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 5/ و و ثيذسعت:                                                 سقى انخقشٚش         3&1نضًغ انبٛاَاث وانخقشٚش األٔنٙ ًَٕرس 

                        أعاعٙ /رإَ٘ :                          انًشحهتيخخهظ/إَاد/ ركٕس:انضُظ      انٛاسٔث انزإَّٚ انًخخهطّ : اعى انًذسعت انًشكضٚت نهشبكت

 انقصش  :       اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓا انشبكت112261 :انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

 المشكلت بمشاركت مجتمعَت علي مستوى شبكاث المدارس المجالس التزبوٍت درجت فاعلَت: 1.3المؤشز

المجلس التزبوً لشبكت المدارس : مصدر البَاناث

: عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼٛت ػهٗ يغخٕٖ شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبٕٚت دسصت فاػهٛت:  1.3انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼاٚٛش 

حى حغًٛت األػضاء، نى ٚخى حغًٛت األػضاء حشكٛم انًضهظ 
ٔنكٍ الٕٚصذ حًزٛم 

نكافت انًذاسط 

كم يذاسط انشبكت 
يًزهت، ٔنكٍ نٛظ 

بٕصٕد يذٚش يذسعت 

ٔطانب يٍ كم 

يذسعت  

حُطبق ػهّٛ 
كافت يؼاٚٛش 

انؼضٕٚت  

ٔنكٍ الٕٚصذ 

حٕاصٌ يٍ 
حٛذ انُٕع 

االصخًاػٙ 

حُطبق ػهّٛ كافت يؼاٚٛش 
ٚخشأعّ ػضٕ )انؼضٕٚت 

يٍ انًضخًغ انًحهٙ 

ٔػضٕٚت أْانٙ انطهبت بؼذد 

يذاسط انشبكت، يذساء 
طانبت يٍ /انًذاسط، طانب

كم يذسعت، كًا ٚخًٛض 

بانخٕاصٌ فٙ انؼضٕٚت يٍ 
  (حٛذ انُٕع االصخًاػٙ

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث ٚؼشفٌٕ أدٔاسْى ٔيغؤٔنٛاحٓى 

غٛش ٔاضحت بانُغبت 

نألػضاء 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 

ٔاضحت بانُغبت 
نشئٛظ انًضهظ 

ٔيذساء انًذاسط 

فقظ 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 

ٔاضحت بانُغبت 
نشئٛظ انًضهظ 

ٔيذساء انًذاسط ٔ 

يًزهٕ األْانٙ فقظ 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 

ٔاضحت نضًٛغ 
األػضاء 

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث 

ٔاضحت نضًٛغ األػضاء 

 أَٓىُْٔاك دنٛم ػهٗ 
ٚقٕيٌٕ بٓا 

ٚؼقذٌٔ رالرت اصخًاػاث ػهٗ 

األقم فٙ انؼاو انذساعٙ 

حى ػقذ اصخًاع  اصخًاع أ٘نى ٚؼقذ 

ٔاحذ فقظ فٙ انؼاو 

انذساعٙ 

حغب ػذد )
االصخًاػاث 

انًخطظ  ػقذْا 

نغاٚت ْزا انٕقج يٍ 
  (انؼاو انذساعٙ

حى ػقذ اصخًاػٍٛ  

فٙ انؼاو انذساعٙ 

حغب ػذد )

