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 اخلطة التشغيلية
 األحساء لإلدارة العامة للتعليم مبحافظة 

 هـ 1441/ هـ  1441للعام الدراسي  

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 الادارة العامة للتعليم بمحافظة ألاحساء
 التخطيط والسياسات -ادارة التخطيط والتطوير 

 املواطنة  ، إلاتقان  ، العدل ، السالمة ، الاحترام   : قيمنا 
 

 ابتسام العيس ى: املشرفة 

 رئيس قسم التخطيط والسياسات  

 .الريادة في بناء جيٍل واٍع خالٍق منتٍم لوطنه : رؤيتنا 

، بكفاءة وفاعلية  تقديم خدمات تربوية وتعليمية :  رسالتنا

، باالستثمار ألامثل للموارد  للمستفيدين من التعليم العام

 للتنمية ا
ً
 .ملستدامةاملتاحة والشراكة املجتمعية، تحقيقا



 

 هـ   1441/ هـ  1441الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء  
2 

 
 

 

 

 

  
 

    مقدمة 

  والتدقيق   ة التشغيلية طالخفريق    

    مرتكزات بناء الخطة التشغيلية  

    العامة للتعليم باألحساء لإلدارةالقضايا  امللحة    

    التوجهات الاستراتيجية لإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء 

 الخطة التشغيلية فيون املستهدف    

 الاستراتيجية والسياسات  ألاهداف 

 0202 اململكة  ارتباط ألاهداف مع محاور رؤية     

 0202التحول الوطني  مبادرات برنامج   

  0202ببرنامج التحول الوطني املرتبطة  العامة  مؤشرات قياس ألاداء   

 لوزاريةا إلادارية الداخلية واملشاريع التوزيع الكمي للمبادرات    

  0202التوزيع الكمي للمبادرات املرتبطة ببرنامج التحول الوطني  

 البيانات إلاحصائية للمبادرات إلادارية واملشاريع الوزارية للكتل القيادية 

  حسب ألاهداف الاستراتيجيةاملبادرات الداخلية    

   حسب ألاهداف الاستراتيجيةاملشاريع الوزارية   

  0202ببرنامج التحول الوطني املبادرات املرتبطة 

0 

4 

5 

6 

7 

9 

02 

04 

05 

02 

04 

06 

02 

09 

49 

66 

 

 

 احملتويات



 

 هـ   1441/ هـ  1441الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء  
3 

 
 
 
 
 
 

 

 :وبعد.الحمد هللا رب العاملين والصالة والسالم على أشرف ألانبياء واملرسلين سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين ،

راد الووول إليه وتحقيقه وهاا يتتى  م  خالل وعع خطة عمل شاملة يندر  في سياقها طريقة وسير وتنظيم الوسيلة إن أهم عوامل نجاح العملية التربوية والتعليمية هو رسم وتحديد الهدف امل 

تتضم  كافة ألانشطة  تفصيلية ا خططة ، وال يتتى  ذلك الا بالتخطيط السليم سواء الاستراتيجي او التشغيلي املحقق لغايات التخطيط الاستراتيجي ، ع  طريق تصميم لتحقيق ألاهداف املنشود

 :، لتحقيق ألاهداف التالية  سؤولة ع  التنفياوإلاجراءات املتعلقة بتنفيا مبادرات الخطة الاستراتيجية، والتوقيتات الزمنية بشكل محدد، باإلعافة إلى الجهات واملراكز الوظيفية امل

o تنافسية محددة یت ىسلسل نشاطات محددة ومترابطة بشكل منظم إلنجاز أولوياتبمحاكاة وتث. 

o ترشيد استعمال موارد املنظمة لتحقيق قيمة مضافة.  

o عمان ألاداء ألامثل نحو تحقيق ألاهداف الاستراتيجية عم  املعطيات الواقعية املتاحة.  

o تالك القدرة على القيام بنشاطات تؤدي إلى درجة عالية م  الجودةز وامالتمي/  تحقيق البراعة. 

o ج مستقرة، قابلة للقياس، وممكنة التكرار بنجاح دائمتحقیق نظم عمل ذات نتائ. 

