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: عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ

 اٌّؾىٍخ ثّؾبسوخ ِغزّؼ١خ ػٍٝ ِغزٜٛ ؽجىبد اٌّذاسط اٌّغبٌظ اٌزشث٠ٛخ دسعخ فبػ١ٍخ:  1.3اٌّؤؽش

 5اٌّغزٜٛ  4اٌّغزٜٛ  3اٌّغزٜٛ  2اٌّغزٜٛ  1اٌّغزٜٛ اٌّؼب١٠ش 

رُ رغ١ّخ األػضبء، ٌُ ٠زُ رغ١ّخ األػضبء رؾى١ً اٌّغٍظ 
ٌٚىٓ ال٠ٛعذ رّض١ً 

ٌىبفخ اٌّذاسط 

وً ِذاسط اٌؾجىخ 
ِّضٍخ، ٌٚىٓ ١ٌظ 

ثٛعٛد ِذ٠ش ِذسعخ 

ٚطبٌت ِٓ وً 

ِذسعخ  

رٕطجك ػ١ٍٗ 
وبفخ ِؼب١٠ش 

اٌؼض٠ٛخ  

ٌٚىٓ ال٠ٛعذ 

رٛاصْ ِٓ 
ح١ش إٌٛع 

االعزّبػٟ 

رٕطجك ػ١ٍٗ وبفخ ِؼب١٠ش 
٠زشأعٗ ػضٛ )اٌؼض٠ٛخ 

ِٓ اٌّغزّغ اٌّحٍٟ 

ٚػض٠ٛخ أ٘بٌٟ اٌطٍجخ ثؼذد 

ِذاسط اٌؾجىخ، ِذساء 
طبٌجخ ِٓ /اٌّذاسط، طبٌت

وً ِذسعخ، وّب ٠ز١ّض 

ثبٌزٛاصْ فٟ اٌؼض٠ٛخ ِٓ 
  (ح١ش إٌٛع االعزّبػٟ

األدٚاس ٚاٌّغؤ١ٌٚبد ٠ؼشفْٛ أدٚاسُ٘ ِٚغؤ١ٌٚبرُٙ 

غ١ش ٚاضحخ ثبٌٕغجخ 

ٌألػضبء 

األدٚاس 

ٚاٌّغؤ١ٌٚبد 

ٚاضحخ ثبٌٕغجخ 
ٌشئ١ظ اٌّغٍظ 

ِٚذساء اٌّذاسط 

فمظ 

األدٚاس 

ٚاٌّغؤ١ٌٚبد 

ٚاضحخ ثبٌٕغجخ 
ٌشئ١ظ اٌّغٍظ 

ِٚذساء اٌّذاسط ٚ 

ِّضٍٛ األ٘بٌٟ فمظ 

األدٚاس 

ٚاٌّغؤ١ٌٚبد 

ٚاضحخ ٌغ١ّغ 
األػضبء 

األدٚاس ٚاٌّغؤ١ٌٚبد 

ٚاضحخ ٌغ١ّغ األػضبء 

 إُٔٔٙٚ٘بن د١ًٌ ػٍٝ 
٠مِْٛٛ ثٙب 

٠ؼمذْٚ صالصخ اعزّبػبد ػٍٝ 

األلً فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ 

رُ ػمذ اعزّبع  اعزّبع أٌُٞ ٠ؼمذ 

ٚاحذ فمظ فٟ اٌؼبَ 

اٌذساعٟ 

حغت ػذد )
االعزّبػبد 

اٌّخطظ  ػمذ٘ب 

ٌغب٠خ ٘زا اٌٛلذ ِٓ 
  (اٌؼبَ اٌذساعٟ

رُ ػمذ اعزّبػ١ٓ  

فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ 

حغت ػذد )

