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 5/ ً ً ثٍذسعت:          سقٌ اىخقشَش                                                                      3&1ىجَغ اىبُاّاث ًاىخقشَش األوىٍ َّىرس 

                        أعاعٍ /راّىٌ :ٍخخيظ                          اىَشديت/إّاد/ رمىس:اىجْظ     اىضبُذَت اىزاّىَت اىشاٍيت ىيبْاث: اىَشمضَت اعٌ اىَذسعت 

 ىىاء ٍاسما:       اعٌ ٍذَشَت اىخشبُت واىخؼيٌُ اىخٍ حخبغ ىها اىَذسعت 112596.اىشقٌ اىىطٍْ ىيَذسعت

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

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

: عيٌ اىخقذَش اىيفظٍ

 اىَشنيت بَشاسمت ٍجخَؼُت ػيً ٍغخىي شبناث اىَذاسط اىَجاىظ اىخشبىَت دسجت فاػيُت:  1.3اىَؤشش

 5اىَغخىي  4اىَغخىي  3اىَغخىي  2اىَغخىي  1اىَغخىي اىَؼاَُش 

حٌ حغَُت األػضاء، ىٌ َخٌ حغَُت األػضاء حشنُو اىَجيظ 
وىنِ الَىجذ حَزُو 

ىنافت اىَذاسط 

مو ٍذاسط اىشبنت 
ٍَزيت، وىنِ ىُظ 

بىجىد ٍذَش ٍذسعت 

وطاىب ٍِ مو 
ٍذسعت  

حْطبق ػيُه 
مافت ٍؼاَُش 

اىؼضىَت  

وىنِ الَىجذ 
حىاصُ ٍِ 

دُذ اىْىع 

االجخَاػٍ 

حْطبق ػيُه مافت ٍؼاَُش 
َخشأعه ػضى )اىؼضىَت 

ٍِ اىَجخَغ اىَذيٍ 

وػضىَت أهاىٍ اىطيبت بؼذد 
ٍذاسط اىشبنت، ٍذساء 

طاىبت ٍِ /اىَذاسط، طاىب

مو ٍذسعت، مَا َخَُض 

باىخىاصُ فٍ اىؼضىَت ٍِ 
  (دُذ اىْىع االجخَاػٍ

األدواس واىَغؤوىُاث َؼشفىُ أدواسهٌ وٍغؤوىُاحهٌ 

غُش واضذت باىْغبت 

ىألػضاء 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضذت باىْغبت 
ىشئُظ اىَجيظ 

وٍذساء اىَذاسط 

فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضذت باىْغبت 
ىشئُظ اىَجيظ 

وٍذساء اىَذاسط و 

ٍَزيى األهاىٍ فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضذت ىجَُغ 
األػضاء 

األدواس واىَغؤوىُاث 

واضذت ىجَُغ األػضاء 

 أّهٌوهْاك دىُو ػيً 
َقىٍىُ بها 

َؼقذوُ رالرت اجخَاػاث ػيً 

األقو فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

حٌ ػقذ اجخَاع  اجخَاع أٌىٌ َؼقذ 

وادذ فقظ فٍ اىؼاً 

اىذساعٍ 

دغب ػذد )
االجخَاػاث 

اىَخطظ  ػقذها 

ىغاَت هزا اىىقج ٍِ 
  (اىؼاً اىذساعٍ

حٌ ػقذ اجخَاػُِ  

فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

دغب ػذد )

االجخَاػاث اىَخطظ  
ػقذها ىغاَت هزا 

اىىقج ٍِ اىؼاً 

   (اىذساعٍ

حٌ ػقذ رالرت 

اجخَاػاث فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ  

دغب ػذد )
االجخَاػاث 

اىَخطظ  

ػقذها ىغاَت 
هزا اىىقج ٍِ 

 (اىؼاً اىذساعٍ

حٌ ػقذ رالرت اجخَاػاث فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ واجخَاػاث 

