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 5/ ً ً خٍذسعح:                                                 سقٌ اىرقشَش         3&1ىعَغ اىثُاّاخ ًاىرقشَش األوىٍ َّىرض 

                        أعاعٍ /شاّىٌ :ٍخريظ                          اىَشحيح/إّاز/ رمىس:اىعْظ     سوضح األٍُشج تغَح اىصاّىَح ىيثْاخ:اىَشمضَح اعٌ اىَذسعح 

 اىثادَح اىشَاىُح اىششقُح: ىشثنح      اعٌ ٍذَشَح اىرشتُح واىرؼيٌُ اىرٍ ذرثغ ىها ا111987: اىشقٌ اىىطٍْ ىيَذسعح

 المشكلة بمشاركة مجتمعية علي مستوى شبكات المدارس المجالس التربوية درجة فاعلية: 1.3المؤشر

 المجلس التربوً لشبكة المدارس: مصدر البيانات

 :عيٌ اىرقذَش اىيفظٍ

 اىَشنيح تَشاسمح ٍعرَؼُح ػيً ٍغرىي شثناخ اىَذاسط اىَعاىظ اىرشتىَح دسظح فاػيُح:  1.3اىَؤشش

 5اىَغرىي  4اىَغرىي  3اىَغرىي  2اىَغرىي  1اىَغرىي اىَؼاَُش 

ذٌ ذغَُح األػضاء، ىٌ َرٌ ذغَُح األػضاء ذشنُو اىَعيظ 
وىنِ الَىظذ ذَصُو 

ىنافح اىَذاسط 

مو ٍذاسط اىشثنح 
ٍَصيح، وىنِ ىُظ 

تىظىد ٍذَش ٍذسعح 

وطاىة ٍِ مو 

ٍذسعح  

ذْطثق ػيُه 
مافح ٍؼاَُش 

اىؼضىَح  

وىنِ الَىظذ 

ذىاصُ ٍِ 
حُس اىْىع 

االظرَاػٍ 

ذْطثق ػيُه مافح ٍؼاَُش 
َرشأعه ػضى )اىؼضىَح 

ٍِ اىَعرَغ اىَحيٍ 

وػضىَح أهاىٍ اىطيثح تؼذد 

ٍذاسط اىشثنح، ٍذساء 
طاىثح ٍِ /اىَذاسط، طاىة

مو ٍذسعح، مَا َرَُض 

تاىرىاصُ فٍ اىؼضىَح ٍِ 
  (حُس اىْىع االظرَاػٍ

األدواس واىَغؤوىُاخ َؼشفىُ أدواسهٌ وٍغؤوىُاذهٌ 

غُش واضحح تاىْغثح 

ىألػضاء 

األدواس 

واىَغؤوىُاخ 

واضحح تاىْغثح 
ىشئُظ اىَعيظ 

وٍذساء اىَذاسط 

فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاخ 

واضحح تاىْغثح 
ىشئُظ اىَعيظ 

وٍذساء اىَذاسط و 

ٍَصيى األهاىٍ فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاخ 

واضحح ىعَُغ 
األػضاء 

األدواس واىَغؤوىُاخ 

واضحح ىعَُغ األػضاء 

 أّهٌوهْاك دىُو ػيً 
َقىٍىُ تها 

َؼقذوُ شالشح اظرَاػاخ ػيً 

األقو فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

ذٌ ػقذ اظرَاع  اظرَاع أٌىٌ َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ اىؼاً 

اىذساعٍ 

حغة ػذد )
االظرَاػاخ 

اىَخطظ  ػقذها 

ىغاَح هزا اىىقد ٍِ 
  (اىؼاً اىذساعٍ

ذٌ ػقذ اظرَاػُِ  

فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

حغة ػذد )

االظرَاػاخ اىَخطظ  
ػقذها ىغاَح هزا 

اىىقد ٍِ اىؼاً 

   (اىذساعٍ

ذٌ ػقذ شالشح 

اظرَاػاخ فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ  

حغة ػذد )
االظرَاػاخ 

اىَخطظ  

ػقذها ىغاَح 
هزا اىىقد ٍِ 

 (اىؼاً اىذساعٍ

ذٌ ػقذ شالشح اظرَاػاخ فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ واظرَاػاخ 

