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 5/ َ َ ثِذسعت:                                              سلُ اٌخمشَش         3&1ٌضّغ اٌبُأاث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                        أعاعٍ /رأىٌ :ِخخٍظ                          اٌّشعٍت/إٔاد/ روىس:اٌضٕظ.      اٌزأىَت.االُِشة ػاٌُتاعُ اٌّذسعت اٌّشوضَت ٌٍشبىت

 لصبت اٌّفشق     اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌها اٌشبىت(111864).اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

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

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

: عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 اٌّشىٍت بّشاسوت ِضخّؼُت ػًٍ ِغخىي شبىاث اٌّذاسط اٌّضاٌظ اٌخشبىَت دسصت فاػٍُت:  1.3اٌّؤشش

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼاَُش 

حُ حغُّت األػضاء، ٌُ َخُ حغُّت األػضاء حشىًُ اٌّضٍظ 
وٌىٓ الَىصذ حّزًُ 

ٌىافت اٌّذاسط 

وً ِذاسط اٌشبىت 
ِّزٍت، وٌىٓ ٌُظ 

بىصىد ِذَش ِذسعت 

وطاٌب ِٓ وً 
ِذسعت  

حٕطبك ػٍُه 
وافت ِؼاَُش 

اٌؼضىَت  

وٌىٓ الَىصذ 
حىاصْ ِٓ 

عُذ إٌىع 

االصخّاػٍ 

حٕطبك ػٍُه وافت ِؼاَُش 
َخشأعه ػضى )اٌؼضىَت 

ِٓ اٌّضخّغ اٌّغٍٍ 

وػضىَت أهاٌٍ اٌطٍبت بؼذد 
ِذاسط اٌشبىت، ِذساء 

طاٌبت ِٓ /اٌّذاسط، طاٌب

وً ِذسعت، وّا َخُّض 
باٌخىاصْ فٍ اٌؼضىَت ِٓ 

  (عُذ إٌىع االصخّاػٍ

األدواس واٌّغؤوٌُاث َؼشفىْ أدواسهُ وِغؤوٌُاحهُ 

غُش واضغت بإٌغبت 
ٌألػضاء 

األدواس 

واٌّغؤوٌُاث 
واضغت بإٌغبت 

ٌشئُظ اٌّضٍظ 

وِذساء اٌّذاسط 
فمظ 

األدواس 

واٌّغؤوٌُاث 
واضغت بإٌغبت 

ٌشئُظ اٌّضٍظ 

وِذساء اٌّذاسط و 
ِّزٍى األهاٌٍ فمظ 

األدواس 

واٌّغؤوٌُاث 
واضغت ٌضُّغ 

األػضاء 

األدواس واٌّغؤوٌُاث 

واضغت ٌضُّغ األػضاء 
 أٔهُوهٕان دًٌُ ػًٍ 

َمىِىْ بها 

َؼمذوْ رالرت اصخّاػاث ػًٍ 

األلً فٍ اٌؼاَ اٌذساعٍ 

حُ ػمذ اصخّاع  اصخّاع أٌٌُ َؼمذ 

واعذ فمظ فٍ اٌؼاَ 

اٌذساعٍ 
عغب ػذد )

االصخّاػاث 

اٌّخطظ  ػمذها 
ٌغاَت هزا اٌىلج ِٓ 

  (اٌؼاَ اٌذساعٍ

حُ ػمذ اصخّاػُٓ  

فٍ اٌؼاَ اٌذساعٍ 

عغب ػذد )
االصخّاػاث اٌّخطظ  

ػمذها ٌغاَت هزا 

اٌىلج ِٓ اٌؼاَ 
   (اٌذساعٍ

حُ ػمذ رالرت 

اصخّاػاث فٍ 

اٌؼاَ اٌذساعٍ  
عغب ػذد )