االعزّبػبد اٌّخطظ  
ػمذ٘ب ٌغب٠خ ٘زا 

اٌٛلذ ِٓ اٌؼبَ 

   (اٌذساعٟ

رُ ػمذ صالصخ 

اعزّبػبد فٟ 

اٌؼبَ اٌذساعٟ  

حغت ػذد )
االعزّبػبد 

اٌّخطظ  

ػمذ٘ب ٌغب٠خ 
٘زا اٌٛلذ ِٓ 

 (اٌؼبَ اٌذساعٟ

رُ ػمذ صالصخ اعزّبػبد فٟ 

اٌؼبَ اٌذساعٟ ٚاعزّبػبد 

. إضبف١خ حغت اٌحبعخ

اعزّبع لجً ثذا٠خ اٌفقً -
اٌذساعٟ األٚي ٌّٕبلؾخ 

اٌخطظ ٚرٛف١ش اٌذػُ ٌزٕف١ز 

 .األٔؾطخ
اعزّبع فٟ ثذا٠خ اٌفقً -

. اٌضبٟٔ

اعزّبع فٟ ٔٙب٠خ اٌفقً    - 
اٌضبٟٔ ٌالطالع ػٍٝ رمبس٠ش 

 .االٔغبصاد

ال ٠ٛعذ د١ًٌ ػٍٝ أٗ ٠زخزْٚ اٌمشاساد 

 لشاساد أ٠خرُ ارخبر 

ٌُ ٠زُ ارخبر 

لشاساد ثخقٛؿ 
ِؼظُ اٌمضب٠ب اٌزٟ 

رّذ ِٕبلؾزٙب فٟ 

االعزّبػبد 

رُ ارخبر اٌمشاساد 

 ِٓ أوضشثؾأْ 
ٔقف اٌمضب٠ب اٌزٟ 

رّذ ِٕبلؾزٙب فٟ 

االعزّبػبد 

رُ ارخبر 

اٌمشاساد ثؾأْ 
 اٌمضب٠ب أغٍج١خ

اٌزٟ رّذ 

ِٕبلؾزٙب فٟ 
االعزّبػبد  

رُ ارخبر اٌمشاساد ثؾأْ 

وبفخ اٌمضب٠ب اٌزٟ رّذ 
ِٕبلؾزٙب فٟ االعزّبػبد 

ال ٠ٛعذ د١ًٌ ػٍٝ أٗ ٠ٕفزْٚ اٌمشاساد 

 لشاساد أ٠خرُ رٕف١ز 

ِؼظُ اٌمشاساد ٌُ 

٠زُ رٕف١ز٘ب 

 ِٓ أوضشرُ رٕف١ز 

ٔقف اٌمشاساد 

اٌّزخزح 

ِؼظُ اٌمشاساد 

رُ رٕف١ز٘ب 

وبفخ اٌمشاساد رُ رٕف١ز٘ب 
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النقاط الرئَسة المستخلصة من جلسة النقاش 

ِب ٟ٘ أثشص ٔمبط اٌمٛح ثبٌٕغجخ ٌٙزا اٌّؤؽش - 1

  طبٌجخ /٠زشأعٗ ػضٛ ِٓ اٌّغزّغ اٌّحٍٟ ٚػض٠ٛخ أ٘بٌٟ اٌطٍجخ ثؼذد ِذاسط اٌؾجىخ، ِذساء اٌّذاسط، طبٌت)رٕطجك ػ١ٍٗ وبفخ ِؼب١٠ش اٌؼض٠ٛخ

 .(ِٓ وً ِذسعخ، وّب ٠ز١ّض ثبٌزٛاصْ فٟ اٌؼض٠ٛخ ِٓ ح١ش إٌٛع االعزّبػٟ

  

ِب ٟ٘ أثشص ٔمبط اٌضؼف ثبٌٕغجخ ٌٙزا اٌّؤؽش - 2

 األدٚاس غ١ش ٚاضحخ ٌّؼظُ األػضبء. 

 ٟ(حغت ػذد االعزّبػبد اٌّخطظ  ػمذ٘ب ٌغب٠خ ٘زا اٌٛلذ ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ) رُ ػمذ اعزّبػ١ٓ  فٟ اٌؼبَ اٌذساع.  

 ٠زُ ارخبر لشاساد ثؾأْ ٔحٛ ٔقف اٌمضب٠ب اٌزٟ رُ ِزبلؾزٙب فٟ االعزّبػبد ٌُ.  

