَش ٍذسعت 

وطاىب ٍِ مو 

ٍذسعت  

حْطبق ػيُه 
مافت ٍؼاَُش 

اىؼضىَت  

وىنِ الَىصذ 

حىاصُ ٍِ 
حُذ اىْىع 

االصخَاػٍ 

حْطبق ػيُه مافت ٍؼاَُش 
َخشأعه ػضى )اىؼضىَت 

ٍِ اىَضخَغ اىَحيٍ 

وػضىَت أهاىٍ اىطيبت بؼذد 

ٍذاسط اىشبنت، ٍذساء 
طاىبت ٍِ /اىَذاسط، طاىب

مو ٍذسعت، مَا َخَُض 

باىخىاصُ فٍ اىؼضىَت ٍِ 
  (حُذ اىْىع االصخَاػٍ

األدواس واىَغؤوىُاث َؼشفىُ أدواسهٌ وٍغؤوىُاحهٌ 

غُش واضحت باىْغبت 

 ىألػضاء
حضش ػضى واحذ ٍِ 

  اىَضيظ

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضحت باىْغبت 
ىشئُظ اىَضيظ 

وٍذساء اىَذاسط 

فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضحت باىْغبت 
ىشئُظ اىَضيظ 

وٍذساء اىَذاسط و 

ٍَزيى األهاىٍ فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضحت ىضَُغ 
األػضاء 

األدواس واىَغؤوىُاث 

واضحت ىضَُغ األػضاء 

 أّهٌوهْاك دىُو ػيً 
َقىٍىُ بها 

َؼقذوُ رالرت اصخَاػاث ػيً 

األقو فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

حٌ ػقذ اصخَاع  اصخَاع أٌىٌ َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ اىؼاً 

اىذساعٍ 

حغب ػذد )
االصخَاػاث 

اىَخطظ  ػقذها 

ىغاَت هزا اىىقج ٍِ 
  (اىؼاً اىذساعٍ

حٌ ػقذ اصخَاػُِ  

فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

حغب ػذد )

االصخَاػاث اىَخطظ  
ػقذها ىغاَت هزا 

اىىقج ٍِ اىؼاً 

   (اىذساعٍ

حٌ ػقذ رالرت 

اصخَاػاث فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ  

حغب ػذد )
االصخَاػاث 

اىَخطظ  

ػقذها ىغاَت 
هزا اىىقج ٍِ 

 (اىؼاً اىذساعٍ

حٌ ػقذ رالرت اصخَاػاث فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ واصخَاػاث 

. إضافُت حغب اىحاصت

اصخَاع قبو بذاَت اىفصو -
اىذساعٍ األوه ىَْاقشت 

اىخطظ وحىفُش اىذػٌ ىخْفُز 

 .األّشطت
اصخَاع فٍ بذاَت اىفصو -

. اىزاٍّ

اصخَاع فٍ ّهاَت اىفصو    - 
اىزاٍّ ىالطالع ػيً حقاسَش 

 .االّضاصاث

ال َىصذ دىُو ػيً اّه َخخزوُ اىقشاساث 

 قشاساث أَتحٌ احخار 

ىٌ َخٌ احخار 

قشاساث بخصىص 
ٍؼظٌ اىقضاَا اىخٍ 

حَج ٍْاقشخها فٍ 

االصخَاػاث 

حٌ احخار اىقشاساث 

 ٍِ أمزشبشأُ 
ّصف اىقضاَا اىخٍ 

حَج ٍْاقشخها فٍ 

االصخَاػاث 

حٌ احخار 

اىقشاساث بشأُ 
 اىقضاَا أغيبُت

اىخٍ حَج 

ٍْاقشخها فٍ 
االصخَاػاث  

حٌ احخار اىقشاساث بشأُ 

مافت اىقضاَا اىخٍ حَج 
ٍْاقشخها فٍ االصخَاػاث 

ال َىصذ دىُو ػيً اّه َْفزوُ اىقشاساث 

 قشاساث أَتحٌ حْفُز 

ٍؼظٌ اىقشاساث ىٌ 

َخٌ حْفُزها 

 ٍِ أمزشحٌ حْفُز 

ّصف اىقشاساث 

اىَخخزة 

ٍؼظٌ اىقشاساث 

حٌ حْفُزها 

مافت اىقشاساث حٌ حْفُزها 
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 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز..........   تابع 

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

 

اىْقاط اىشئُغت اىَغخخيصت ٍِ صيغت اىْقاػ 

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1

 حشنُو اىَضيظ حْطبق ػيُه مافه ٍؼاَُش اىؼضىَه. 

