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                        أعاعٍ /شاَىٌ :يخرهظ                          انًشحهح/إَاز/ ركىس:انجُظ     او قصُش انصاَىَح انشايهح نهثُاخ: انًشكضَح    اعى انًذسعح 

 نىاء انجُضج :        اعى يذَشَح انرشتُح وانرؼهُى انرٍ ذرثغ نها انًذسعح110340: انشقى انىطٍُ نهًذسعح

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

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

: عهى انرقذَش انهفظٍ

 انًشكهح تًشاسكح يجرًؼُح ػهً يغرىي شثكاخ انًذاسط انًجانظ انرشتىَح دسجح فاػهُح:  1.3انًؤشش

 5انًغرىي  4انًغرىي  3انًغرىي  2انًغرىي  1انًغرىي انًؼاَُش 

ذى ذغًُح األػضاء، نى َرى ذغًُح األػضاء ذشكُم انًجهظ 
ونكٍ الَىجذ ذًصُم 

نكافح انًذاسط 

كم يذاسط انشثكح 
يًصهح، ونكٍ نُظ 

تىجىد يذَش يذسعح 

وطانة يٍ كم 
يذسعح  

ذُطثق ػهُه 
كافح يؼاَُش 

انؼضىَح  

ونكٍ الَىجذ 
ذىاصٌ يٍ 

حُس انُىع 

االجرًاػٍ 

ذُطثق ػهُه كافح يؼاَُش 
َرشأعه ػضى )انؼضىَح 

يٍ انًجرًغ انًحهٍ 

وػضىَح أهانٍ انطهثح تؼذد 
يذاسط انشثكح، يذساء 

طانثح يٍ /انًذاسط، طانة

كم يذسعح، كًا َرًُض 

تانرىاصٌ فٍ انؼضىَح يٍ 
  (حُس انُىع االجرًاػٍ

األدواس وانًغؤونُاخ َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُاذهى 

غُش واضحح تانُغثح 

نألػضاء 

األدواس 

وانًغؤونُاخ 

واضحح تانُغثح 
نشئُظ انًجهظ 

ويذساء انًذاسط 

فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاخ 

واضحح تانُغثح 
نشئُظ انًجهظ 

ويذساء انًذاسط و 

يًصهى األهانٍ فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاخ 

واضحح نجًُغ 
األػضاء 

األدواس وانًغؤونُاخ 

واضحح نجًُغ األػضاء 

 أَهىوهُاك دنُم ػهً 
َقىيىٌ تها 

َؼقذوٌ شالشح اجرًاػاخ ػهً 

األقم فٍ انؼاو انذساعٍ 

ذى ػقذ اجرًاع  اجرًاع أٌنى َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ انؼاو 

انذساعٍ 

حغة ػذد )
االجرًاػاخ 

انًخطظ  ػقذها 

نغاَح هزا انىقد يٍ 
  (انؼاو انذساعٍ

ذى ػقذ اجرًاػٍُ  

فٍ انؼاو انذساعٍ 

حغة ػذد )

االجرًاػاخ انًخطظ  
ػقذها نغاَح هزا 

انىقد يٍ انؼاو 

   (انذساعٍ

ذى ػقذ شالشح 

اجرًاػاخ فٍ 

انؼاو انذساعٍ  

حغة ػذد )
االجرًاػاخ 

انًخطظ  

ػقذها نغاَح 
هزا انىقد يٍ 

 (انؼاو انذساعٍ

ذى ػقذ شالشح اجرًاػاخ فٍ 

انؼاو انذساعٍ واجرًاػاخ 

. إضافُح حغة انحاجح

اجرًاع قثم تذاَح انفصم -
انذساعٍ األول نًُاقشح 

انخطظ وذىفُش انذػى نرُفُز 

 .األَشطح
اجرًاع فٍ تذاَح انفصم -

. انصاٍَ

اجرًاع فٍ َهاَح انفصم    - 
انصاٍَ نالطالع ػهً ذقاسَش 

 .االَجاصاخ

ال َىجذ دنُم ػهً اَه َرخزوٌ انقشاساخ 

 قشاساخ أَحذى اذخار 

نى َرى اذخار 

قشاساخ تخصىص 
يؼظى انقضاَا انرٍ 

ذًد يُاقشرها فٍ 

االجرًاػاخ 

ذى اذخار انقشاساخ 

 يٍ أكصشتشأٌ 
َصف انقضاَا انرٍ 

ذًد يُاقشرها فٍ 

االجرًاػاخ 

ذى اذخار 

انقشاساخ تشأٌ 
 انقضاَا أغهثُح

انرٍ ذًد 

يُاقشرها فٍ 
االجرًاػاخ  

ذى اذخار انقشاساخ تشأٌ 

كافح انقضاَا انرٍ ذًد 
يُاقشرها فٍ االجرًاػاخ 

ال َىجذ 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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 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز..........   تابع 

