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 5/ ً ً خٍذسعح:                                                 سقٌ اىرقشٝش        4&2ىعَغ اىثٞاّاخ ًاىرقشٝش األٗىٜ َّ٘رض 

                        أعاعٜ /شاّ٘ٛ :                          اىَشحيحٍخريظ/إّاز/ رم٘س:اىعْظ     .اىّشاظف اىصاّ٘ٝح اىَخريطح:اىَشمضٝح    اعٌ اىَذسعح 

 ٍذٝشٝح اىرشتٞح ٗاىرّؼيٌٞ ىي٘اء اىثرشاء:  اعٌ ٍذٝشٝح اىرشتٞح ٗاىرؼيٌٞ اىرٜ ذرثغ ىٖا اىَذسعح                        112882: اىشقٌ اى٘طْٜ ىيَذسعح

  المشكلت بمشاركت مجتمعُت علً مستىي شبكاث المدارسالمجالس التزبىَت درجت فاعلُت: 1.3لمؤشزا

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

: عيٌ اىرقذٝش اىيفظٜ

 اىَشنيح تَشاسمح ٍعرَؼٞح ػيٚ ٍغر٘ٙ شثناخ اىَذاسط اىَعاىظ اىرشت٘ٝح دسظح فاػيٞح:  1.3اىَؤشش

 5اىَغر٘ٙ  4اىَغر٘ٙ  3اىَغر٘ٙ  2اىَغر٘ٙ  1اىَغر٘ٙ اىَؼاٝٞش 

ذٌ ذغَٞح األػضاء، ىٌ ٝرٌ ذغَٞح األػضاء ذشنٞو اىَعيظ 
ٗىنِ الٝ٘ظذ ذَصٞو 

ىنافح اىَذاسط 

مو ٍذاسط اىشثنح 
ٍَصيح، ٗىنِ ىٞظ 

ت٘ظ٘د ٍذٝش ٍذسعح 

ٗطاىة ٍِ مو 

ٍذسعح  

ذْطثق ػيٞٔ 
مافح ٍؼاٝٞش 

اىؼض٘ٝح  

ٗىنِ الٝ٘ظذ 

ذ٘اصُ ٍِ 
حٞس اىْ٘ع 

االظرَاػٜ 

ذْطثق ػيٞٔ مافح ٍؼاٝٞش 
ٝرشأعٔ ػض٘ )اىؼض٘ٝح 

ٍِ اىَعرَغ اىَحيٜ 

ٗػض٘ٝح إٔاىٜ اىطيثح تؼذد 

ٍذاسط اىشثنح، ٍذساء 
طاىثح ٍِ /اىَذاسط، طاىة

مو ٍذسعح، مَا ٝرَٞض 

تاىر٘اصُ فٜ اىؼض٘ٝح ٍِ 
  (حٞس اىْ٘ع االظرَاػٜ

األدٗاس ٗاىَغؤٗىٞاخ ٝؼشفُ٘ أدٗاسٌٕ ٍٗغؤٗىٞاذٌٖ 

غٞش ٗاضحح تاىْغثح 

ىألػضاء 

األدٗاس 

ٗاىَغؤٗىٞاخ 

ٗاضحح تاىْغثح 
ىشئٞظ اىَعيظ 

ٍٗذساء اىَذاسط 

فقظ 

األدٗاس 

ٗاىَغؤٗىٞاخ 

ٗاضحح تاىْغثح 
ىشئٞظ اىَعيظ 

ٍٗذساء اىَذاسط ٗ 

ٍَصي٘ األٕاىٜ فقظ 

األدٗاس 

ٗاىَغؤٗىٞاخ 

ٗاضحح ىعَٞغ 
األػضاء 

األدٗاس ٗاىَغؤٗىٞاخ 

ٗاضحح ىعَٞغ األػضاء 

 أٌّْٖٕٗاك دىٞو ػيٚ 
ٝقٍُ٘٘ تٖا 

ٝؼقذُٗ شالشح اظرَاػاخ ػيٚ 

األقو فٜ اىؼاً اىذساعٜ 

ذٌ ػقذ اظرَاع  اظرَاع أٛىٌ ٝؼقذ 

ٗاحذ فقظ فٜ اىؼاً 

اىذساعٜ 

حغة ػذد )
االظرَاػاخ 

اىَخطظ  ػقذٕا 

ىغاٝح ٕزا اى٘قد ٍِ 
  (اىؼاً اىذساعٜ

ذٌ ػقذ اظرَاػِٞ  

فٜ اىؼاً اىذساعٜ 

حغة ػذد )

