
 ٔصاسج انرشتٛح ٔانرؼهٛى

قغى انًراتؼح ٔانرقٛٛى/ اداسج انرخطٛظ ٔانثؽس انرشتٕ٘  

البادية الجنوبية             : تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس       اسم المديرية    برنامج تطويرالمدرسة والمديرية            

                            المقيم  الثاني     سامي أيو شاور                                         تاريخ جمع البيانات          حسين الحسناتالمقيم االول   
 Page 1                    2013/  4 /23و22  

 

 5/ و و خيذسعح:                                       سقى انرقشٚش                                          3&1نعًغ انثٛاَاخ وانرقشٚش األٔنٙ ًَٕرض 

                        أعاعٙ /شإَ٘ :                          انًشؼهحيخرهظ/إَاز/ ركٕس:          انعُظانٓاشًٛح انصإَٚح انًخرهطح نهثُاخ: اعى انًذسعح انًشكضٚح نهشثكح

 انثادٚح انعُٕتٛح: اعى يذٚشٚح انرشتٛح ٔانرؼهٛى انرٙ ذرثغ نٓا انشثكح                                  112390: انشقى انٕطُٙ نهًذسعح

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

المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البيانات

: عهى انرقذٚش انهفظٙ

 انًشكهح تًشاسكح يعرًؼٛح ػهٗ يغرٕٖ شثكاخ انًذاسط انًعانظ انرشتٕٚح دسظح فاػهٛح:  1.3انًؤشش

 5انًغرٕٖ  4انًغرٕٖ  3انًغرٕٖ  2انًغرٕٖ  1انًغرٕٖ انًؼاٚٛش 

ذى ذغًٛح األػضاء، نى ٚرى ذغًٛح األػضاء ذشكٛم انًعهظ 

ٔنكٍ الٕٚظذ ذًصٛم 

نكافح انًذاسط 

كم يذاسط انشثكح 

يًصهح، ٔنكٍ نٛظ 

تٕظٕد يذٚش يذسعح 
ٔطانة يٍ كم 

يذسعح  

ذُطثق ػهّٛ 

كافح يؼاٚٛش 

انؼضٕٚح  
ٔنكٍ الٕٚظذ 

ذٕاصٌ يٍ 

ؼٛس انُٕع 
االظرًاػٙ 

ذُطثق ػهّٛ كافح يؼاٚٛش 

ٚرشأعّ ػضٕ )انؼضٕٚح 

يٍ انًعرًغ انًؽهٙ 
ٔػضٕٚح أْانٙ انطهثح تؼذد 

يذاسط انشثكح، يذساء 

طانثح يٍ /انًذاسط، طانة
كم يذسعح، كًا ٚرًٛض 

تانرٕاصٌ فٙ انؼضٕٚح يٍ 

  (ؼٛس انُٕع االظرًاػٙ

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاخ ٚؼشفٌٕ أدٔاسْى ٔيغؤٔنٛاذٓى 
غٛش ٔاضؽح تانُغثح 

نألػضاء 

األدٔاس 
ٔانًغؤٔنٛاخ 

ٔاضؽح تانُغثح 

نشئٛظ انًعهظ 
ٔيذساء انًذاسط 

فقظ 

األدٔاس 
ٔانًغؤٔنٛاخ 

ٔاضؽح تانُغثح 

نشئٛظ انًعهظ 
ٔيذساء انًذاسط ٔ 

يًصهٕ األْانٙ فقظ 

األدٔاس 
ٔانًغؤٔنٛاخ 

ٔاضؽح نعًٛغ 

األػضاء 

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاخ 
ٔاضؽح نعًٛغ األػضاء 

 أَٓىُْٔاك دنٛم ػهٗ 

ٚقٕيٌٕ تٓا 

ٚؼقذٌٔ شالشح اظرًاػاخ ػهٗ 

األقم فٙ انؼاو انذساعٙ 

ذى ػقذ اظرًاع  اظرًاع أ٘نى ٚؼقذ 

ٔاؼذ فقظ فٙ انؼاو 
انذساعٙ 

ؼغة ػذد )

االظرًاػاخ 
انًخطظ  ػقذْا 

نغاٚح ْزا انٕقد يٍ 

  (انؼاو انذساعٙ

ذى ػقذ اظرًاػٍٛ  

فٙ انؼاو انذساعٙ 
ؼغة ػذد )

االظرًاػاخ انًخطظ  

ػقذْا نغاٚح ْزا 
انٕقد يٍ انؼاو 

   (انذساعٙ

ذى ػقذ شالشح 

اظرًاػاخ فٙ 
انؼاو انذساعٙ  

ؼغة ػذد )