 ػذَ ٚعٛد أدٌخ ػٍٝ رٕف١ز اٌمشاساد. 

 

 رٛف١بد ٌزحغ١ٓ ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ- 3

 رٛػ١خ ع١ّغ أػضبء اٌّغٍظ ثبألدٚاس ٚاٌّغؤ١ٌٚبد . 

  ػمذ صالصخ اعزّبػبد فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ ٚاعزّبػبد إضبف١خ حغت اٌحبعخضشٚسح. 

 ضشٚسح ارخبر لشاساد ثؾأْ وبفخ اٌمضب٠ب اٌزٟ رُ ِزبلؾزٙب فٟ االعزّبػبد.  

 االحزفبظ ثأدٌخ ؽب٘ذح ػٍٝ رٕف١ز اٌمشاساد. 
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رُ رغ١ّخ األػضبء، ٌُ ٠زُ رغ١ّخ األػضبء رؾى١ً اٌّغٍظ 

ٌٚىٓ ال٠ٛعذ رّض١ً 

ٌىبفخ اٌّذاسط 

وً ِذاسط اٌؾجىخ 

ِّضٍخ، ٌٚىٓ ١ٌظ 

ثٛعٛد ِذ٠ش ِذسعخ 
ٚطبٌت ِٓ وً 

ِذسعخ  

رٕطجك ػ١ٍٗ 

وبفخ ِؼب١٠ش 

اٌؼض٠ٛخ  
ٌٚىٓ ال٠ٛعذ 

رٛاصْ ِٓ 

ح١ش إٌٛع 

االعزّبػٟ 

رٕطجك ػ١ٍٗ وبفخ ِؼب١٠ش 

٠زشأعٗ ػضٛ )اٌؼض٠ٛخ 

ِٓ اٌّغزّغ اٌّحٍٟ 
ٚػض٠ٛخ أ٘بٌٟ اٌطٍجخ ثؼذد 

ِذاسط اٌؾجىخ، ِذساء 

طبٌجخ ِٓ /اٌّذاسط، طبٌت

وً ِذسعخ، وّب ٠ز١ّض 
ثبٌزٛاصْ فٟ اٌؼض٠ٛخ ِٓ 

  (ح١ش إٌٛع االعزّبػٟ

األدٚاس ٚاٌّغؤ١ٌٚبد ٠ؼشفْٛ أدٚاسُ٘ ِٚغؤ١ٌٚبرُٙ 
غ١ش ٚاضحخ ثبٌٕغجخ 

ٌألػضبء 

األدٚاس 
ٚاٌّغؤ١ٌٚبد 

ٚاضحخ ثبٌٕغجخ 

ٌشئ١ظ اٌّغٍظ 

ِٚذساء اٌّذاسط 
فمظ 

األدٚاس 
ٚاٌّغؤ١ٌٚبد 

ٚاضحخ ثبٌٕغجخ 

ٌشئ١ظ اٌّغٍظ 

ِٚذساء اٌّذاسط ٚ 
ِّضٍٛ األ٘بٌٟ فمظ 

األدٚاس 
ٚاٌّغؤ١ٌٚبد 

ٚاضحخ ٌغ١ّغ 

األػضبء 

األدٚاس ٚاٌّغؤ١ٌٚبد 
ٚاضحخ ٌغ١ّغ األػضبء 

 إُٔٔٙٚ٘بن د١ًٌ ػٍٝ 

٠مِْٛٛ ثٙب 

٠ؼمذْٚ صالصخ اعزّبػبد ػٍٝ 

األلً فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ 

رُ ػمذ اعزّبع  اعزّبع أٌُٞ ٠ؼمذ 

ٚاحذ فمظ فٟ اٌؼبَ 
اٌذساعٟ 

حغت ػذد )

االعزّبػبد 

اٌّخطظ  ػمذ٘ب 
ٌغب٠خ ٘زا اٌٛلذ ِٓ 

  (اٌؼبَ اٌذساعٟ

رُ ػمذ اعزّبػ١ٓ  

فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ 
حغت ػذد )