 حىفُش اىذػٌ اىَادٌ ٍِ ششمت اىبىحاط. 

 

 

ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز - 2

 ٍػقذ اصخَاع واحذ فٍ اىؼاً اىذساع. 

 ػذً اطالع اىَضيظ ػيً خطظ اىَذاسط اىخطىَشَت. 

 ٌػذً قُاً اىَضيظ بادواسهٌ وٍغؤوىُاحهٌ بغبب اّشغاه اػضاء اىَضيظ وطبُؼه ػَيه. 

 ػذً وصىد ٍحاضش اصخَاػاث. 

  قشاساثاو حْفُز أَت ال َىصذ دىُو ػيً اّه حٌ احخار . 

 ػذً سبظ اىذػٌ اىَقذً ىيَذاسط باىخطت اىخطىَشَت . 

 ػذً وضىط االدواس واىَغؤوىُاث بذىُو حضىس ػضى واحذ فقظ. 

 

 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3

 ػقذ رالد اصخَاػاث ػيً االقو فٍ اىؼاً اىذساعٍ وحىرُق ٍحاضش االصخَاػاث. 

 اطالع اىَضيظ ػيً خطظ اىَذاسط وحقذٌَ اىذػٌ واالعخشاسة واىَشاسمت فٍ اىقشاساث. 

 وصىد حششَؼاث حذػٌ اىَضيظ اىخشبىٌ فٍ ػَيه . 

 حؼضَض اىخؼاوُ بُِ اىَضخَغ اىَحيٍ واىَذاسط. 

 ٌػقذ اصخَاػاث ىيَضاىظ فٍ اوقاث حْاعبه. 

 ٌضشوسة حىػُت اػضاء اىَضيظ بادواسهٌ وٍغؤوىُاحه. 
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 5/ ً ً ثٍذسعت:                                                 سقٌ اىخقشَش         3&1ىضَغ اىبُاّاث ًاىخقشَش األوىٍ َّىرس 

                        أعاعٍ /راّىٌ :                          اىَشحيتٍخخيظ/إّاد/ رمىس:اىضْظ      فُفا اىزاّىَت اىَخخيطت  : اعٌ اىَذسعت اىَشمضَت ىيشبنت

 االغىاس اىضْىبُت :        اعٌ ٍذَشَت اىخشبُت واىخؼيٌُ اىخٍ حخبغ ىها اىشبنت 112774: اىشقٌ اىىطٍْ ىيَذسعت

 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

: عيٌ اىخقذَش اىيفظٍ

 اىَشنيت بَشاسمت ٍضخَؼُت ػيً ٍغخىي شبناث اىَذاسط اىَضاىظ اىخشبىَت دسصت فاػيُت:  1.3اىَؤشش

 5اىَغخىي  4اىَغخىي  3اىَغخىي  2اىَغخىي  1اىَغخىي اىَؼاَُش 

حٌ حغَُت األػضاء، ىٌ َخٌ حغَُت األػضاء حشنُو اىَضيظ 
وىنِ الَىصذ حَزُو 

ىنافت اىَذاسط 

مو ٍذاسط اىشبنت 
ٍَزيت، وىنِ ىُظ 

بىصىد ٍذَش ٍذسعت 

وطاىب ٍِ مو 

ٍذسعت  

حْطبق ػيُه 
مافت ٍؼاَُش 

اىؼضىَت  

وىنِ الَىصذ 

حىاصُ ٍِ 
حُذ اىْىع 

االصخَاػٍ 

حْطبق ػيُه مافت ٍؼاَُش 
َخشأعه ػضى )اىؼضىَت 

ٍِ اىَضخَغ اىَحيٍ 

وػضىَت أهاىٍ اىطيبت بؼذد 

ٍذاسط اىشبنت، ٍذساء 
طاىبت ٍِ /اىَذاسط، طاىب

مو ٍذسعت، مَا َخَُض 

باىخىاصُ فٍ اىؼضىَت ٍِ 
  (حُذ اىْىع االصخَاػٍ

األدواس واىَغؤوىُاث َؼشفىُ أدواسهٌ وٍغؤوىُاحهٌ 

غُش واضحت باىْغبت 

ىألػضاء 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضحت باىْغبت 
ىشئُظ اىَضيظ 

وٍذساء اىَذاسط 

فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضحت باىْغبت 
ىشئُظ اىَضيظ 

وٍذساء اىَذاسط و 

ٍَزيى األهاىٍ فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضحت ىضَُغ 
األػضاء 