االظرًاػاخ 
انًخطظ  

ػقذْا نغاٚح 

ْزا انٕقد يٍ 
 (انؼاو انذساعٙ

ذى ػقذ شالشح اظرًاػاخ فٙ 

انؼاو انذساعٙ ٔاظرًاػاخ 
. إضافٛح ؼغة انؽاظح

اظرًاع قثم تذاٚح انفصم -

انذساعٙ األٔل نًُاقشح 
انخطظ ٔذٕفٛش انذػى نرُفٛز 

 .األَشطح

اظرًاع فٙ تذاٚح انفصم -
. انصاَٙ

اظرًاع فٙ َٓاٚح انفصم    - 

انصاَٙ نالطالع ػهٗ ذقاسٚش 

 .االَعاصاخ

ال ٕٚظذ دنٛم ػهٗ اَّ ٚرخزٌٔ انقشاساخ 

 قشاساخ أٚحذى اذخار 

نى ٚرى اذخار 

قشاساخ تخصٕص 

يؼظى انقضاٚا انرٙ 

ذًد يُاقشرٓا فٙ 
االظرًاػاخ 

ذى اذخار انقشاساخ 

 يٍ أكصشتشأٌ 

َصف انقضاٚا انرٙ 

ذًد يُاقشرٓا فٙ 
االظرًاػاخ 

ذى اذخار 

انقشاساخ تشأٌ 

 انقضاٚا أغهثٛح

انرٙ ذًد 
يُاقشرٓا فٙ 

االظرًاػاخ  

ذى اذخار انقشاساخ تشأٌ 

كافح انقضاٚا انرٙ ذًد 

يُاقشرٓا فٙ االظرًاػاخ 

ال ٕٚظذ دنٛم ػهٗ اَّ ُٚفزٌٔ انقشاساخ 
 قشاساخ أٚحذى ذُفٛز 

يؼظى انقشاساخ نى 
ٚرى ذُفٛزْا 

 يٍ أكصشذى ذُفٛز 
َصف انقشاساخ 

انًرخزج 

يؼظى انقشاساخ 
ذى ذُفٛزْا 

كافح انقشاساخ ذى ذُفٛزْا 
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 المشكلة بمشاركة مجتمعية علي مستوى شبكات المدارس المجالس التربوية درجة فاعلية: 1.3المؤشر..........   تابع 

المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البيانات

انُقاط انشئٛغح انًغرخهصح يٍ ظهغح انُقاػ 

يا ْٙ أتشص َقاط انقٕج تانُغثح نٓزا انًؤشش - 1

 ُٚطثق ػهٗ انًؽهظ كافح يؼاٚٛش انؼضٕٚح. 

 

يا ْٙ أتشص َقاط انضؼف تانُغثح نٓزا انًؤشش - 2

 ػذو  ٔضٕغ االدٔاس ٔانًغؤٔنٛاخ نعًٛغ أػضاء انًعهظ. 

 ٙذى ػقذ اظرًاػٍٛ  فٙ انؼاو انذساع. 

 غٛاب تؼض أػضاء انًعهظ ػٍ االظرًاػاخ .

  قشاساخأٚحال ٕٚظذ دنٛم ػهٗ اَّ ذى اذخار . 

  قشاساخأٚحال ٕٚظذ دنٛم ػهٗ اَّ ذى ذُفٛز . 

 

 

. ذٕصٛاخ نرؽغٍٛ تشَايط ذطٕٚش انًذسعح ٔانًذٚشٚح- 3

 ذٕضٛػ االدٔاس ٔانًغؤٔنٛاخ نعًٛغ أػضاء انًعهظ . 

 انؼًم ػهٗ ؼس ظًٛغ أػضاء انًعهظ نؽضٕس االظرًاػاخ. 

 اٚعاد آنٛح نرٕشٛق قشاساخ انًعهظ .

 اذخار انقشاساخ تشأٌ كافح انقضاٚا انرٙ ذًد يُاقشرٓا فٙ االظرًاػاخضشٔسج . 