للعمل وفق خطط ىشغيلية  وزارة التعليم بمحافظة ألاحساء مدى تطلع للتعليمإلادارة العامة أدركت  انطالقا م  كون التعليم الاستثمار ألاكبر في رأس املال البشري واملورد ألاساس للتنمية فقد لاا و 

بتضافر جهود إلادارات  هـ  0440  /   0440ومنها عمدت إلى بناء خطتها التشغيلية للعام . التعليمتنسجم مع واقع إلادارة والرؤى املستقبلية لقطاع  وقيم واضحةورسالة سنوية مبنية على رؤية 

 .مع فريق العمل القائم عليها التعليموالوحدات ومكاتب 

   ,,,هاا ونستل هللا ىعالى أن يوفق الجميع ملا فيه الخير
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 املهام إلاسم

 رئيس الفريق

 حمد بن سعود العمر: مدير إدارة التخطيط والتطوير

 

 نائب الرئيس

 ابتسام بنت ابراهيم العيس ى: مشرفة التخطيط والتطوير 

 منسق الخطة التشغيلية

 سارة بنت أحمد البخيت: املساعد الاداري 

 عقيل واصل املوسوي : املساعد إلاداري 

 نماذج الخطة التشغيلية  مراجعة وتحديث. 

  تحديث أداة التقويم البنائي ملشاريع الخطة التشغيلية. 

  تنفيذ برامج تدريبية ورش عمل ملنسقي الخطط التشغيلية في الادارات والوحدات ومكاتب التعليم. 

   مراجعة وتقويم خطط الادارات والوحدات ومكاتب التعليم. 

 شغيلية لإلدارات  والوحدات ومكاتب التعليم تقديم التغذية الراجعة حول الخطط الت. 

   اعتماد الخطط التشغيلية لجميع  الادارات والوحدات ومكاتب التعليم. 

  اخراج الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء. 

  متابعة تنفيذ املبادرات الوزارية. 

  ومكاتب التعليم متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية في الادارات والوحدات. 

  تقديم الاستشارات في التخطيط التشغيلي. 

  اعداد التقارير املتعلقة بالخطط التشغيلية ونشرها. 

 

 فريق اخلطة التشغيلية والتدقيق
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 السياسة العليا للتعليم في اململكة العربية السعودية 

 . 1030رؤية اململكة 

 خطة وكالة الوزارة لألداء التعليمب

 مؤشرات ألاداء الواردة من الامانة العامة ال دارات التعليم  

 منافسات التميز والجوائز  

 1030مستهدفات كتب تحقيق رؤية اململكة 

 البرامج واملشروعات الوزارية القائمة 

 القضايا امللحة لإلدارة العامة لتعليم الاحساء 

 .الرؤية املستقبلية إلدارة تعليم ألاحساء

   1010مبادرات برنامج التحول الوطني 

 

 مرتكزات بناء اخلطة التشغيلية
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 لتعليم باألحساءالقضايا امللحة ذات األولوية لإلدارة العامة ل
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 الرؤية 

 .الريادة في بناء جيٍل واٍع خالٍق منتٍم لوطنه 

 الرسالة 

 للتنمية املستدامةخدمات تربوية وتعليمية، بكفاءة وفاعلية للمستفيدين من التعليم العام، باالستثمار ألامثل للموارد املتاحة والشراكة املجتمعية، تحقيتقديم  
ً
 .قا

 القيم 

 املواطنة ، إلاتقان ، العدل ، السالمة ، الاحترام

 حافظ على مكوناته ووحدته واصالته ومكتسباته نرسخ الوالء  لولي ألامر ، والانتماء للوطن ون: مواطنة 

 .ننجز  أعمالنا بمهنية عالية الجودة ، ونوظف التحسين املستمر في الوصول الى التميز في الخدمة : اتقان 

 نلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بنزاهة وشفافية ، ونقوم بأعمالنا بما يضمن إلانصاف وحفظ الحقوق : عدل 

 ثقافة السالمة وتأمين اشتراطاتها ، وتطبيق متطلباتهانعمل على نشر : سالمة 

 نهتم باملعاملة الحسنة واحترام ألانظمة والوقت والحوار ، تعزيزا للعالقات إلانسانية املتوازنة :  احترام 

  

 

 

 

 