االصخًاػاث انًخطظ  
ػقذْا نغاٚت ْزا 

انٕقج يٍ انؼاو 

(   انذساعٙ

حى ػقذ رالرت 

اصخًاػاث فٙ 

انؼاو انذساعٙ  

حغب ػذد )
االصخًاػاث 

انًخطظ  

ػقذْا نغاٚت 
ْزا انٕقج يٍ 

 (انؼاو انذساعٙ

حى ػقذ رالرت اصخًاػاث فٙ 

انؼاو انذساعٙ ٔاصخًاػاث 

. إضافٛت حغب انحاصت

اصخًاع قبم بذاٚت انفصم -
انذساعٙ األٔل نًُاقشت 

انخطظ ٔحٕفٛش انذػى نخُفٛز 

 .األَشطت
اصخًاع فٙ بذاٚت انفصم -

. انزاَٙ

اصخًاع فٙ َٓاٚت انفصم    - 
انزاَٙ نالطالع ػهٗ حقاسٚش 

 .االَضاصاث

ال ٕٚصذ دنٛم ػهٗ اَّ ٚخخزٌٔ انقشاساث 

 قشاساث أٚتحى احخار 

نى ٚخى احخار 

قشاساث بخصٕص 
يؼظى انقضاٚا انخٙ 

حًج يُاقشخٓا فٙ 

االصخًاػاث 

حى احخار انقشاساث 

 يٍ أكزشبشأٌ 
َصف انقضاٚا انخٙ 

حًج يُاقشخٓا فٙ 

االصخًاػاث 

حى احخار 

انقشاساث بشأٌ 
 انقضاٚا أغهبٛت

انخٙ حًج 

يُاقشخٓا فٙ 
  االصخًاػاث

حى احخار انقشاساث بشأٌ 

كافت انقضاٚا انخٙ حًج 
يُاقشخٓا فٙ االصخًاػاث 

ال ٕٚصذ دنٛم ػهٗ اَّ ُٚفزٌٔ انقشاساث 

 قشاساث أٚتحى حُفٛز 

يؼظى انقشاساث نى 

ٚخى حُفٛزْا 

 يٍ أكزشحى حُفٛز 

َصف انقشاساث 

 انًخخزة

يؼظى انقشاساث 

حى حُفٛزْا 

كافت انقشاساث حى حُفٛزْا 
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 المشكلت بمشاركت مجتمعَت علي مستوى شبكاث المدارس المجالس التزبوٍت درجت فاعلَت: 1.3المؤشز..........   تابع 
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انُقاط انشئٛغت انًغخخهصت يٍ صهغت انُقاػ 

ما هٌ أبزس نقاط القوة بالنسبت لهذا المؤشز - 1

  طانبت /ٚخشأعّ ػضٕ يٍ انًضخًغ انًحهٙ ٔػضٕٚت أْانٙ انطهبت بؼذد يذاسط انشبكت، يذساء انًذاسط، طانب)حُطبق ػهّٛ كافت يؼاٚٛش انؼضٕٚت

  (يٍ كم يذسعت، كًا ٚخًٛض بانخٕاصٌ فٙ انؼضٕٚت يٍ حٛذ انُٕع االصخًاػٙ

  ألػضاءلاألدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث ٔاضحت. 

  ٙ(حغب ػذد االصخًاػاث انًخطظ  ػقذْا نغاٚت ْزا انٕقج يٍ انؼاو انذساعٙ)حى ػقذ اصخًاػٍٛ  فٙ انؼاو انذساع   

  ٌانقشاساث انًخخزة بؼضحى حُفٛز  ٔانقضاٚا انخٙ حًج يُاقشخٓا فٙ االصخًاػاثبؼض حى احخار انقشاساث بشأ 

 

ما هٌ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز - 2

  قهت انخٕرٛق نهقشاساث انخٙ حى احخارْا يٍ قبم اػضاء انًضهظ 

  باالدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث ٚقٕيٌٕ أَٓىدنٛم ػهٗ ال ٕٚصذ. 

  نى ٚخى احخار قشاساث ْايت. 

 

 حٕصٛاث نخحغٍٛ بشَايش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

  ضشٔسة حٕرٛق انقشاساث انًخخزِ يٍ قبم يضهظ انخطٕٚش ٔانؼًم ػهٗ حُفٛزْا. 

 ضشٔسة ػقذ ٔسػ نضٚادة ٔػٙ اػضاء انًضهظ بادٔاسْى ٔيغؤٔنٛاحٓى. 
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 انقصش         اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓا انشبكت 112257 انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

 المشكلت بمشاركت مجتمعَت علي مستوى شبكاث المدارس المجالس التزبوٍت درجت فاعلَت: 1.3المؤشز
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 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼٛت ػهٗ يغخٕٖ شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبٕٚت دسصت فاػهٛت:  1.3انًؤشش

 5انًغخٕٖ  4انًغخٕٖ  3انًغخٕٖ  2انًغخٕٖ  1انًغخٕٖ انًؼاٚٛش 

حى حغًٛت األػضاء، نى ٚخى حغًٛت األػضاء حشكٛم انًضهظ 
ٔنكٍ الٕٚصذ حًزٛم 

نكافت انًذاسط 

كم يذاسط انشبكت 
يًزهت، ٔنكٍ نٛظ 

بٕصٕد يذٚش يذسعت 

ٔطانب يٍ كم 

يذسعت  

حُطبق ػهّٛ 
كافت يؼاٚٛش 

انؼضٕٚت  

ٔنكٍ الٕٚصذ 

حٕاصٌ يٍ 
حٛذ انُٕع 

االصخًاػٙ 

حُطبق ػهّٛ كافت يؼاٚٛش 
ٚخشأعّ ػضٕ )انؼضٕٚت 

يٍ انًضخًغ انًحهٙ 

ٔػضٕٚت أْانٙ انطهبت بؼذد 

يذاسط انشبكت، يذساء 
طانبت يٍ /انًذاسط، طانب

كم يذسعت، كًا ٚخًٛض 

بانخٕاصٌ فٙ انؼضٕٚت يٍ 
  (حٛذ انُٕع االصخًاػٙ

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث ٚؼشفٌٕ أدٔاسْى ٔيغؤٔنٛاحٓى 