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

 

انُقاط انشئُغح انًغرخهصح يٍ جهغح انُقاػ 

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1

  َرشأعه ػضى يٍ انًجرًغ انًحهٍ وػضىَح أهانٍ انطهثح تؼذد يذاسط انشثكح، يذساء انًذاسط، ) كافح يؼاَُش انؼضىَح ػهً انًجهظذُطثق

  .(طانثح يٍ كم يذسعح، كًا َرًُض تانرىاصٌ فٍ انؼضىَح يٍ حُس انُىع االجرًاػٍ/طانة
 

 

ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز - 2

 األدواس وانًغؤونُاخ غُش واضحح تانُغثح نألػضاء. 

 ٍ(حغة ػذد االجرًاػاخ انًخطظ  ػقذها نغاَح هزا انىقد يٍ انؼاو انذساعٍ)ذى ػقذ اجرًاػٍُ  فٍ انؼاو انذساع.   

  ٌيٍ َصف انقضاَا انرٍ ذًد يُاقشرها فٍ االجرًاػاخأكصشذى اذخار انقشاساخ تشأ . 

  يٍ َصف انقشاساخ انًرخزجأكصشذى ذُفُز . 

 

 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3

 ضشوسج صَادج انىػٍ نألدواس وانًغؤونُاخ نذي انًجهظ انرشتىٌ نهشثكح تجًُغ يكىَاذه . 

 ضشوسج صَادج ػذد االجرًاػاخ خالل انؼاو انذساعٍ انً شالز اجرًاػاخ ػهً االقم . 

 يُاقشرها فٍ االجرًاػاخَرى اذخار انقشاساخ تشأٌ انقضاَا انرٍ ضشوسج . 

 ضشوسج ذُفُز انقشاساخ انرٍ َرى اذخارها. 
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 5/ و و خيذسعح:                                                 سقى انرقشَش         3&1نجًغ انثُاَاخ وانرقشَش األونٍ ًَىرض 

                        أعاعٍ /شاَىٌ :يخرهظ                          انًشحهح/إَاز/ركىس :انجُظ      او انىنُذ شاَىَح تٍُُ: اعى انًذسعح انًشكضَح نهشثكح

 نىاء انجُضج:         اعى يذَشَح انرشتُح وانرؼهُى انرٍ ذرثغ نها انشثكح110378: انشقى انىطٍُ نهًذسعح

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

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

: عهى انرقذَش انهفظٍ

 انًشكهح تًشاسكح يجرًؼُح ػهً يغرىي شثكاخ انًذاسط انًجانظ انرشتىَح دسجح فاػهُح:  1.3انًؤشش

 5انًغرىي  4انًغرىي  3انًغرىي  2انًغرىي  1انًغرىي انًؼاَُش 

ذى ذغًُح األػضاء، نى َرى ذغًُح األػضاء ذشكُم انًجهظ 
ونكٍ الَىجذ ذًصُم 

نكافح انًذاسط 

كم يذاسط انشثكح 
يًصهح، ونكٍ نُظ 

تىجىد يذَش يذسعح 

وطانة يٍ كم 
يذسعح  

ذُطثق ػهُه 
كافح يؼاَُش 

انؼضىَح  

ونكٍ الَىجذ 
ذىاصٌ يٍ 

حُس انُىع 

االجرًاػٍ 

ذُطثق ػهُه كافح يؼاَُش 
َرشأعه ػضى )انؼضىَح 

يٍ انًجرًغ انًحهٍ 

وػضىَح أهانٍ انطهثح تؼذد 
يذاسط انشثكح، يذساء 

طانثح يٍ /انًذاسط، طانة

كم يذسعح، كًا َرًُض 
تانرىاصٌ فٍ انؼضىَح يٍ 

  (حُس انُىع االجرًاػٍ

األدواس وانًغؤونُاخ َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُاذهى 

غُش واضحح تانُغثح 
نألػضاء 

األدواس 

وانًغؤونُاخ 
واضحح تانُغثح 

نشئُظ انًجهظ 

ويذساء انًذاسط 
فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاخ 
واضحح تانُغثح 