. إضافُح حغة اىحاظح

اظرَاع قثو تذاَح اىفصو -
اىذساعٍ األوه ىَْاقشح 

اىخطظ وذىفُش اىذػٌ ىرْفُز 

 .األّشطح
اظرَاع فٍ تذاَح اىفصو -

. اىصاٍّ

اظرَاع فٍ ّهاَح اىفصو    - 
اىصاٍّ ىالطالع ػيً ذقاسَش 

 .االّعاصاخ

ال َىظذ دىُو ػيً اّه َرخزوُ اىقشاساخ 

 قشاساخ أَحذٌ اذخار 

ىٌ َرٌ اذخار 

قشاساخ تخصىص 
ٍؼظٌ اىقضاَا اىرٍ 

ذَد ٍْاقشرها فٍ 

االظرَاػاخ 

ذٌ اذخار اىقشاساخ 

 ٍِ أمصشتشأُ 
ّصف اىقضاَا اىرٍ 

ذَد ٍْاقشرها فٍ 

االظرَاػاخ 

ذٌ اذخار 

اىقشاساخ تشأُ 
 اىقضاَا أغيثُح

اىرٍ ذَد 

ٍْاقشرها فٍ 
االظرَاػاخ  

ذٌ اذخار اىقشاساخ تشأُ 

مافح اىقضاَا اىرٍ ذَد 
ٍْاقشرها فٍ االظرَاػاخ 

ال َىظذ دىُو ػيً اّه َْفزوُ اىقشاساخ 

 قشاساخ أَحذٌ ذْفُز 

ٍؼظٌ اىقشاساخ ىٌ 

َرٌ ذْفُزها 

 ٍِ أمصشذٌ ذْفُز 

ّصف اىقشاساخ 

اىَرخزج 

ٍؼظٌ اىقشاساخ 

ذٌ ذْفُزها 

مافح اىقشاساخ ذٌ ذْفُزها 
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اىْقاط اىشئُغح اىَغرخيصح ٍِ ظيغح اىْقاػ 

ٍا هٍ أتشص ّقاط اىقىج تاىْغثح ىهزا اىَؤشش - 1

 حَاعح تؼض أػضاء اىَعيظ ٍِ اىَعرَغ اىَحيٍ ىيؼَو. 

 

ٍا هٍ أتشص ّقاط اىضؼف تاىْغثح ىهزا اىَؤشش - 2

 ٍالَىظذ ذىاصُ ٍِ حُس اىْىع االظرَاػ. 

  األدواس واىَغؤوىُاخ ىعَُغ األػضاءػذً وضىغ. 

  مافح ٍؼاَُش اىؼضىَحال ذْطثق ػيً اىَعيظ. 

  ًاذخار اىقشاساخ تشأُ مافح اىقضاَا اىرٍ ذَد ٍْاقشرها فٍ االظرَاػاخػذ. 

  مافح اىقشاساخىٌ َرٌ ذْفُز. 

 

 ذىصُاخ ىرحغُِ تشّاٍط ذطىَش اىَذسعح واىَذَشَح- 3 

 ذىاصُ ٍِ حُس اىْىع االظرَاػٍضشوسج اَعاد . 

 األدواس واىَغؤوىُاخ ىعَُغ األػضاءضشوسج اىرىػُح اىَغرَشج ب. 

  مافح ٍؼاَُش اىؼضىَحضشوسج اُ ذْطثق ػيً اىَعيظ. 

   اذخار اىقشاساخ تشأُ مافح اىقضاَا اىرٍ ذَد ٍْاقشرها فٍ االظرَاػاخضشوسج. 

  اىرٍ َرٌ اذخارها فٍ االظرَاػاخمافح اىقشاساخضشوسج ذْفُز . 
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: عيٌ اىرقذَش اىيفظٍ

 اىَشنيح تَشاسمح ٍعرَؼُح ػيً ٍغرىي شثناخ اىَذاسط اىَعاىظ اىرشتىَح دسظح فاػيُح:  1.3اىَؤشش

 5اىَغرىي  4اىَغرىي  3اىَغرىي  2اىَغرىي  1اىَغرىي اىَؼاَُش 

ذٌ ذغَُح األػضاء، ىٌ َرٌ ذغَُح األػضاء ذشنُو اىَعيظ 
وىنِ الَىظذ ذَصُو 

ىنافح اىَذاسط 

مو ٍذاسط اىشثنح 
ٍَصيح، وىنِ ىُظ 

تىظىد ٍذَش ٍذسعح 

وطاىة ٍِ مو 
ٍذسعح  

ذْطثق ػيُه 
مافح ٍؼاَُش 

اىؼضىَح  

وىنِ الَىظذ 
ذىاصُ ٍِ 

حُس اىْىع 

االظرَاػٍ 

ذْطثق ػيُه مافح ٍؼاَُش 
َرشأعه ػضى )اىؼضىَح 

ٍِ اىَعرَغ اىَحيٍ 

وػضىَح أهاىٍ اىطيثح تؼذد 
ٍذاسط اىشثنح، ٍذساء 

طاىثح ٍِ /اىَذاسط، طاىة

مو ٍذسعح، مَا َرَُض 
تاىرىاصُ فٍ اىؼضىَح ٍِ 

  (حُس اىْىع االظرَاػٍ

األدواس واىَغؤوىُاخ َؼشفىُ أدواسهٌ وٍغؤوىُاذهٌ 

غُش واضحح تاىْغثح 
ىألػضاء 

األدواس 

واىَغؤوىُاخ 
واضحح تاىْغثح 

ىشئُظ اىَعيظ 

وٍذساء اىَذاسط 
فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاخ 
واضحح تاىْغثح 