االصخّاػاث 

اٌّخطظ  
ػمذها ٌغاَت 

هزا اٌىلج ِٓ 

 (اٌؼاَ اٌذساعٍ

حُ ػمذ رالرت اصخّاػاث فٍ 

اٌؼاَ اٌذساعٍ واصخّاػاث 

. إضافُت عغب اٌغاصت
اصخّاع لبً بذاَت اٌفصً -

اٌذساعٍ األوي ٌّٕالشت 

اٌخطظ وحىفُش اٌذػُ ٌخٕفُز 
 .األٔشطت

اصخّاع فٍ بذاَت اٌفصً -

. اٌزأٍ

اصخّاع فٍ ٔهاَت اٌفصً    - 
اٌزأٍ ٌالطالع ػًٍ حماسَش 

 .االٔضاصاث

ال َىصذ دًٌُ ػًٍ أه َخخزوْ اٌمشاساث 
 لشاساث أَتحُ احخار 

ٌُ َخُ احخار 
لشاساث بخصىص 

ِؼظُ اٌمضاَا اٌخٍ 

حّج ِٕالشخها فٍ 

االصخّاػاث 

حُ احخار اٌمشاساث 
 ِٓ أوزشبشأْ 

ٔصف اٌمضاَا اٌخٍ 

حّج ِٕالشخها فٍ 

االصخّاػاث 

حُ احخار 
اٌمشاساث بشأْ 

 اٌمضاَا أغٍبُت

اٌخٍ حّج 

ِٕالشخها فٍ 
االصخّاػاث  

حُ احخار اٌمشاساث بشأْ 
وافت اٌمضاَا اٌخٍ حّج 

ِٕالشخها فٍ االصخّاػاث 

ال َىصذ دًٌُ ػًٍ أه َٕفزوْ اٌمشاساث 

 لشاساث أَتحُ حٕفُز 

ِؼظُ اٌمشاساث ٌُ 

َخُ حٕفُزها 

 ِٓ أوزشحُ حٕفُز 

ٔصف اٌمشاساث 
اٌّخخزة 

ِؼظُ اٌمشاساث 

حُ حٕفُزها 

وافت اٌمشاساث حُ حٕفُزها 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ
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 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز..........   تابع 

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

 

إٌماط اٌشئُغت اٌّغخخٍصت ِٓ صٍغت إٌماػ 

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1
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ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز - 2

 َخُ حشىًُ ِضٍظ حشبىٌ ٌشبىت اٌّذاسط ٌُ. 

  األدواس واٌّغؤوٌُاث بإٌغبت ٌألػضاء ػذَ وضىط

 ٍَخُ ػمذ اٌ اصخّاع خالي اٌؼاَ اٌذساع ٌُ. 

  لشاساث أو حٕفُز أَتال َىصذ دًٌُ ػًٍ أه حُ احخار . 

 

 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3

 ضشوسة  حشىًُ ِضٍظ حشبىٌ ٌشبىت اٌّذاسط. 

  األدواس واٌّغؤوٌُاث بإٌغبت ٌألػضاءضشوسة  اٌخىػُت اٌّغخّشة باٌبٕاِش ِغ حىضُظ. 

 ٍضشوسة ػمذ رالرت اصخّاػاث ػًٍ االلً خالي اٌؼاَ اٌذساع. 

   لشاساث بشأْ اٌمضاَا اٌخٍ َخُ ِٕالشخها  فٍ االصخّاػاث، ِغ حٕفُز حٍه اٌمشاساثاحخار ضشوسة. 

 

 

 

 

 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ
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 5/ َ َ ثِذسعت:                                                 سلُ اٌخمشَش         3&1ٌضّغ اٌبُأاث َاٌخمشَش األوٌٍ ّٔىرس 

                        أعاعٍ /رأىٌ :ِخخٍظ              اٌّشعٍت/إٔاد/ روىس:اٌضٕظ     األُِشة اَّاْ بٕج اٌغغُٓ اٌّهُٕت اٌشاٍِت.اعُ اٌّذسعت اٌّشوضَت ٌٍشبىت

 لصبت اٌّفشق   اعُ ِذَشَت اٌخشبُت واٌخؼٍُُ اٌخٍ حخبغ ٌها اٌشبىت(111849).اٌشلُ اٌىطٍٕ ٌٍّذسعت

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

 (لم َحضز أٌ من أعضاء المجلس ) المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس: مصدر البُاناث

: عٍُ اٌخمذَش اٌٍفظٍ

 اٌّشىٍت بّشاسوت ِضخّؼُت ػًٍ ِغخىي شبىاث اٌّذاسط اٌّضاٌظ اٌخشبىَت دسصت فاػٍُت:  1.3اٌّؤشش