غٛش ٔاضحت بانُغبت 

نألػضاء 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 

ٔاضحت بانُغبت 
نشئٛظ انًضهظ 

ٔيذساء انًذاسط 

فقظ 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 

ٔاضحت بانُغبت 
نشئٛظ انًضهظ 

ٔيذساء انًذاسط ٔ 

يًزهٕ األْانٙ فقظ 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 

ٔاضحت نضًٛغ 
 األػضاء

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث 

ٔاضحت نضًٛغ األػضاء 

 أَٓىُْٔاك دنٛم ػهٗ 
ٚقٕيٌٕ بٓا 

ٚؼقذٌٔ رالرت اصخًاػاث ػهٗ 

األقم فٙ انؼاو انذساعٙ 

حى ػقذ اصخًاع  اصخًاع أ٘نى ٚؼقذ 

ٔاحذ فقظ فٙ انؼاو 

انذساعٙ 

حغب ػذد )
االصخًاػاث 

انًخطظ  ػقذْا 

نغاٚت ْزا انٕقج يٍ 
  (انؼاو انذساعٙ

حى ػقذ اصخًاػٍٛ  

فٙ انؼاو انذساعٙ 

حغب ػذد )

االصخًاػاث انًخطظ  
ػقذْا نغاٚت ْزا 

انٕقج يٍ انؼاو 

   (انذساعٙ

حى ػقذ رالرت 

اصخًاػاث فٙ 

انؼاو انذساعٙ  

حغب ػذد )
االصخًاػاث 

انًخطظ  

ػقذْا نغاٚت 
ْزا انٕقج يٍ 

 (انؼاو انذساعٙ

حى ػقذ رالرت اصخًاػاث فٙ 

انؼاو انذساعٙ ٔاصخًاػاث 

. إضافٛت حغب انحاصت

اصخًاع قبم بذاٚت انفصم -
انذساعٙ األٔل نًُاقشت 

انخطظ ٔحٕفٛش انذػى نخُفٛز 

 .األَشطت
اصخًاع فٙ بذاٚت انفصم -

. انزاَٙ

اصخًاع فٙ َٓاٚت انفصم    - 
انزاَٙ نالطالع ػهٗ حقاسٚش 

 .االَضاصاث

ال ٕٚصذ دنٛم ػهٗ اَّ ٚخخزٌٔ انقشاساث 

 قشاساث أٚتحى احخار 

نى ٚخى احخار 

قشاساث بخصٕص 
يؼظى انقضاٚا انخٙ 

حًج يُاقشخٓا فٙ 

االصخًاػاث 

حى احخار انقشاساث 

 يٍ أكزشبشأٌ 
َصف انقضاٚا انخٙ 

حًج يُاقشخٓا فٙ 

االصخًاػاث 

حى احخار 

انقشاساث بشأٌ 
 انقضاٚا أغهبٛت

انخٙ حًج 

يُاقشخٓا فٙ 
االصخًاػاث  

حى احخار انقشاساث بشأٌ 

كافت انقضاٚا انخٙ حًج 
يُاقشخٓا فٙ االصخًاػاث 

ال ٕٚصذ دنٛم ػهٗ اَّ ُٚفزٌٔ انقشاساث 

 قشاساث أٚتحى حُفٛز 

يؼظى انقشاساث نى 

ٚخى حُفٛزْا 

 يٍ أكزشحى حُفٛز 

َصف انقشاساث 

انًخخزة 

يؼظى انقشاساث 

حى حُفٛزْا 

كافت انقشاساث حى حُفٛزْا 
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 المشكلت بمشاركت مجتمعَت علي مستوى شبكاث المدارس المجالس التزبوٍت درجت فاعلَت: 1.3المؤشز..........   تابع 
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انُقاط انشئٛغت انًغخخهصت يٍ صهغت انُقاػ 

يا ْٙ أبشص َقاط انقٕة بانُغبت نٓزا انًؤشش - 1

  طانبت /ٚخشأعّ ػضٕ يٍ انًضخًغ انًحهٙ ٔػضٕٚت أْانٙ انطهبت بؼذد يذاسط انشبكت، يذساء انًذاسط، طانب)حُطبق ػهّٛ كافت يؼاٚٛش انؼضٕٚت

 .(يٍ كم يذسعت، كًا ٚخًٛض بانخٕاصٌ فٙ انؼضٕٚت يٍ حٛذ انُٕع االصخًاػٙ

 األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث ٔاضحت نضًٛغ األػضاء 

 (حغب ػذد االصخًاػاث انًخطظ  ػقذْا نغاٚت ْزا انٕقج يٍ انؼاو انذساعٙ)و ػقذ رالرت اصخًاػاث فٙ انؼاو انذساعٙ ث 

 

 

 

يا ْٙ أبشص َقاط انضؼف بانُغبت نٓزا انًؤشش - 2

  قشاساثأٚتال ٕٚصذ دنٛم ػهٗ اَّ حى احخار   

 

 حٕصٛاث نخحغٍٛ بشَايش حطٕٚش انًذسعت ٔانًذٚشٚت- 3

  ضشٔسة قٛاو انًضهظ فٙ احخار انقشاساث ٔحٕرٛقٓا ٔحُفٛزْا