. إضافُت دغب اىذاجت

اجخَاع قبو بذاَت اىفصو -
اىذساعٍ األوه ىَْاقشت 

اىخطظ وحىفُش اىذػٌ ىخْفُز 

 .األّشطت
اجخَاع فٍ بذاَت اىفصو -

. اىزاٍّ

اجخَاع فٍ ّهاَت اىفصو    - 
اىزاٍّ ىالطالع ػيً حقاسَش 

 .االّجاصاث

ال َىجذ دىُو ػيً اّه َخخزوُ اىقشاساث 

 قشاساث أَتحٌ احخار 

ىٌ َخٌ احخار 

قشاساث بخصىص 
ٍؼظٌ اىقضاَا اىخٍ 

حَج ٍْاقشخها فٍ 

االجخَاػاث 

حٌ احخار اىقشاساث 

 ٍِ أمزشبشأُ 
ّصف اىقضاَا اىخٍ 

حَج ٍْاقشخها فٍ 

االجخَاػاث 

حٌ احخار 

اىقشاساث بشأُ 
 اىقضاَا أغيبُت

اىخٍ حَج 

ٍْاقشخها فٍ 
االجخَاػاث  

حٌ احخار اىقشاساث بشأُ 

مافت اىقضاَا اىخٍ حَج 
ٍْاقشخها فٍ االجخَاػاث 

ال َىجذ دىُو ػيً اّه َْفزوُ اىقشاساث 

 قشاساث أَتحٌ حْفُز 

ٍؼظٌ اىقشاساث ىٌ 

َخٌ حْفُزها 

 ٍِ أمزشحٌ حْفُز 

ّصف اىقشاساث 

اىَخخزة 

ٍؼظٌ اىقشاساث 

حٌ حْفُزها 

مافت اىقشاساث حٌ حْفُزها 
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 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز..........   تابع 

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

 

اىْقاط اىشئُغت اىَغخخيصت ٍِ جيغت اىْقاػ 

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1

  طاىبت /َخشأعه ػضى ٍِ اىَجخَغ اىَذيٍ وػضىَت أهاىٍ اىطيبت بؼذد ٍذاسط اىشبنت، ٍذساء اىَذاسط، طاىب)حْطبق ػيُه مافت ٍؼاَُش اىؼضىَت

 . (ٍِ مو ٍذسعت، مَا َخَُض باىخىاصُ فٍ اىؼضىَت ٍِ دُذ اىْىع االجخَاػٍ

  ٍ(.دغب ػذد االجخَاػاث اىَخطظ  ػقذها ىغاَت هزا اىىقج ٍِ اىؼاً اىذساعٍ )حٌ ػقذ رالرت اجخَاػاث فٍ اىؼاً اىذساع 

 

 

 
  

ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز - 2

  األدواس واىَغؤوىُاث ىجَُغ األػضاء ػذً وضىح. 

 ػذً قُاً اىَجيظ باحخار اىقشاساث اىخٍ حخذً شبنت اىَذاسط  وباىخاىٍ ػذً ٍخابؼت حْفُزها. 

 ػذً قُاً اىَجيظ بخقذٌَ اىذػٌ ىجَُغ اىَذاسط بْفظ اىذسجت. 

 

 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3

 ٌضشوسة حىػُت اػضاء ٍجيظ اىخطىَش ىخؼشَفهٌ بادواسهٌ وٍغؤوىُاحه. 

 ضشوسة قُاً اىَجيظ باحخار قشاساث حغاػذ شبنت اىَذاسط ػيً حْفُز خططها اىخطىَشَت. 