 التوجهات االسرتاتيجية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء
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 الطالب املدارس الداعمون  الادارات مكاتب التعليم املباني

 املجتمع املحلي أولياء ألامور  القيادات الحراس املعاهد مراكز التدريب

 املرشدون  الشركاء
 وحدات

 التطوير 
 املستثمرون رواد النشاط

الاحتياجات 

 الخاصة

التعليم ألاهلي 

 وألاجنبي
 البيئة

املتطوعون 

 واملتطوعات

شاغلوا الوظائف 

 إلادارية

شاغلو الوظائف 

 التعليمية

 الباحثون 

 والباحثات

 

 املستهدفون يف اخلطة التشغيلية
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 األهداف االسرتاتيجية والسياسات
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 0202ارتباط األهداف مع حماور رؤية اململكة 
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 0202 مبادرات برنامج التحول الوطين
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 1010 نامج التحول الوطينمؤشرات قياس األداء العامة املرتبطة برب
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 ألاهداف الاستراتيجية

 املبادرات

 (مشاريع إدارية  جديدة) 
 ملشاريعاجمالي ا املشاريع الوزارية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %  3.7 9 %  5.5 5 % 1.6 4 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة املالية لقطاع التعليم الهدف ألاول 

 %  7.7 11 %  1.1 1 %11.7 19 ىعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل الهدف الثاني

 %  31.7 79 %  45 41 %15.3 37 ىعزيز القيم واملهارات ألاساسية للطلبة  الهدف الثالث

 %  1.5 6 % 0 0 % 4 6 رفع مشاركة القطاع ألاهلي والخاص في التعليم الهدف الرابع

 %  7.3 10 % 1.1 1 %11.7 19 تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم الهدف الخامس

 %  19.5 47 % 17.5 15 % 14.7 11 تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار الهدف السادس

 %  16.6 40 %  9.9 9 %10.7 31 تحسين استقطاب املعلمين وإعدادهم وتتهليهم وتطويرهم الهدف السابع

 %   7.9 19 %  7.7 7 % 7.3 11 اتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب الهدف الثامن

 % 100 141 % 100 91 % 100 150 وع ماملج

 

 التوزيع الكمي للمبادرات اإلدارية الداخلية واملشاريع الوزارية 
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2.60% 

12.70% 

25.30% 

4% 

12.70% 

14.70% 

20.70% 

7.30% 

 نسبة املبادرات الداخلية بحسب ألاهداف الاستراتيجية

5.50% 
2.20% 

45% 

0% 1.10% 

27.50% 

9.90% 
8.80% 

 نسبة املشاريع الوزارية بحسب الاهداف آلاستراتيجية

3.70% 

8.70% 

32.80% 

2.50% 

8.30% 
19.50% 

16.60% 

7.90% 

 اجمالي نسب مشاريع الخطة التشغيلية 
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رقم 

 املبادرة
 مبادرات برنامج التحول الوطني املستهدفة

 املبادرات

 النسبة العدد

 %  7.70 11 (الاستدامة )    الحياة مدى التعلم 1

 % 1.11 3 .طني متخصص للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع ألاهليإنشاء مركز و / مشروع تطوير التربية الخاصة  3

 % 15.6 11 التعليمية   والقيادات للمعلمين املستمر املنهي للتطوير الشامل إلاطار 5

 %  3.5 5 للمعلمين املقدمة الخدمات مستوى  ورفع هنةبامل املنظومة املحيطة وتطوير للمعلمين املنهي املستوى  رفع خالل من التعليم مهنة مستوى  لرفع وطنية استراتيجية تطوير 6

 % 4.3 6 السعودية   العربية اململكة في التعليم عن الذهنية الصورة تعزيز 7

 %  5.0 7 العلمية الدولية املسابقات في املشاركة تعزيز 7

 %  6.4 9 واملعلم الطالب تقدم لدعم الرقمي التعليم نحو التحول  9

 % 4.3 6 املدرسية   املباني في والسالمة ألامن وسائل تحسين 10

 %  5.7 7 املساندة الجودة  للخدمات وتحسين لتقليل التكاليف التعليمية العملية على لضمان  التركيز التعليمية والقيادات املعلمين عن إلادارية ألاعباء تخفيف 11