 5اٌّغخىي  4اٌّغخىي  3اٌّغخىي  2اٌّغخىي  1اٌّغخىي اٌّؼاَُش 

حُ حغُّت األػضاء، ٌُ َخُ حغُّت األػضاء حشىًُ اٌّضٍظ 
وٌىٓ الَىصذ حّزًُ 

ٌىافت اٌّذاسط 

وً ِذاسط اٌشبىت 
ِّزٍت، وٌىٓ ٌُظ 

بىصىد ِذَش ِذسعت 

وطاٌب ِٓ وً 
ِذسعت  

حٕطبك ػٍُه 
وافت ِؼاَُش 

اٌؼضىَت  

وٌىٓ الَىصذ 
حىاصْ ِٓ 

عُذ إٌىع 

االصخّاػٍ 

حٕطبك ػٍُه وافت ِؼاَُش 
َخشأعه ػضى )اٌؼضىَت 

ِٓ اٌّضخّغ اٌّغٍٍ 

وػضىَت أهاٌٍ اٌطٍبت بؼذد 
ِذاسط اٌشبىت، ِذساء 

طاٌبت ِٓ /اٌّذاسط، طاٌب

وً ِذسعت، وّا َخُّض 
باٌخىاصْ فٍ اٌؼضىَت ِٓ 

  (عُذ إٌىع االصخّاػٍ

األدواس واٌّغؤوٌُاث َؼشفىْ أدواسهُ وِغؤوٌُاحهُ 

غُش واضغت بإٌغبت 
ٌألػضاء 

األدواس 

واٌّغؤوٌُاث 
واضغت بإٌغبت 

ٌشئُظ اٌّضٍظ 

وِذساء اٌّذاسط 
فمظ 

األدواس 

واٌّغؤوٌُاث 
واضغت بإٌغبت 

ٌشئُظ اٌّضٍظ 

وِذساء اٌّذاسط و 
ِّزٍى األهاٌٍ فمظ 

األدواس 

واٌّغؤوٌُاث 
واضغت ٌضُّغ 

األػضاء 

األدواس واٌّغؤوٌُاث 

واضغت ٌضُّغ األػضاء 
 أٔهُوهٕان دًٌُ ػًٍ 

َمىِىْ بها 

َؼمذوْ رالرت اصخّاػاث ػًٍ 

األلً فٍ اٌؼاَ اٌذساعٍ 

حُ ػمذ اصخّاع  اصخّاع أٌٌُ َؼمذ 

واعذ فمظ فٍ اٌؼاَ 

اٌذساعٍ 
عغب ػذد )

االصخّاػاث 

اٌّخطظ  ػمذها 
ٌغاَت هزا اٌىلج ِٓ 

  (اٌؼاَ اٌذساعٍ

حُ ػمذ اصخّاػُٓ  

فٍ اٌؼاَ اٌذساعٍ 

عغب ػذد )
االصخّاػاث اٌّخطظ  

ػمذها ٌغاَت هزا 

اٌىلج ِٓ اٌؼاَ 
   (اٌذساعٍ

حُ ػمذ رالرت 

اصخّاػاث فٍ 

اٌؼاَ اٌذساعٍ  
عغب ػذد )

االصخّاػاث 

اٌّخطظ  
ػمذها ٌغاَت 

هزا اٌىلج ِٓ 

 (اٌؼاَ اٌذساعٍ

حُ ػمذ رالرت اصخّاػاث فٍ 

اٌؼاَ اٌذساعٍ واصخّاػاث 

. إضافُت عغب اٌغاصت
اصخّاع لبً بذاَت اٌفصً -

اٌذساعٍ األوي ٌّٕالشت 

اٌخطظ وحىفُش اٌذػُ ٌخٕفُز 
 .األٔشطت

اصخّاع فٍ بذاَت اٌفصً -

. اٌزأٍ

اصخّاع فٍ ٔهاَت اٌفصً    - 
اٌزأٍ ٌالطالع ػًٍ حماسَش 

 .االٔضاصاث

ال َىصذ دًٌُ ػًٍ أه َخخزوْ اٌمشاساث 
 لشاساث أَتحُ احخار 

ٌُ َخُ احخار 
لشاساث بخصىص 

ِؼظُ اٌمضاَا اٌخٍ 

حّج ِٕالشخها فٍ 

االصخّاػاث 

حُ احخار اٌمشاساث 
 ِٓ أوزشبشأْ 

ٔصف اٌمضاَا اٌخٍ 

حّج ِٕالشخها فٍ 

االصخّاػاث 

حُ احخار 
اٌمشاساث بشأْ 

 اٌمضاَا أغٍبُت

اٌخٍ حّج 

ِٕالشخها فٍ 
االصخّاػاث  

حُ احخار اٌمشاساث بشأْ 
وافت اٌمضاَا اٌخٍ حّج 

ِٕالشخها فٍ االصخّاػاث 

ال َىصذ دًٌُ ػًٍ أه َٕفزوْ اٌمشاساث 

 لشاساث أَتحُ حٕفُز 

ِؼظُ اٌمشاساث ٌُ 

َخُ حٕفُزها 

 ِٓ أوزشحُ حٕفُز 

ٔصف اٌمشاساث 
اٌّخخزة 

ِؼظُ اٌمشاساث 

حُ حٕفُزها 

وافت اٌمشاساث حُ حٕفُزها 

 



 وصاسة اٌخشبُت واٌخؼٍُُ

لغُ اٌّخابؼت واٌخمُُُ/ اداسة اٌخخطُظ واٌبغذ اٌخشبىٌ  
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 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز..........   تابع 

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

 

إٌماط اٌشئُغت اٌّغخخٍصت ِٓ صٍغت إٌماػ 

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1
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 ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز- 2
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 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3
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