 كافح انقشاساخذُفٛز  ضشٔسج. 
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 5/ و و خيذسعح:                                                 سقى انرقشٚش         3&1نعًغ انثٛاَاخ وانرقشٚش األٔنٙ ًَٕرض 

                        أعاعٙ /شإَ٘ :                   انًشؼهحيخرهظ/إَاز/ ركٕس:انعُظ      يًَٕٛح تُد انؽاسز انصإَٚح انًخرهطح: انًشكضٚح نهشثكح اعى انًذسعح 

 يذٚشٚح انرشتٛح ٔانرؼهٛى نًُطح انثادٚح انعُٕتٛح:        اعى يذٚشٚح انرشتٛح ٔانرؼهٛى انرٙ ذرثغ نٓا انًذسعح112399:انشقى انٕطُٙ نهًذسعح

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

المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البيانات

: عهى انرقذٚش انهفظٙ

 انًشكهح تًشاسكح يعرًؼٛح ػهٗ يغرٕٖ شثكاخ انًذاسط انًعانظ انرشتٕٚح دسظح فاػهٛح:  1.3انًؤشش

 5انًغرٕٖ  4انًغرٕٖ  3انًغرٕٖ  2انًغرٕٖ  1انًغرٕٖ انًؼاٚٛش 

ذى ذغًٛح األػضاء، نى ٚرى ذغًٛح األػضاء ذشكٛم انًعهظ 

ٔنكٍ الٕٚظذ ذًصٛم 
نكافح انًذاسط 

كم يذاسط انشثكح 

يًصهح، ٔنكٍ نٛظ 
تٕظٕد يذٚش يذسعح 

ٔطانة يٍ كم 

يذسعح  

ذُطثق ػهّٛ 

كافح يؼاٚٛش 
انؼضٕٚح  

ٔنكٍ الٕٚظذ 

ذٕاصٌ يٍ 
ؼٛس انُٕع 

االظرًاػٙ 

ذُطثق ػهّٛ كافح يؼاٚٛش 

ٚرشأعّ ػضٕ )انؼضٕٚح 
يٍ انًعرًغ انًؽهٙ 

ٔػضٕٚح أْانٙ انطهثح تؼذد 

يذاسط انشثكح، يذساء 
طانثح يٍ /انًذاسط، طانة

كم يذسعح، كًا ٚرًٛض 

تانرٕاصٌ فٙ انؼضٕٚح يٍ 
  (ؼٛس انُٕع االظرًاػٙ

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاخ ٚؼشفٌٕ أدٔاسْى ٔيغؤٔنٛاذٓى 

غٛش ٔاضؽح تانُغثح 

نألػضاء 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاخ 

ٔاضؽح تانُغثح 
نشئٛظ انًعهظ 

ٔيذساء انًذاسط 

فقظ 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاخ 

ٔاضؽح تانُغثح 
نشئٛظ انًعهظ 

ٔيذساء انًذاسط ٔ 

يًصهٕ األْانٙ فقظ 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاخ 

ٔاضؽح نعًٛغ 
األػضاء 

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاخ 

ٔاضؽح نعًٛغ األػضاء 

 أَٓىُْٔاك دنٛم ػهٗ 
ٚقٕيٌٕ تٓا 

ٚؼقذٌٔ شالشح اظرًاػاخ ػهٗ 
األقم فٙ انؼاو انذساعٙ 

ذى ػقذ اظرًاع  اظرًاع أ٘نى ٚؼقذ 
ٔاؼذ فقظ فٙ انؼاو 

انذساعٙ 

ؼغة ػذد )
االظرًاػاخ 

انًخطظ  ػقذْا 

نغاٚح ْزا انٕقد يٍ 
  (انؼاو انذساعٙ

ذى ػقذ اظرًاػٍٛ  
فٙ انؼاو انذساعٙ 

ؼغة ػذد )