 % 7.5 11 فجوة بين مستوى الطالب واملتوقع حسب معايير كل مرحلة دراسيةتطوير نظام للتقويم الشامل للمقررات ألاساسية لتحديد ال 13

 %  0.7 1 مركز تطوير تعليم اللغة العربية 15

 % 14.1 1 تطوير التعليم الابتدائي 17

على املعلم لتمكين املعلمين من تلبية احتياجات الطالب تطوير نموذج جديد في بنية املناهج الدراسية للتحول نحو التعليم املعتمد على الطالب بدال من التعليم املعتمد  17

 وتنمية قدراتهم على مواجهة تحديات الحياة
1 14.1 % 

 % 14.1 1  توفير ورش فنية باملدارس لتدريب الطالب على املهن وتعزيز الاتجاهات إلايجابية نحو املهن  19

 % 14.1 1 (ارتقاء( الوطنية الهوية و القيم تعزيز في ودورها التعليمية و التربوية العملية في ألاسرة مشاركة تعزيز 10

 % 14.1 1 برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية 11

 % 15.6 11 الصفية غير املناهج وألانشطة في وتضمينها والعملية، العامة الحياة في للنجاح املؤدية الشخصية للمهارات متكاملة مصفوفة تطوير 11

 % 14.1 1 ملي لضمان املوائمة بين مخرجات التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العملوضع إطار ع 15

 

 1010 التوزيع الكمي للمبادرات املرتبطة بربنامج التحول الوطين
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 عدد المبادرات  في الخطة التشغيلية والمحققة لبرامج التحول الوطني

رقم 

 املبادرة
 مبادرات برنامج التحول الوطني املستهدفة

 املبادرات

 النسبة العدد

 % 4.3 6 والتشغيلية الرأسمالية النفقات ترشيد يحقق بما والتخطيط امليزانية في ألاداء كفاءة رفع 16

 %  5.0 7 التعليم وزارة في ألاداء قياس مؤشرات تطوير 34

 % 1.7 4 العام التعليم في الاستثمار في ألاهلي القطاع مشاركة تشجيع 36

 % 100 141 وع ماملج



 

 هـ   1441/ هـ  1441الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء  
28 

 

 

 

 

 

  
 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

 الخدمات املساندة الشؤون املدرسية الشؤون التعليمية بنات الشؤون التعليمية بنين املدير العام

40 

70 70 

11 6 

13 

49 
41 

7 
7 

 املشاريع الوزارية

 املبادرات الداخلية

 

 البيانات اإلحصائية للمبادرات اإلدارية واملشاريع الوزارية للكتل القيادية

 الخدمات املساندة

 مبادرة داخلية6•

 مشاريع وزارية  7•

 الشؤون املدرسية

 مبادرة داخلية 11•

 مشاريع وزارية  7•

 الشؤون التعليمية بنات

 مبادرة داخلية70•

 مشروع وزاري 41•

 الشؤون التعليمية بنين

 مبادرة داخلية70•

 مشروع وزاري 49•

 املدير العام

 مبادرة داخلية40•

 مشروع وزاري  13•
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 املبادرات الداخلية 
 ف االسرتاتيجيةحسب األهدا
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 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 املبادرةجهات تنفيذ 
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ 1441 /30/6 هـ 1441/ 30/4 حوسبة متابعة املهام  .1  

منسوبي 

ومنسوبات 

 التخطيط

 والتطوير

إدارة التخطيط 

 والتطوير

إدارة التدريب 

 التربوي و الابتعاث
- 

رير الالكترونية ودقة متابعة استخراج  التقا

 % 100تنفيذ املهام  الى 

1.  
 باحث 

الخدمات الالكترونية للباحثين )

 (والباحثات

هـ 1441 /30/7 هـ 15/1/1441  
جميع منسوبي 

 ومنسوبات الادارة 

إدارة التخطيط 

 والتطوير
- - 

تقديم الخدمات الى الباحثين والباحثات  

 %  100الكترونيا بنسبة 

هـ1441/  7/  15 هـ1441/  11/  16 ل الفاعلةفرق العم  .3  أمانة التعليم جميع إلادارات 
كافة إلادارات املعنية 

