برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

اسم المديرية :الرمثا

سقى انخقشَش:يذسعتو و ث5/

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و 3&1

انًشعهت :ربَىٌ /أعبعٍ

اعى انًذسعت انًشكضَت :يًُىَت بُج انغبسد ط /و انضُظ :ركىس/إَبد/يخخهظ
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انًذسعت:انشيزب
انشقى انىطٍُ نهًذسعت113780 :
المؤشر  :1.3درجة فاعلية المجالس التربوية المشكلة بمشاركة مجتمعية علي مستوى شبكات المدارس
مصدر البيانات :المجلس التربوً لشبكة المدارس
عهى انخقذَش انهفظٍ:
انًؤشش  :1.3دسصت فبػهُت انًضبنظ انخشبىَت انًشكهت بًشبسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكبث انًذاسط
انًغخىي 3
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
كم يذاسط انشبكت
نى َخى حغًُت األػضبء حى حغًُت
حشكُم انًضهظ
يًزهت ،ونكٍ نُظ
األػضبء ،ونكٍ
بىصىد يذَش يذسعت
الَىصذ حًزُم
وطبنب يٍ كم
نكبفت انًذاسط
يذسعت

َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُبحهى

األدواس وانًغؤونُبث
غُش واضغت ببنُغبت
نألػضبء

َؼقذوٌ رالرت اصخًبػبث ػهً
األقم فٍ انؼبو انذساعٍ

نى َؼقذ أٌ اصخًبع

األدواس
وانًغؤونُبث
واضغت ببنُغبت
نشئُظ انًضهظ
ويذساء انًذاسط
فقظ
حى ػقذ اصخًبع
واعذ فقظ فٍ
انؼبو انذساعٍ
(عغب ػذد
االصخًبػبث
انًخطظ ػقذهب
نغبَت هزا انىقج
يٍ انؼبو
انذساعٍ)

َخخزوٌ انقشاساث

ال َىصذ دنُم ػهً اَه
حى احخبر أَت قشاساث

َُفزوٌ انقشاساث

ال َىصذ دنُم ػهً اَه
حى حُفُز أَت قشاساث

نى َخى احخبر
قشاساث
بخصىص يؼظى
انقضبَب انخٍ حًج
يُبقشخهب فٍ
االصخًبػبث
يؼظى انقشاساث
نى َخى حُفُزهب
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المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

األدواس وانًغؤونُبث
واضغت ببنُغبت
نشئُظ انًضهظ
ويذساء انًذاسط و
يًزهى األهبنٍ فقظ

انًغخىي 4
حُطبق ػهُه
كبفت يؼبَُش
انؼضىَت
ونكٍ الَىصذ
حىاصٌ يٍ
عُذ انُىع
االصخًبػٍ
األدواس
وانًغؤونُبث
واضغت نضًُغ
األػضبء

حى ػقذ اصخًبػٍُ فٍ حى ػقذ رالرت
اصخًبػبث فٍ
انؼبو انذساعٍ
انؼبو انذساعٍ
(عغب ػذد
االصخًبػبث انًخطظ (عغب ػذد
ػقذهب نغبَت هزا انىقج االصخًبػبث
انًخطظ
يٍ انؼبو انذساعٍ)
ػقذهب نغبَت
هزا انىقج يٍ
انؼبو انذساعٍ)

حى احخبر انقشاساث
بشأٌ أكزش يٍ َصف
انقضبَب انخٍ حًج
يُبقشخهب فٍ
االصخًبػبث
حى حُفُز أكزش يٍ
َصف انقشاساث
انًخخزة

د.صالح العمري

انًغخىي 5
حُطبق ػهُه كبفت يؼبَُش
انؼضىَت (َخشأعه ػضى
يٍ انًضخًغ انًغهٍ
وػضىَت أهبنٍ انطهبت بؼذد
يذاسط انشبكت ،يذساء
انًذاسط ،طبنب/طبنبت يٍ
كم يذسعت ،كًب َخًُض
ببنخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ
عُذ انُىع االصخًبػٍ)
األدواس وانًغؤونُبث
واضغت نضًُغ األػضبء
وهُبك دنُم ػهً أَهى
َقىيىٌ بهب
حى ػقذ رالرت اصخًبػبث فٍ
انؼبو انذساعٍ واصخًبػبث
إضبفُت عغب انغبصت.
اصخًبع قبم بذاَت انفصمانذساعٍ األول نًُبقشت
انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز
األَشطت.
اصخًبع فٍ بذاَت انفصمانزبٍَ.
 اصخًبع فٍ َهبَت انفصمانزبٍَ نالطالع ػهً حقبسَش
االَضبصاث.
حى احخبر انقشاساث بشأٌ
كبفت انقضبَب انخٍ حًج
يُبقشخهب فٍ االصخًبػبث

حى احخبر
انقشاساث بشأٌ
أغهبُت انقضبَب
انخٍ حًج
يُبقشخهب فٍ
االصخًبػبث
يؼظى انقشاساث كبفت انقشاساث حى حُفُزهب
حى حُفُزهب