االظرًاػاخ انًخطظ  
ػقذْا نغاٚح ْزا 

انٕقد يٍ انؼاو 

   (انذساعٙ

ذى ػقذ شالشح 
اظرًاػاخ فٙ 

انؼاو انذساعٙ  

ؼغة ػذد )
االظرًاػاخ 

انًخطظ  

ػقذْا نغاٚح 
ْزا انٕقد يٍ 

 (انؼاو انذساعٙ

ذى ػقذ شالشح اظرًاػاخ فٙ 
انؼاو انذساعٙ ٔاظرًاػاخ 

. إضافٛح ؼغة انؽاظح

اظرًاع قثم تذاٚح انفصم -
انذساعٙ األٔل نًُاقشح 

انخطظ ٔذٕفٛش انذػى نرُفٛز 

 .األَشطح
اظرًاع فٙ تذاٚح انفصم -

. انصاَٙ

اظرًاع فٙ َٓاٚح انفصم    - 

انصاَٙ نالطالع ػهٗ ذقاسٚش 
 .االَعاصاخ

ال ٕٚظذ دنٛم ػهٗ اَّ ٚرخزٌٔ انقشاساخ 

 قشاساخ أٚحذى اذخار 

نى ٚرى اذخار 

قشاساخ تخصٕص 

يؼظى انقضاٚا انرٙ 
ذًد يُاقشرٓا فٙ 

االظرًاػاخ 

ذى اذخار انقشاساخ 

 يٍ أكصشتشأٌ 

َصف انقضاٚا انرٙ 
ذًد يُاقشرٓا فٙ 

االظرًاػاخ 

ذى اذخار 

انقشاساخ تشأٌ 

 انقضاٚا أغهثٛح
انرٙ ذًد 

يُاقشرٓا فٙ 

االظرًاػاخ  

ذى اذخار انقشاساخ تشأٌ 

كافح انقضاٚا انرٙ ذًد 

يُاقشرٓا فٙ االظرًاػاخ 

ال ٕٚظذ دنٛم ػهٗ اَّ ُٚفزٌٔ انقشاساخ 

 قشاساخ أٚحذى ذُفٛز 

يؼظى انقشاساخ نى 

ٚرى ذُفٛزْا 

 يٍ أكصشذى ذُفٛز 

َصف انقشاساخ 

انًرخزج 

يؼظى انقشاساخ 

ذى ذُفٛزْا 

كافح انقشاساخ ذى ذُفٛزْا 
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 المشكلة بمشاركة مجتمعية علي مستوى شبكات المدارس المجالس التربوية درجة فاعلية: 1.3المؤشر..........   تابع 

المجلس التربوً لشبكة المدارس : مصدر البيانات

 

انُقاط انشئٛغح انًغرخهصح يٍ ظهغح انُقاػ 

يا ْٙ أتشص َقاط انقٕج تانُغثح نٓزا انًؤشش - 1

 ٙذُطثق ػهّٛ كافح يؼاٚٛش انؼضٕٚح  ٔنكٍ الٕٚظذ ذٕاصٌ يٍ ؼٛس انُٕع االظرًاػ. 

  ٙ(.ؼغة ػذد االظرًاػاخ انًخطظ  ػقذْا نغاٚح ْزا انٕقد يٍ انؼاو انذساعٙ)ذى ػقذ شالشح اظرًاػاخ فٙ انؼاو انذساع 

 صٚادج انرٕاصم تٍٛ يذاسط انشثكح فٙ  ذُفٛز تؼض األَشطح. 

  ٕيؤعغح َٓش األسدٌ(يغاًْح تؼض انًؤعغاخ انًعرًؼٛح تذػى انًذاسط َؽ) 

 

 

 

يا ْٙ أتشص َقاط انضؼف تانُغثح نٓزا انًؤشش - 2

  ٔػضٕ تشنًاٌ انطهثح ٔػذد يٍ انًذساء االظرًاع انز٘ ػقذ يغ يُغقٙ انًراتؼح ٔانرقٛٛىيًصهٕ األْانٙنى ٚؽضش . 

 ػذو ذٕقٛغ أػضاء انًعهظ كافح ػهٗ يؽاضش االظرًاػاخ. 

 األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاخ ٔاضؽح تانُغثح نشئٛظ انًعهظ ٔيذساء انًذاسط فقظ. 

  قشاساخأٚحال ٕٚظذ دنٛم ػهٗ اَّ ذى اذخار . 

  قشاساخأٚحال ٕٚظذ دنٛم ػهٗ اَّ ذى ذُفٛز . 

 ضؼف انثُٛح انرؽرٛح نهًذاسط تصٕسج ػايح . 

 

 

 ذٕصٛاخ نرؽغٍٛ تشَايط ذطٕٚش انًذسعح ٔانًذٚشٚح- 3

 ضشٔسج انرضاو أػضاء انًعهظ تؽضٕس االظرًاػاخ .

 ضشٔسج ذٕقٛغ أػضاء انًعهظ كافح ػهٗ يؽاضش االظرًاػاخ. 

 صٚادج انرٕػٛح ألػضاء انًعهظ ألدٔاسْى ٔيغؤٔنٛاذٓى .

 ضشٔسج اذخار قشاساخ ذعاِ انقضاٚا انرٙ ذرى يُاقشرٓا فٙ انًعهظ .

 ضشٔسج اذّخار إظشاءاخ ذُفٛزٚح نهقضاٚا انرٙ ذرى يُاقشرٓا فٙ انًعهظ. 

 ؼم يشكهح األتُٛح انًغرأظشج فٙ  يذاسط انشثكح تانرؼأٌ يغ ٔصاسج انرشتٛح. 

 صٚادج اْرًاو انٕصاسج ترٕفٛش انكٕادس انرؼهًٛٛح انًؤْهح ٔتخاصح فٙ انًشؼهح األعاعٛح انذَٛا .