 ضشوسة قُاً اىَجيظ باالهخَاً بجَُغ ٍذاسط اىشبنت بْفظ اىذسجت. 
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 5/ ً ً ثٍذسعت:                                                 سقٌ اىخقشَش         3&1ىجَغ اىبُاّاث ًاىخقشَش األوىٍ َّىرس 

                        أعاعٍ /راّىٌ :      اىَشديت ٍخخيظ        /إّاد/ رمىس:اىجْظ      ىَُظ بْج ػَشاوة اىزاّىَت اىَهُْت ىيبْاث: اىَشمضَت اعٌ اىَذسعت 

 ىىاء ٍاسما:       اعٌ ٍذَشَت اىخشبُت واىخؼيٌُ اىخٍ حخبغ ىها اىَذسعت 112601:اىشقٌ اىىطٍْ ىيَذسعت

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

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

: عيٌ اىخقذَش اىيفظٍ

 اىَشنيت بَشاسمت ٍجخَؼُت ػيً ٍغخىي شبناث اىَذاسط اىَجاىظ اىخشبىَت دسجت فاػيُت:  1.3اىَؤشش

 5اىَغخىي  4اىَغخىي  3اىَغخىي  2اىَغخىي  1اىَغخىي اىَؼاَُش 

حٌ حغَُت األػضاء، ىٌ َخٌ حغَُت األػضاء حشنُو اىَجيظ 
وىنِ الَىجذ حَزُو 

ىنافت اىَذاسط 

مو ٍذاسط اىشبنت 
ٍَزيت، وىنِ ىُظ 

بىجىد ٍذَش ٍذسعت 

وطاىب ٍِ مو 

ٍذسعت  

حْطبق ػيُه 
مافت ٍؼاَُش 

اىؼضىَت  

وىنِ الَىجذ 

حىاصُ ٍِ 
دُذ اىْىع 

االجخَاػٍ 

حْطبق ػيُه مافت ٍؼاَُش 
َخشأعه ػضى )اىؼضىَت 

ٍِ اىَجخَغ اىَذيٍ 

وػضىَت أهاىٍ اىطيبت بؼذد 

ٍذاسط اىشبنت، ٍذساء 
طاىبت ٍِ /اىَذاسط، طاىب

مو ٍذسعت، مَا َخَُض 

باىخىاصُ فٍ اىؼضىَت ٍِ 
  (دُذ اىْىع االجخَاػٍ

األدواس واىَغؤوىُاث َؼشفىُ أدواسهٌ وٍغؤوىُاحهٌ 

غُش واضذت باىْغبت 

 ىألػضاء

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضذت باىْغبت 
ىشئُظ اىَجيظ 

وٍذساء اىَذاسط 

فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضذت باىْغبت 
ىشئُظ اىَجيظ 

وٍذساء اىَذاسط و 

ٍَزيى األهاىٍ فقظ 

األدواس 

واىَغؤوىُاث 

واضذت ىجَُغ 
األػضاء 

األدواس واىَغؤوىُاث 

واضذت ىجَُغ األػضاء 

 أّهٌوهْاك دىُو ػيً 
َقىٍىُ بها 

َؼقذوُ رالرت اجخَاػاث ػيً 

األقو فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

حٌ ػقذ اجخَاع  اجخَاع أٌىٌ َؼقذ 

وادذ فقظ فٍ اىؼاً 

اىذساعٍ 

دغب ػذد )
االجخَاػاث 

اىَخطظ  ػقذها 

ىغاَت هزا اىىقج ٍِ 
  (اىؼاً اىذساعٍ

حٌ ػقذ اجخَاػُِ  

فٍ اىؼاً اىذساعٍ 

دغب ػذد )