األدواس واىَغؤوىُاث 

واضحت ىضَُغ األػضاء 

 أّهٌوهْاك دىُو ػيً 
َقىٍىُ بها 

َؼقذوُ رالرت اصخَاػاث ػيً 

األقو فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

حٌ ػقذ اصخَاع  اصخَاع أٌىٌ َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ اىؼاً 

اىذساعٍ 

حغب ػذد )
االصخَاػاث 

اىَخطظ  ػقذها 

ىغاَت هزا اىىقج ٍِ 
  (اىؼاً اىذساعٍ

حٌ ػقذ اصخَاػُِ  

فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

حغب ػذد )

االصخَاػاث اىَخطظ  
ػقذها ىغاَت هزا 

اىىقج ٍِ اىؼاً 

   (اىذساعٍ

حٌ ػقذ رالرت 

اصخَاػاث فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ  

حغب ػذد )
االصخَاػاث 

اىَخطظ  

ػقذها ىغاَت 
هزا اىىقج ٍِ 

 (اىؼاً اىذساعٍ

حٌ ػقذ رالرت اصخَاػاث فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ واصخَاػاث 

. إضافُت حغب اىحاصت

اصخَاع قبو بذاَت اىفصو -
اىذساعٍ األوه ىَْاقشت 

اىخطظ وحىفُش اىذػٌ ىخْفُز 

 .األّشطت
اصخَاع فٍ بذاَت اىفصو -

. اىزاٍّ

اصخَاع فٍ ّهاَت اىفصو    - 
اىزاٍّ ىالطالع ػيً حقاسَش 

 .االّضاصاث

ال َىصذ دىُو ػيً اّه َخخزوُ اىقشاساث 

 قشاساث أَتحٌ احخار 

ىٌ َخٌ احخار 

قشاساث بخصىص 
ٍؼظٌ اىقضاَا اىخٍ 

حَج ٍْاقشخها فٍ 

االصخَاػاث 

حٌ احخار اىقشاساث 

 ٍِ أمزشبشأُ 
ّصف اىقضاَا اىخٍ 

حَج ٍْاقشخها فٍ 

االصخَاػاث 

حٌ احخار 

اىقشاساث بشأُ 
 اىقضاَا أغيبُت

اىخٍ حَج 

ٍْاقشخها فٍ 
االصخَاػاث  

حٌ احخار اىقشاساث بشأُ 

مافت اىقضاَا اىخٍ حَج 
ٍْاقشخها فٍ االصخَاػاث 

ال َىصذ دىُو ػيً اّه َْفزوُ اىقشاساث 

 قشاساث أَتحٌ حْفُز 

ٍؼظٌ اىقشاساث ىٌ 

َخٌ حْفُزها 

 ٍِ أمزشحٌ حْفُز 

ّصف اىقشاساث 

اىَخخزة 

ٍؼظٌ اىقشاساث 

حٌ حْفُزها 

مافت اىقشاساث حٌ حْفُزها 
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 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز..........   تابع 

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

 .اىْقاط اىشئُغت اىَغخخيصت ٍِ صيغت اىْقاػ

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1

 االىخضاً بَىاػُذ االصخَاػاث وػذدها وحىرُق رىل . 

 

ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز - 2

 ىٌ َخٌ حشنُو اىَضيظ حغب ٍْهضُت اىبشّاٍش. 

 ػذً وضىط األدواس واىَغؤوىُاث الػضاء اىَضيظ. 

 ػذً احخار قشاساث بشاُ مافت اىقضاَا اىخٍ حٌ ٍْاقشخها فٍ االصخَاػاث وػذً حْفُز ٍؼظٌ اىقشاساث. 

 ٍ(حغب ػذد االصخَاػاث اىَخطظ  ػقذها ىغاَت هزا اىىقج ٍِ اىؼاً اىذساعٍ) حٌ ػقذ اصخَاػُِ  فٍ اىؼاً اىذساع.  

 

 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3

 ضشوسة أُ َخٌ حشنُو اىَضيظ بْاءاً ػيً اىَؼاَُش اىَقذٍت ٍِ اىبشّاٍش . 

 ٌضشوسة حىػُت اػضاء اىَضيظ بأدوساهٌ وٍغؤوىُاحه . 

 ضشوسة احخار قشاساث بشاُ مافت اىقضاَا اىخٍ حٌ ٍْاقشخها فٍ االصخَاػاث وحْفُزها. 

 ًضشوسة ػقذ رالرت اصخَاػاث ػيً االقو فٍ اىؼا. 

 

 

 

 

 

 

 

 