نشئُظ انًجهظ 

ويذساء انًذاسط و 
يًصهى األهانٍ فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاخ 
واضحح نجًُغ 

األػضاء 

األدواس وانًغؤونُاخ 

واضحح نجًُغ األػضاء 
 أَهىوهُاك دنُم ػهً 

َقىيىٌ تها 

َؼقذوٌ شالشح اجرًاػاخ ػهً 

األقم فٍ انؼاو انذساعٍ 

ذى ػقذ اجرًاع  اجرًاع أٌنى َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ انؼاو 

انذساعٍ 
حغة ػذد )

االجرًاػاخ 

انًخطظ  ػقذها 
نغاَح هزا انىقد يٍ 

  (انؼاو انذساعٍ

ذى ػقذ اجرًاػٍُ  

فٍ انؼاو انذساعٍ 

حغة ػذد )
االجرًاػاخ انًخطظ  

ػقذها نغاَح هزا 

انىقد يٍ انؼاو 
   (انذساعٍ

ذى ػقذ شالشح 

اجرًاػاخ فٍ 

انؼاو انذساعٍ  
حغة ػذد )

االجرًاػاخ 

انًخطظ  
ػقذها نغاَح 

هزا انىقد يٍ 

 (انؼاو انذساعٍ

ذى ػقذ شالشح اجرًاػاخ فٍ 

انؼاو انذساعٍ واجرًاػاخ 

. إضافُح حغة انحاجح
اجرًاع قثم تذاَح انفصم -

انذساعٍ األول نًُاقشح 

انخطظ وذىفُش انذػى نرُفُز 
 .األَشطح

اجرًاع فٍ تذاَح انفصم -

. انصاٍَ

اجرًاع فٍ َهاَح انفصم    - 
انصاٍَ نالطالع ػهً ذقاسَش 

 .االَجاصاخ

ال َىجذ دنُم ػهً اَه َرخزوٌ انقشاساخ 
 قشاساخ أَحذى اذخار 

نى َرى اذخار 
قشاساخ تخصىص 

يؼظى انقضاَا انرٍ 

ذًد يُاقشرها فٍ 

االجرًاػاخ 

ذى اذخار انقشاساخ 
 يٍ أكصشتشأٌ 

َصف انقضاَا انرٍ 

ذًد يُاقشرها فٍ 

االجرًاػاخ 

ذى اذخار 
انقشاساخ تشأٌ 

 انقضاَا أغهثُح

انرٍ ذًد 

يُاقشرها فٍ 
االجرًاػاخ  

ذى اذخار انقشاساخ تشأٌ 
كافح انقضاَا انرٍ ذًد 

يُاقشرها فٍ االجرًاػاخ 

ال َىجذ 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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 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز..........   تابع 

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

 

انُقاط انشئُغح انًغرخهصح يٍ جهغح انُقاػ 

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1

 

 

ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز - 2

 نى َرى ذغًُح األػضاء. 

  اجرًاعأٌنى َؼقذ . 

  األدواس وانًغؤونُاخػذو وضىح. 

  قشاساخأَحال َىجذ دنُم ػهً اَه ذى اذخار . 

  قشاساخأَحال َىجذ دنُم ػهً اَه ذى ذُفُز . 

 

 

 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3

 ضشوسج ذشكُم انًجهظ ػهً اٌ ذُطثق ػهُح كافح يؼاَُش انؼضىَح . 

 ٍضشوسج ػقذ شالشح اجرًاػاخ ػهً االقم فٍ انؼاو انذساع. 

 األدواس وانًغؤونُاخضشوسج ذىػُح اػضاء انًجهظ ب. 

  تشأٌ كافح انقضاَا انرٍ َرى يُاقشرها فٍ االجرًاػاخاذخار قشاساخضشوسج . 

  انرٍ َرى اذخارها فٍ االجرًاػاخقشاساخكافح الذُفُز ضشوسج . 