االجخَاػاث اىَخطظ  
ػقذها ىغاَت هزا 

اىىقج ٍِ اىؼاً 

   (اىذساعٍ

حٌ ػقذ رالرت 

اجخَاػاث فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ  

دغب ػذد )
االجخَاػاث 

اىَخطظ  

ػقذها ىغاَت 
هزا اىىقج ٍِ 

 (اىؼاً اىذساعٍ

حٌ ػقذ رالرت اجخَاػاث فٍ 

اىؼاً اىذساعٍ واجخَاػاث 

. إضافُت دغب اىذاجت

اجخَاع قبو بذاَت اىفصو -
اىذساعٍ األوه ىَْاقشت 

اىخطظ وحىفُش اىذػٌ ىخْفُز 

 .األّشطت
اجخَاع فٍ بذاَت اىفصو -

. اىزاٍّ

اجخَاع فٍ ّهاَت اىفصو    - 
اىزاٍّ ىالطالع ػيً حقاسَش 

 .االّجاصاث

ال َىجذ دىُو ػيً اّه َخخزوُ اىقشاساث 

 قشاساث أَتحٌ احخار 

ىٌ َخٌ احخار 

قشاساث بخصىص 
ٍؼظٌ اىقضاَا اىخٍ 

حَج ٍْاقشخها فٍ 

االجخَاػاث 

حٌ احخار اىقشاساث 

 ٍِ أمزشبشأُ 
ّصف اىقضاَا اىخٍ 

حَج ٍْاقشخها فٍ 

االجخَاػاث 

حٌ احخار 

اىقشاساث بشأُ 
 اىقضاَا أغيبُت

اىخٍ حَج 

ٍْاقشخها فٍ 
االجخَاػاث  

حٌ احخار اىقشاساث بشأُ 

مافت اىقضاَا اىخٍ حَج 
ٍْاقشخها فٍ االجخَاػاث 

ال َىجذ دىُو ػيً اّه َْفزوُ اىقشاساث 

 قشاساث أَتحٌ حْفُز 

ٍؼظٌ اىقشاساث ىٌ 

َخٌ حْفُزها 

 ٍِ أمزشحٌ حْفُز 

ّصف اىقشاساث 

اىَخخزة 

ٍؼظٌ اىقشاساث 

حٌ حْفُزها 

مافت اىقشاساث حٌ حْفُزها 
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 المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارس المجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3المؤشز..........   تابع 

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

اىْقاط اىشئُغت اىَغخخيصت ٍِ جيغت اىْقاػ 

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1

 

  

ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز - 2

 مو ٍذاسط اىشبنت ٍَزيت، وىنِ ىُظ بىجىد ٍذَش ٍذسعت وطاىب ٍِ مو ٍذسعت. 

 األدواس واىَغؤوىُاث واضذت باىْغبت ىشئُظ اىَجيظ وٍذساء اىَذاسط فقظ. 

 ٍ(دغب ػذد االجخَاػاث اىَخطظ  ػقذها ىغاَت هزا اىىقج ٍِ اىؼاً اىذساعٍ) حٌ ػقذ اجخَاػُِ  فٍ اىؼاً اىذساع.   

  قشاساثأَتال َىجذ دىُو ػيً اّه حٌ احخار . 

  قشاساثأَتال َىجذ دىُو ػيً اّه حٌ حْفُز . 
 

 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3

  ُمافت ٍؼاَُش اىؼضىَتػيً اىَجيظحْطبق ضشوسة أ . 

   َقىٍىُ بهاأّهٌاألدواس واىَغؤوىُاث ىجَُغ األػضاء وهْاك دىُو ػيً ضشوسة وضىح . 

 ػقذ رالرت اجخَاػاث فٍ اىؼاً اىذساعٍ واجخَاػاث إضافُت دغب اىذاجتضشوسة . 

 احخار اىقشاساث بشأُ مافت اىقضاَا اىخٍ حَج ٍْاقشخها فٍ االجخَاػاثضشوسة . 

 اىخٍ حٌ احخارهامافت اىقشاساث حْفُز  ضشوسة. 

 ضشوسة قُاً اىَجيظ باحخار قشاساث حغاػذ شبنت اىَذاسط ػيً حْفُز خططها اىخطىَشَت. 

 ٌضشوسة حَزُو اىطيبت فٍ اىَجيظ اىخشبى. 

 ضشوسة حىرُق االجخَاػاث واىقشاساث اىخٍ َخٌ احخارها واىقشاساث اىخٍ حْفز. 

 ٍضشوسة ّشش رقافت اىَشاسمت واىؼَو اىخطىػ. 

 ضشوسة حقذٌَ دىافض ٍؼْىَت وحنشٌَ ىيَجاىظ واػضائها وخاصت حيل اىخٍ حقذً دوس واضخ اىخؼاوُ ٍغ اىَذاسط. 

 