االظرَاػاخ اىَخطظ  
ػقذٕا ىغاٝح ٕزا 

اى٘قد ٍِ اىؼاً 

   (اىذساعٜ
 

ذٌ ػقذ شالشح 

اظرَاػاخ فٜ 

اىؼاً اىذساعٜ  

حغة ػذد )
االظرَاػاخ 

اىَخطظ  

ػقذٕا ىغاٝح 
ٕزا اى٘قد ٍِ 

 (اىؼاً اىذساعٜ

ذٌ ػقذ شالشح اظرَاػاخ فٜ 

اىؼاً اىذساعٜ ٗاظرَاػاخ 

. إضافٞح حغة اىحاظح

اظرَاع قثو تذاٝح اىفصو -
اىذساعٜ األٗه ىَْاقشح 

اىخطظ ٗذ٘فٞش اىذػٌ ىرْفٞز 

 .األّشطح
اظرَاع فٜ تذاٝح اىفصو -

. اىصاّٜ

اظرَاع فٜ ّٖاٝح اىفصو    - 
اىصاّٜ ىالطالع ػيٚ ذقاسٝش 

 .االّعاصاخ

ال ٝ٘ظذ دىٞو ػيٚ أّ ٝرخزُٗ اىقشاساخ 

 قشاساخ أٝحذٌ اذخار 

ىٌ ٝرٌ اذخار 

قشاساخ تخص٘ص 
ٍؼظٌ اىقضاٝا اىرٜ 

ذَد ٍْاقشرٖا فٜ 

االظرَاػاخ 

ذٌ اذخار اىقشاساخ 

 ٍِ أمصشتشأُ 
ّصف اىقضاٝا اىرٜ 

ذَد ٍْاقشرٖا فٜ 

االظرَاػاخ 

ذٌ اذخار 

اىقشاساخ تشأُ 
 اىقضاٝا أغيثٞح

اىرٜ ذَد 

ٍْاقشرٖا فٜ 
االظرَاػاخ  

ذٌ اذخار اىقشاساخ تشأُ 

مافح اىقضاٝا اىرٜ ذَد 
ٍْاقشرٖا فٜ االظرَاػاخ 

ال ٝ٘ظذ دىٞو ػيٚ أّ ْٝفزُٗ اىقشاساخ 

 قشاساخ أٝحذٌ ذْفٞز 

ٍؼظٌ اىقشاساخ ىٌ 

ٝرٌ ذْفٞزٕا 

 ٍِ أمصشذٌ ذْفٞز 

ّصف اىقشاساخ 

اىَرخزج 

ٍؼظٌ اىقشاساخ 

ذٌ ذْفٞزٕا 

مافح اىقشاساخ ذٌ ذْفٞزٕا 
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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 اىشئٞغح اىَغرخيصح ٍِ ظيغح اىْقاػ 

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1

  ٝرشأعٔ ػض٘ ٍِ اىَعرَغ اىَحيٜ ٗػض٘ٝح إٔاىٜ اىطيثح تؼذد ٍذاسط اىشثنح، مَا ٝرَٞض تاىر٘اصُ فٜ )ذْطثق ػيٞٔ مافح ٍؼاٝٞش اىؼض٘ٝح

 . (اىؼض٘ٝح ٍِ حٞس اىْ٘ع االظرَاػٜ

 ذٌ ػقذ شالشح اظرَاػاخ فٜ اىؼاً اىذساعٜ ٗاظرَاػاخ إضافٞح حغة اىحاظح. 