ىشئُظ اىَعيظ 

وٍذساء اىَذاسط و 
ٍَصيى األهاىٍ فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاخ 
واضحح ىعَُغ 

األػضاء 

األدواس واىَغؤوىُاخ 

واضحح ىعَُغ األػضاء 
 أّهٌوهْاك دىُو ػيً 

َقىٍىُ تها 

َؼقذوُ شالشح اظرَاػاخ ػيً 

األقو فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

ذٌ ػقذ اظرَاع  اظرَاع أٌىٌ َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ اىؼاً 

اىذساعٍ 
حغة ػذد )

االظرَاػاخ 

اىَخطظ  ػقذها 
ىغاَح هزا اىىقد ٍِ 

  (اىؼاً اىذساعٍ

ذٌ ػقذ اظرَاػُِ  

فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

حغة ػذد )
االظرَاػاخ اىَخطظ  

ػقذها ىغاَح هزا 

اىىقد ٍِ اىؼاً 
   (اىذساعٍ

ذٌ ػقذ شالشح 

اظرَاػاخ فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ  
حغة ػذد )

االظرَاػاخ 

اىَخطظ  
ػقذها ىغاَح 

هزا اىىقد ٍِ 

 (اىؼاً اىذساعٍ

ذٌ ػقذ شالشح اظرَاػاخ فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ واظرَاػاخ 

. إضافُح حغة اىحاظح
اظرَاع قثو تذاَح اىفصو -

اىذساعٍ األوه ىَْاقشح 

اىخطظ وذىفُش اىذػٌ ىرْفُز 
 .األّشطح

اظرَاع فٍ تذاَح اىفصو -

. اىصاٍّ

اظرَاع فٍ ّهاَح اىفصو    - 
اىصاٍّ ىالطالع ػيً ذقاسَش 

 .االّعاصاخ

ال َىظذ دىُو ػيً اّه َرخزوُ اىقشاساخ 
 قشاساخ أَحذٌ اذخار 

ىٌ َرٌ اذخار 
قشاساخ تخصىص 

ٍؼظٌ اىقضاَا اىرٍ 

ذَد ٍْاقشرها فٍ 

االظرَاػاخ 

ذٌ اذخار اىقشاساخ 
 ٍِ أمصشتشأُ 

ّصف اىقضاَا اىرٍ 

ذَد ٍْاقشرها فٍ 

االظرَاػاخ 

ذٌ اذخار 
اىقشاساخ تشأُ 

 اىقضاَا أغيثُح

اىرٍ ذَد 

ٍْاقشرها فٍ 
االظرَاػاخ  

ذٌ اذخار اىقشاساخ تشأُ 
مافح اىقضاَا اىرٍ ذَد 

ٍْاقشرها فٍ االظرَاػاخ 

ال َىظذ دىُو ػيً اّه َْفزوُ اىقشاساخ 

 قشاساخ أَحذٌ ذْفُز 

ٍؼظٌ اىقشاساخ ىٌ 

َرٌ ذْفُزها 

 ٍِ أمصشذٌ ذْفُز 

ّصف اىقشاساخ 
اىَرخزج 

ٍؼظٌ اىقشاساخ 

ذٌ ذْفُزها 

مافح اىقشاساخ ذٌ ذْفُزها 
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 اىْقاط اىشئُغح اىَغرخيصح ٍِ ظيغح اىْقاػ

 

ٍا هٍ أتشص ّقاط اىقىج تاىْغثح ىهزا اىَؤشش - 1

  مافح ٍؼاَُش اىؼضىَحػيً اىَعيظذْطثق  .

 

ٍا هٍ أتشص ّقاط اىضؼف تاىْغثح ىهزا اىَؤشش - 2

 ٍالَىظذ ذىاصُ ٍِ حُس اىْىع االظرَاػ. 

 األدواس واىَغؤوىُاخ غُش واضحح تاىْغثح ىألػضاء. 

  خاله اىؼاً اىذساعٍ اظرَاعأٌىٌ َؼقذ . 

  قشاساخأَحال َىظذ دىُو ػيً اّه ذٌ اذخار . 

  قشاساخأَحال َىظذ دىُو ػيً اّه ذٌ ذْفُز . 

 

 

 ذىصُاخ ىرحغُِ تشّاٍط ذطىَش اىَذسعح واىَذَشَح- 3

 ذىاصُ ٍِ حُس اىْىع االظرَاػٍضشوسج وظىد . 

 األدواس واىَغؤوىُاخضشوسج ذىػُح ظَُغ األػضاء ب. 

  اخ ػيً األقو خاله اىؼاً اىذساعٍ واظرَاػاخ اخشي ػْذ اىحاظح اظرَاعضشوسج ػقذ شالشح. 

  رىلدىُو ػيً  ووظىد اذخار اىقشاساخ تشأُ مافح اىقضاَا اىرٍ ذَد ٍْاقشرها فٍ االظرَاػاخضشوسج. 

  هادىُو ػيً اّه ذٌ ذْفُزووظىد مافح اىقشاساخ ضشوسج ذْفُز. 