االعزّبػبد اٌّخطظ  

ػمذ٘ب ٌغب٠خ ٘زا 

اٌٛلذ ِٓ اٌؼبَ 
   (اٌذساعٟ

رُ ػمذ صالصخ 

اعزّبػبد فٟ 
اٌؼبَ اٌذساعٟ  

حغت ػذد )

االعزّبػبد 

اٌّخطظ  
ػمذ٘ب ٌغب٠خ 

٘زا اٌٛلذ ِٓ 

 (اٌؼبَ اٌذساعٟ

رُ ػمذ صالصخ اعزّبػبد فٟ 

اٌؼبَ اٌذساعٟ ٚاعزّبػبد 
. إضبف١خ حغت اٌحبعخ

اعزّبع لجً ثذا٠خ اٌفقً -

اٌذساعٟ األٚي ٌّٕبلؾخ 

اٌخطظ ٚرٛف١ش اٌذػُ ٌزٕف١ز 
 .األٔؾطخ

اعزّبع فٟ ثذا٠خ اٌفقً -

. اٌضبٟٔ
اعزّبع فٟ ٔٙب٠خ اٌفقً    - 

اٌضبٟٔ ٌالطالع ػٍٝ رمبس٠ش 

 .االٔغبصاد

ال ٠ٛعذ د١ًٌ ػٍٝ أٗ ٠زخزْٚ اٌمشاساد 
 لشاساد أ٠خرُ ارخبر 

ٌُ ٠زُ ارخبر 
لشاساد ثخقٛؿ 

ِؼظُ اٌمضب٠ب اٌزٟ 

رّذ ِٕبلؾزٙب فٟ 
االعزّبػبد 

رُ ارخبر اٌمشاساد 
 ِٓ أوضشثؾأْ 

ٔقف اٌمضب٠ب اٌزٟ 

رّذ ِٕبلؾزٙب فٟ 
 االعزّبػبد

رُ ارخبر 
اٌمشاساد ثؾأْ 

 اٌمضب٠ب أغٍج١خ

اٌزٟ رّذ 
ِٕبلؾزٙب فٟ 

االعزّبػبد  

رُ ارخبر اٌمشاساد ثؾأْ 
وبفخ اٌمضب٠ب اٌزٟ رّذ 

ِٕبلؾزٙب فٟ االعزّبػبد 

ال ٠ٛعذ د١ًٌ ػٍٝ أٗ ٠ٕفزْٚ اٌمشاساد 

 لشاساد أ٠خرُ رٕف١ز 

ِؼظُ اٌمشاساد ٌُ 

٠زُ رٕف١ز٘ب 

 ِٓ أوضشرُ رٕف١ز 

ٔقف اٌمشاساد 
 اٌّزخزح

ِؼظُ اٌمشاساد 

رُ رٕف١ز٘ب 

وبفخ اٌمشاساد رُ رٕف١ز٘ب 

 

 

 



 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

لغُ اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ/ اداسح اٌزخط١ظ ٚاٌجحش اٌزشثٛٞ  
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المجلس التربوً لشبكة المذارس : مصذر البَانات

إٌمبط اٌشئ١غخ اٌّغزخٍقخ ِٓ عٍغخ إٌمبػ 

ِب ٟ٘ أثشص ٔمبط اٌمٛح ثبٌٕغجخ ٌٙزا اٌّؤؽش - 1

  ّٟي ّٞي ٠ٚزشأعٗ ػضٛ ِٓ اٌّغزّغ اٌّحٍ  .رٕطجك ِؼب١٠ش اٌؼض٠ّٛيخ ػٍٝ ع١ّغ أػضبء اٌّغٍظ اٌزشثٛ

 رُ ػمذ صالصخ اعزّبػبد فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ ٚاعزّبػبد إضبف١خ حغت اٌحبعخ. 