  ُٗدىٞو رىل ٗاسد فٜ ٍحاضش االظرَاػاخ اىقضاٝا اىرٜ ذَد ٍْاقشرٖا فٜ االظرَاػاخ أغيثٞحذٌ اذخار اىقشاساخ تشأ . 

 ػَو اعرثاّاخ ٗذ٘صٝؼٖا ػيٚ أتْاء اىَعرَغ اىَحيٜ ىرؼشٝفٌٖ تأدٗاسٌٕ فٜ تشّاٍط ذط٘ٝش اىَذسعح . 

 

ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز - 2

  اىَعيظأػضاء ىثؼض األدٗاس ٗاىَغؤٗىٞاخ ػذً ٗض٘غ. 

 ىٌ ٝرٌ اذخار قشاسخ تشأُ تؼض اىقضاٝا اىرٜ ذَد ٍْاقشرٖا فٜ االظرَاػاخ. 

 ػذً حض٘س ٍَصيٜ ىيطيثح الظرَاػاخ اىَعيظ. 

 ٍؼظٌ اىقشاساخ ىٌ ٝرٌ ذْفٞزٕا. 

 ضؼف اعرعاتح أٗىٞاء أٍ٘س اىطيثح ٗتخاصح اىزم٘س الظرَاػاخ اىَعيظ. 

 قيح اىرؼاُٗ ٍِ قثو ٍؤعغاخ اىَعرَغ اىَحيٜ ىذػٌ اىَذاسط. 

 

 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3

  ٝقٍُ٘٘ تٖاأٌّٖ دىٞو ػيٚ اىَعيظ ٍغ ٗظ٘دأػضاء ىعَٞغ األدٗاس ٗاىَغؤٗىٞاخ ضشٗسج ٗض٘غ . 

 ضشٗسج ذْفٞز ماقح اىقشاسخ اىرٜ ذٌ اذخارٕا فٜ االظرَاػاخ. 

 ضشٗسج حض٘سٍَصيٜ ىيطيثح الظرَاػاخ اىَعيظ. 

 ٓصٝادج اىر٘ػٞح ىَؤعغاخ اىَعرَغ اىَحيٜ ٗأٗىٞاء األٍ٘س تإَٔٞح اىَعيظ ٗأدٗاس. 

 صٝادج اىر٘اصو ٗاىرؼاُٗ ٍِ قثو  ٍذٝشٝح اىرشتٞح  ىيَغإَح فٜ دػٌ ٗذؼضٝض ّشاطاخ اىَعيظ. 
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 5/ٍذسعح ً ً خ:                                                          سقٌ اىرقشٝش3&1َّ٘رض اىرقشٝش األٗىٜ ىعَغ اىثٞاّاخ ً

أعاعٜ                         /شاّ٘ٛ:                اىَشحيحٍخريظ/إّاز/رم٘س: سفٞذج االعيَٞح اىصاّ٘ٝح اىَخريطح      اىعْظ: اعٌ اىَذسعح اىَشمضٝح 

 اىثرشاءى٘اء :       اعٌ ٍذٝشٝح اىرشتٞح ٗاىرؼيٌٞ اىرٜ ذرثغ ىٖا اىَذسعح112909: اىشقٌ اى٘طْٜ ىيَذسعح

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

المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

: عيٌ اىرقذٝش اىيفظٜ

 اىَعاىظ اىرشت٘ٝح اىَشنيح تَشاسمح ٍعرَؼٞح ػيٚ ٍغر٘ٙ شثناخ اىَذاسطدسظح فاػيٞح :  1.3اىَؤشش