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

اسم المديرية :الرمثا

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

مصدر البيانات :المجلس التربوً لشبكة المدارس

انُقبط انشئُغت انًغخخهصت يٍ صهغت انُقبػ
 -1يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش




_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 -2يب هٍ أبشص َقبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش






كم يذاسط انشبكت يًزهت ،ونكٍ نُظ بىصىد يذَش يذسعت وطبنب يٍ كم يذسط.
فقظ
األدواس وانًغؤونُبث واضغت ببنُغبت نشئُظ انًضهظ ويذساء انًذاسط .
انذساعٍ
.
حى ػقذ اصخًبػٍُ فٍ انؼبو انذساعٍ( عغب ػذد االصخًبػبث انًخطظ ػقذهب نغبَت هزا انىقج يٍ انؼبو
االصخًبػبث
.
نى َخى احخبر قشاساث بخصىص يؼظى انقضبَب انخٍ حًج يُبقشخهب فٍ
يؼظى انقشاساث نى َخى حُفُزهب.
 -3حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت
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ضشوسة أٌ َطبق ػهً انًضهظ كبفت يؼبَُش انؼضىَت.
ضشوسة وضىط األدواس وانًغؤونُبث نضًُغ األػضبء وهُبك دنُم ػهًأَهى َقىيىٌ بهب.
ضشوسة ػقذ رالرت اصخًبػبث فٍ انؼبو انذساعٍ واصخًبػبث إضبفُت عغب انغبصت.
ضشوسة احخبر انقشاساث بشأٌ كبفت انقضبَب انخٍ حًج يُبقشخهب فٍ االصخًبػبث
ضشوسة حُفُز كبفت انقشاساث.
انخؼشَف انىاضظ بصالعُبث انًضبنظ انخشبىَت وحضوَذ انًؼٍُُُ بُغخ يُهب .
يالصيت يششف حشبىٌ نهًضبنظ نخىضُظ يغخهضيبث حطبُق انبشَبيش واوصت انششاكت انًضخًؼُت انًًكُت ص
حغذَذ هُئت اداسَت حًزم انًضهظ َخشاوط ػذدهب بٍُ  9 – 7اشخبص نخغهُم يهًت انؼًم وانًخببؼت .
حشكُم انًضبنظ انخشبىَت بىقج يبكش يٍ انؼبو انذساعٍ .
صَبدة ػذد انهقبءاث وانخأكُذ ػهً ضبظ وحىرُق يخببؼت انؼًم .
انخفبهى ػهً ادواس انًضبنظ وحقبطؼبحهب يغ ادواس يذَشاث انخشبُت وانًذاسط بشكم واضظ .

المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

اسم المديرية :الرمثا

سقى انخقشَش:يذسعتو و ث5/

ًَىرس انخقشَش األونٍ نضًغ انبُبَبث و 3&1

انًشعهت :ربَىٌ /أعبعٍ

انضُظ :ركىس/إَبد/يخخهظ
اعى انًذسعت انًشكضَت نهشبكت :عهًُت انغؼذَت انزبَىَت انًخخهطت
اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نهب انشبكت :انشيزب
انشقى انىطٍُ نهًذسعت111564 :
المؤشر  :1.3درجة فاعلية المجالس التربوية المشكلة بمشاركة مجتمعية علي مستوى شبكات المدارس
مصدر البيانات :المجلس التربوً لشبكة المدارس
عهى انخقذَش انهفظٍ:
انًؤشش  :1.3دسصت فبػهُت انًضبنظ انخشبىَت انًشكهت بًشبسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكبث انًذاسط
انًغخىي 3
انًغخىي 2
انًغخىي 1
انًؼبَُش
نى َخى حغًُت األػضبء حى حغًُت األػضبء ،كم يذاسط انشبكت
حشكُم انًضهظ
ونكٍ الَىصذ حًزُم يًزهت ،ونكٍ نُظ
بىصىد يذَش يذسعت
نكبفت انًذاسط
وطبنب يٍ كم
يذسعت

َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُبحهى

األدواس وانًغؤونُبث
غُش واضغت ببنُغبت
نألػضبء

َؼقذوٌ رالرت اصخًبػبث ػهً
األقم فٍ انؼبو انذساعٍ

نى َؼقذ أٌ اصخًبع

األدواس
األدواس
وانًغؤونُبث
وانًغؤونُبث
واضغت ببنُغبت
واضغت ببنُغبت
نشئُظ انًضهظ
نشئُظ انًضهظ
ويذساء انًذاسط و
ويذساء انًذاسط
يًزهى األهبنٍ فقظ
فقظ
حى ػقذ اصخًبػٍُ
حى ػقذ اصخًبع
واعذ فقظ فٍ انؼبو فٍ انؼبو انذساعٍ
(عغب ػذد
انذساعٍ
االصخًبػبث انًخطظ
(عغب ػذد
ػقذهب نغبَت هزا
االصخًبػبث
انىقج يٍ انؼبو
انًخطظ ػقذهب
نغبَت هزا انىقج يٍ انذساعٍ)
انؼبو انذساعٍ)