 ًّٛي ِغّٛػخ ِٓ اٌمضب٠ب اإلداس٠ّيخ، ٚإحغبعُٙ ثبٌّغؤ١ٌٚخ رغبٖ رٍه اٌمضب٠ب ٔح اعزحذاس ؽؼجخ ٌإلداسح اٌّؼٍِٛبر١خ فٟ ): ِغبّ٘خ اٌّغٍظ فٟ ح

 .(ِذس٠خ اٌزوٛس

 فٟ ثٍذح اٌؼشاق ثبٌزؼبْٚ ِغ ؽشوخ (اإلٔزشٔذ )إٔؾبء خذِخ(zain) ب أؼىظ إ٠غبثبً ػٍٝ حبعبد اٌّذاسط ٌٙزٖ اٌخذِخ ّّي ِ. 

 

ِب ٟ٘ أثشص ٔمبط اٌضؼف ثبٌٕغجخ ٌٙزا اٌّؤؽش - 2

  األػضبءٌجؼضاألدٚاس ٚاٌّغؤ١ٌٚبد ػذَ ٚضٛػ . 

 ػذَ اعزغبثخ أ١ٌٚبء األِٛس ٌذػٛاد اٌّغٍظ ٚػضٚفُٙ ػٓ حضٛس اإلعزّبػبد. 

 ف١ّيخ ٚاٌّشافك ّْي األث١ٕخ رؼبٟٔ ٔمقبً  ٍِحٛظبً فٟ ػذد اٌغشف اٌقّي خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌج١ئخ اٌّذسع١ّيخ، إر إ  .وضشح احز١بعبد اٌّذاسط ٚثخبفّي

 ٚعٛد فغٛح ث١ٓ أػضبء اٌّغٍظ ٚؽؼٛسُ٘ ثبٌز١ّٙؼ ِٓ لجً ثؼض اٌغٙبد فٟ اٌّذ٠ش٠ّيخ. 

  ٌّْٟي ثؼض األػضبء ِٓ األ٘ب غُ  ِٓ ٚضٛػ األدٚاس ٚاٌّغؤ١ٌٚبد ٌشئ١ظ اٌّغٍظ ِٚذساء اٌّذاسط ٚثؼض ِّضٍٟ األ٘بٌٟ، إالّي إ ػٍٝ اٌشّي

 .   ٚاٌطٍجخ ػٕذُ٘ ثؼض اٌمقٛس فٟ ِؼشفخ األدٚاس

 غُ ِٓ ل١بَ اٌّغٍظ ثبرّيخبر رٛف١بد ٚلشاساد فٟ اعزّبػبرُٙ، إال أٔٙب رخٍٛ ِٓ رطج١ك إعشاءاد رٕف١ز٠ّيخ ٚرذ٠ٕٚٙب  .  ػٍٝ اٌشّي

 

. رٛف١بد ٌزحغ١ٓ ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ- 3

  األػضبءٌغ١ّغاألدٚاس ٚاٌّغؤ١ٌٚبد ضشٚسح ٚضٛػ . 

 ُّي ِٕبلؾزٙب فٟ اٌّغٍظ ٚرذ٠ٕٚٙب ّٞي ثبرّيخبر لشاساد ٚإعشاءاد رٕف١ز٠ّيخ ٌٍمضب٠ب اٌزٟ رز  .ضشٚسح ل١بَ اٌّغٍظ اٌزشثٛ

 ص٠بدح اٌزٛػ١خ ثذٚس ِٚغؤ١ٌٚبد ثؼض أػضبء اٌّغٍظ اٌزشثٛٞ ِٓ ثؼض األ٘بٌٟ ٚاٌطٍجخ ، ٚرجق١شُ٘ ثٙب. 

 ص٠بدح اٌزؼبْٚ ث١ٓ أػضبء اٌّغٍظ ٚأفحبة اٌمشاس فٟ اٌّذ٠ش٠ّيخ. 

 ضشٚسح ِؼبٌغخ إٌمـ اٌزٞ رؼبٟٔ ِٕٙب األث١ٕخ اٌّذسع١خ فٟ اٌؾجىخ اٌؼٕمٛد٠خ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌزشث١خ. 

 