 5اىَغر٘ٙ  4اىَغر٘ٙ  3اىَغر٘ٙ  2اىَغر٘ٙ  1اىَغر٘ٙ  اىَؼاٝٞش

ذٌ ذغَٞح األػضاء،  ىٌ ٝرٌ ذغَٞح األػضاء ذشنٞو اىَعيظ
ٗىنِ الٝ٘ظذ ذَصٞو 

 ىنافح اىَذاسط

مو ٍذاسط اىشثنح 
ٍَصيح، ٗىنِ ىٞظ 

ت٘ظ٘د ٍذٝش ٍذسعح 

ٗطاىة ٍِ مو 

 ٍذسعح 

ذْطثق ػيٞٔ 
مافح ٍؼاٝٞش 

اىؼض٘ٝح  

ٗىنِ الٝ٘ظذ 

ذ٘اصُ ٍِ 
حٞس اىْ٘ع 

 االظرَاػٜ

ذْطثق ػيٞٔ مافح ٍؼاٝٞش 
ٝرشأعٔ ػض٘ )اىؼض٘ٝح 

ٍِ اىَعرَغ اىَحيٜ 

ٗػض٘ٝح إٔاىٜ اىطيثح تؼذد 

ٍذاسط اىشثنح، ٍذساء 
طاىثح ٍِ /اىَذاسط، طاىة

مو ٍذسعح، مَا ٝرَٞض 

تاىر٘اصُ فٜ اىؼض٘ٝح ٍِ 
  (حٞس اىْ٘ع االظرَاػٜ

األدٗاس ٗاىَغؤٗىٞاخ  ٝؼشفُ٘ أدٗاسٌٕ ٍٗغؤٗىٞاذٌٖ

غٞش ٗاضحح تاىْغثح 

 ىألػضاء

األدٗاس 

ٗاىَغؤٗىٞاخ 

ٗاضحح تاىْغثح 
ىشئٞظ اىَعيظ 

ٍٗذساء اىَذاسط 

 فقظ

األدٗاس 

ٗاىَغؤٗىٞاخ 

ٗاضحح تاىْغثح 
ىشئٞظ اىَعيظ 

ٍٗذساء اىَذاسط ٗ 

 ٍَصي٘ األٕاىٜ فقظ

األدٗاس 

ٗاىَغؤٗىٞاخ 

ٗاضحح ىعَٞغ 
 األػضاء

األدٗاس ٗاىَغؤٗىٞاخ 

ٗاضحح ىعَٞغ األػضاء 

ْٕٗاك دىٞو ػيٚ أٌّٖ 
 ٝقٍُ٘٘ تٖا

ٝؼقذُٗ شالشح اظرَاػاخ ػيٚ 

 األقو فٜ اىؼاً اىذساعٜ

ذٌ ػقذ اظرَاع  ىٌ ٝؼقذ أٛ اظرَاع

ٗاحذ فقظ فٜ اىؼاً 

اىذساعٜ 

حغة ػذد )
االظرَاػاخ 

اىَخطظ  ػقذٕا 

ىغاٝح ٕزا اى٘قد ٍِ 
  (اىؼاً اىذساعٜ

ذٌ ػقذ اظرَاػِٞ  

فٜ اىؼاً اىذساعٜ 

حغة ػذد )