َخخزوٌ انقشاساث

ال َىصذ دنُم ػهً اَه
حى احخبر أَت قشاساث

نى َخى احخبر
قشاساث بخصىص
يؼظى انقضبَب انخٍ
حًج يُبقشخهب فٍ
االصخًبػبث

حى احخبر انقشاساث
بشأٌ أكزش يٍ
َصف انقضبَب انخٍ
حًج يُبقشخهب فٍ
االصخًبػبث

َُفزوٌ انقشاساث

ال َىصذ دنُم ػهً اَه
حى حُفُز أَت قشاساث

يؼظى انقشاساث نى
َخى حُفُزهب

حى حُفُز أكزش يٍ
َصف انقشاساث
انًخخزة
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المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

انًغخىي 4
حُطبق ػهُه
كبفت يؼبَُش
انؼضىَت
ونكٍ الَىصذ
حىاصٌ يٍ
عُذ انُىع
االصخًبػٍ
األدواس
وانًغؤونُبث
واضغت نضًُغ
األػضبء
حى ػقذ رالرت
اصخًبػبث فٍ
انؼبو انذساعٍ
(عغب ػذد
االصخًبػبث
انًخطظ
ػقذهب نغبَت
هزا انىقج يٍ
انؼبو انذساعٍ)

انًغخىي 5
حُطبق ػهُه كبفت يؼبَُش
انؼضىَت (َخشأعه ػضى
يٍ انًضخًغ انًغهٍ
وػضىَت أهبنٍ انطهبت بؼذد
يذاسط انشبكت ،يذساء
انًذاسط ،طبنب/طبنبت يٍ
كم يذسعت ،كًب َخًُض
ببنخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ
عُذ انُىع االصخًبػٍ)
األدواس وانًغؤونُبث
واضغت نضًُغ األػضبء
وهُبك دنُم ػهً أَهى
َقىيىٌ بهب
حى ػقذ رالرت اصخًبػبث فٍ
انؼبو انذساعٍ واصخًبػبث
إضبفُت عغب انغبصت.
اصخًبع قبم بذاَت انفصمانذساعٍ األول نًُبقشت
انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز
األَشطت.
اصخًبع فٍ بذاَت انفصمانزبٍَ.
 اصخًبع فٍ َهبَت انفصمانزبٍَ نالطالع ػهً حقبسَش
االَضبصاث.
حى احخبر انقشاساث بشأٌ
كبفت انقضبَب انخٍ حًج
يُبقشخهب فٍ االصخًبػبث

حى احخبر
انقشاساث بشأٌ
أغهبُت انقضبَب
انخٍ حًج
يُبقشخهب فٍ
االصخًبػبث
يؼظى انقشاساث كبفت انقشاساث حى حُفُزهب
حى حُفُزهب

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

برنامج تطويرالمدرسة والمديرية

وصاسة انخشبُت وانخؼهُى
اداسة انخخطُظ وانبغذ انخشبىٌ /قغى انًخببؼت وانخقُُى
تقريرالمتابعة والتقييم المتعلق بشبكات المدارس

اسم المديرية :الرمثا

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

مصدر البيانات :المجلس التربوً لشبكة المدارس
انُقبط انشئُغت انًغخخهصت يٍ صهغت انُقبػ
 -1يب هٍ أبشص َقبط انقىة ببنُغبت نهزا انًؤشش
 األدواس وانًغؤونُبث واضغت نضًُغ األػضبء وهُبك دنُم ػهًأَهى َقىيىٌ بهب
 حى ػقذ رالرت اصخًبػبث فٍ انؼبو انذساعٍ واصخًبػبث إضبفُت عغب انغبصت.
 اصخًبع قبم بذاَت انفصم انذساعٍ األول نًُبقشت انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز األَشطت.اصخًبع فٍ بذاَت انفصم انزبٍَ. اصخًبع فٍ َهبَت انفصم انزبٍَ نالطالع ػهً حقبسَش االَضبصاث. حى احخبر انقشاساث بشأٌ أغهبُت انقضبَب انخٍ حًج يُبقشخهب فٍ االصخًبػبث
 كبفت انقشاساث حى حُفُزهب
 -2يب هٍ أبشص َقبط انضؼف ببنُغبت نهزا انًؤشش
 حى حغًُت األػضبء ،ونكٍ الَىصذ حًزُم نكبفت انًذاسط.
 -3حىصُبث نخغغٍُ بشَبيش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت


 ضشوسة عضىس كبفت اػضبء يضهظ انخطىَش انخشبىٌ واٌ َكىٌ يًزالُ نكبفت انًذاسط .
ضشوسة قُبو وعبئم االػالو بخىػُت افشاد انًضخًغ الهًُت يضبنظ انخطىَش انخشبىٌ .
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المقيم االول صالح بني صخر

المقيم الثاني

د.صالح العمري

تاريخ جمع البيانات

2/4/29-28