االظرَاػاخ اىَخطظ  
ػقذٕا ىغاٝح ٕزا 

اى٘قد ٍِ اىؼاً 

   (اىذساعٜ

ذٌ ػقذ شالشح 

اظرَاػاخ فٜ 

اىؼاً اىذساعٜ  

حغة ػذد )
االظرَاػاخ 

اىَخطظ  

ػقذٕا ىغاٝح 
ٕزا اى٘قد ٍِ 

 (اىؼاً اىذساعٜ

ذٌ ػقذ شالشح اظرَاػاخ فٜ 

اىؼاً اىذساعٜ ٗاظرَاػاخ 

. إضافٞح حغة اىحاظح

اظرَاع قثو تذاٝح اىفصو -
اىذساعٜ األٗه ىَْاقشح 

اىخطظ ٗذ٘فٞش اىذػٌ ىرْفٞز 

. األّشطح
اظرَاع فٜ تذاٝح اىفصو -

. اىصاّٜ

اظرَاع فٜ ّٖاٝح اىفصو    - 
اىصاّٜ ىالطالع ػيٚ ذقاسٝش 

 .االّعاصاخ

ال ٝ٘ظذ دىٞو ػيٚ أّ  ٝرخزُٗ اىقشاساخ

 ذٌ اذخار أٝح قشاساخ

ىٌ ٝرٌ اذخار 

قشاساخ تخص٘ص 
ٍؼظٌ اىقضاٝا اىرٜ 

ذَد ٍْاقشرٖا فٜ 

 االظرَاػاخ

ذٌ اذخار اىقشاساخ 

تشأُ أمصش ٍِ 
ّصف اىقضاٝا اىرٜ 

ذَد ٍْاقشرٖا فٜ 

 االظرَاػاخ

ذٌ اذخار 

اىقشاساخ تشأُ 
أغيثٞح اىقضاٝا 

اىرٜ ذَد 

ٍْاقشرٖا فٜ 
 االظرَاػاخ 

ذٌ اذخار اىقشاساخ تشأُ 

مافح اىقضاٝا اىرٜ ذَد 
 ٍْاقشرٖا فٜ االظرَاػاخ

ال ٝ٘ظذ دىٞو ػيٚ أّ  ْٝفزُٗ اىقشاساخ

 ذٌ ذْفٞز أٝح قشاساخ

ٍؼظٌ اىقشاساخ ىٌ 

 ٝرٌ ذْفٞزٕا

ذٌ ذْفٞز أمصش ٍِ 

ّصف اىقشاساخ 

 اىَرخزج

ٍؼظٌ اىقشاساخ 

 ذٌ ذْفٞزٕا

 مافح اىقشاساخ ذٌ ذْفٞزٕا
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المجلس التزبىٌ لشبكت المدارس : مصدر البُاناث

 

اىْقاط اىشئٞغح اىَغرخيصح ٍِ ظيغح اىْقاػ 

ما هٍ أبزس نقاط القىة بالنسبت لهذا المؤشز - 1

 ذْطثق ػيٚ اىَعيظ مافح ٍؼاٝٞش اىؼض٘ٝح. 

 ٗض٘غ االدٗاس ٗاىَغؤٗىٞاخ الػضاء اىَعيظ. 

 ٜذٌ ػقذ امصش ٍِ شالشح اظرَاػاخ ىيَعيظ خاله اىؼاً اىذساع. 

 ذٌ اذخار قشاساخ تشأُ اغيثٞح اىقضاٝا اىرٜ ّ٘قشد فٜ االظرَاػاخ ٗذٌ ذْفٞز ٍؼظٌ ذيل اىقشاساخ. 

 

  

 ما هٍ أبزس نقاط الضعف بالنسبت لهذا المؤشز- 2

  اػضاء اىَعيظ ٝقٍُ٘٘ تادٗاسٌٕدىٞو ػيٚ ػذً ٗظ٘د.  

 ػذً اذخار قشاساخ تشأُ تؼض اىقضاٝا اىرٜ ّ٘قشد فٜ االظرَاػاخ، ٗػذً ذْفٞز ذيل اىقشاساخ. 

 ٜاىر٘ػٞح اىَغرَشج تاىثشّاٍط ىيَعرَغ اىَحي. 

 ػذً حض٘س ٍَصيِٞ ٍِ اىطيثح تاعرصْاء ٍذسعح ٗاحذج. 

 

 تىصُاث لتحسُن بزنامج تطىَز المدرست والمدَزَت- 3

  اػضاء اىَعيظ ٝقٍُ٘٘ تادٗاسٌٕدىٞو ػيٚ ٗظ٘د ضشٗسج.  

  اذخار قشاساخ تشأُ تؼض اىقضاٝا اىرٜ ّ٘قشد فٜ االظرَاػاخ، ٗػذً ذْفٞز ذيل اىقشاساخضشٗسج. 

 دٗاسٌٕ ٍٗغؤٗىٞاذٌٖأ ضشٗسج ذ٘ػٞح اػضاء ٍعيظ اىرط٘ٝش ىرؼشٝفٌٖ ب .

 ٛ٘اشْاء ػقذ االظرَاػاخضشٗسج ذَصٞو اىطيثح فٜ اىَعيظ اىرشت . 

 ضشٗسج ذ٘شٞق االظرَاػاخ ٗاىقشاساخ اىرٜ ٝرٌ اذخارٕا ٗاىقشاساخ اىرٜ ذْفز. 

 ٜضشٗسج ّشش شقافح اىَشاسمح ٗاىؼَو اىرط٘ػ. 