 بمؤشرات الاستعداد
- 

تحسين العمليات إلادارية داخل إلادارات 

 %100واملدارس بنسبة 

4.  
 إلاصدار الثاني جاد

 للمرحلة الابتدائية

 ـه30/7/1441 ه1/1/1441

 جميعقائدات 

لة املرحمدارس 

 الابتدائية

 وعددها

144 

إدارة الاختبارات 

 (بنات ) والقبول 

 مكاتب التعليم

الهفوف واملبرز )

 (والقرى  

 املدارس+ 

ب / هـ 19ب/ هـ 7ب 

ب نوره / البطالية 

 م16ب / الجبر 

-- 

ارتفاع مستوى تنظيم خطة سير الاختبارات 

للمرحلة الابتدائية وفق ألادلة واللوائح بنسبة 

30% 

 

 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة املالية لقطاع التعليم: الهدف ألاول 

 مقدمة
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 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1. 1 
جدوى مشاريع الخطط 

 التشغيلية 

 

هـ 1441 /30/6 هـ 15/1/1441  

رؤساء مشاريع 

الخطط 

 التشغيلية في

الوحدات 

التنظيمية  و 

منسفي ومنسقات 

 الخطة التشغيلية

إدارة التخطيط 

 والتطوير

إدارة التدريب 

 –التربوي والابتعاث 

إدارة الاشراف 

 (  بنات)التربوي 

-- 

تحسن مستوى التنفيذ ملشاريع الخطط 

التشغيلية لالدارات والوحدات واملكاتب ألعلى 

 % 75من 

1.  
 مصفوفة املهام

 ( جل في الوقت ألاقلإلانجاز ألا ) 
هـ 1441 /30/6 هـ11/1/1441  

إلادارات 

التعليمية 

واملدرسية 

واملساندة في إدارة 

 التعليم

إدارة التخطيط 

 والتطوير

إدارة التدريب 

 التربوي والابتعاث
- 

على  اوظفات املوظفون و من  امل%  70إتقان 

 .وبجودة عالية أداء املهام 

افد  .3 هـ 1441 /30/4 هـ 1441/ 1/1  رو  
جميع أطراف 

 مذكرات التفاهم

إدارة التخطيط 

 والتطوير
 - املدارس ألاهلية

من فوائد عقود مذكرات %  90تحقيق أكثر من 

 .التفاهم   

هـ 1441 /30/7 هـ11/1/1441 املنافسة إلاعالمية ألندية الحي  .4  
أندبة الحي بنين 

 وبنات 
 - - إدارة إلاعالم التربوي 

على العشر مراكز  تكريم  ألاندية الحاصلة

 إعالمياألاولى  

هـ 1441 /30/7 هـ11/1/1441 متميزون  .5  

منسوبي 

ومنسوبات 

 الادارات واملدارس

 - - إدارة إلاعالم التربوي 
إعالميا بنسبة  إبراز دور املتميزين علميا و إداريا

 دوريا  10

هـ 1441/ 17/9 ه11/1/1441 شركاء النجاح  .6 ارتفاع رضا املستفيد في  املدارس الحاصلة على  - التدريب والابتعاثقياس إدارة الجودة و  قادة املدارس 

 

 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل: الثاني  الهدف 

 مقدمة
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النطاق الذهبي في لجان التميز والجودة  مكاتب التعليم ألاداء

 % 95ألعلى من ( بنات/بنين)

هـ 17/7/1441 هـ11/1/1441 القائد املؤثر  .7  قادة املدارس 
إدارة الجودة وقياس 

 ألاداء
 مكاتب التعليم

الشراكات 

 املجتمعية
 %70ارتفاع نسبة املتقدمين لجوائز التميز  

هـ1441/  7/  15 هـ1441/  1/  1 أرقى  .7  أمانة التعليم جميع إلادارات 
كافة إلادارات املعنية 

 باملؤشرات
- 

ارتفاع مستوى أداء إلادارة وفق معايير مؤشرات 

 %100قياس ألاداء 

9.  
البوابة إلالكترونية لوحدة 

 بشريةتطوير املوارد ال
 هـ1441/ 11/ 5 هـ1441/ 11/ 16

ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية

إدارة تقنية 

 املعلومات
 %100إنشاء البوابة إلالكترونية بنسبة  

 هـ1441/ 11/ 5 هـ1441/ 11/ 16 درب معتمدامل  .10
ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية

املتعاونة  املدارس -

 باملحافظة

إدارة الجودة وقياس 

 ألاداء

 مكتب تعليم الهفوف

 (بنين) إدارة التدريب 

 
ة خالل /مدرب 30تنفيذ البرنامج التدريبي لـ 

 العام الدراس ي 

 هـ1441/ 11/ 5 هـ1441/ 11/ 16 أخصائي موارد بشرية  .11
ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية

 رس املتعاونة املدا -

إدارة الجودة وقياس -

 ألاداء

مكتب تعليم -

 الهفوف

 
ة خالل /متدرب 110تنفيذ البرنامج التدريبي لـ 

 العام الدراس ي 

11.  
ات / لقاءات جماهيرية لشاغلي 

 الوظائف إلادارية 
 هـ1441/ 11/ 5 هـ1441/ 11/ 16

ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية

 دارات املتعاونة إلا  -

 املدارس املتعاونة  -
 لقاءات جماهيرية خالل العام الدراس ي  6إقامة  

 هـ1441/ 11/ 5 هـ1441/ 11/ 16 املقرات التدريبية   .13
ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية

 كافة إلادارات -

 كافة املدارس   -
 دراس يمقرات تدريبية خالل العام ال 4إيجاد  

 هـ30/4/1441 هـ11/1/1441 دليل التجهيزات املدرسية  .14

جميع مدارس 

املحافظة بنين 

 وبنات

إدارة التجهيزات 

 املدرسية
 إصدار دليل ا لتجهيزات املدرسية ــ إدارة إلاعالم  التربوي 

15.  
Training ) ) التدريب على

 برنامج راسل
هـ14/9/1441 هـ11/1/1441  

الكادر إلاداري 

 باملدارس 

مركز الاتصاالت 

 إلادارية

إدارة تطوير املوارد 

 البشرية
------------- 

 الكادر إلاداري باملدارستحسن أداء 

 % 75ألعلى من  (بنات  –بنين ) 

16.  
 متابعة الطالب الخريجين

 .في نظام املقررات 
ه 1441/  11/ 30 ه 1441/  4/ 30  

طالب املرحلة  

 (ث  3) الثانوية

إدارة إلاشراف 

 (بنين)التربوي 

 مكاتب التعليم 

إدارة الاختبارات 
- 

استكمال متطلبات التخرج لطالب الثانوية 

 %. 100العامة 
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 والقبول 

هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 أستطيع العمل  .17  
الطالب 

 الطالبات/
 -  إدارة التربية الخاصة

جامعة امللك 

 فيصل

تنفيذ ملتقى تجارب ناجحة في تدريب طالب 

 هيليالبرنامج التربوي التأ

هـ30/7/1441 هـ4/1/1441 "سبق"مشروع   .17  
طالبات املرحلة 

 الثانوية

إدارة إلاشراف 

 التربوي 
 ال يوجد املدارس

ارتفاع نسبة تحسن الطالبات في اختبار 

 %1القدرات  العامة بنسبة 

 هـ 17/9/1441 هـ 1/1/1441 شركاء من أجل التميز  .19

شاغلوا الوظائف 

/ التعليمية 

إلادارية في 

/ رات إلادا

/ الوحدات 

 املراكز/ املكاتب 

 مركز التميز

جميع إلادارات و 

الوحدات و مكاتب 

التعليم التابعة إلدارة 

 التعليم

جامعة امللك 

 فيصل

زيادة رضا املستفيدين من خدمات املؤسسة 

 % .90بنسبة 

 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
لدعم ا

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ16/1/1441 هـ11/1/1441 خمسة في خمسة   .1  

منسقي ألامن 

 والسالمة 

 (بنين ـ بنات ) 

إدارة ألامن والسالمة 

 املدرسية

 إدارة الاعالم التربوي 

إدارة التدريب 

 والابتعاث

 جامعة امللك

 فيصل

من منسقي ألامن %     70 ارتفاع مستوى مهارة

 والسالمة 

 املدرسية السالمةمجال  في

 هـ17/5/1441 هـ16/1/1441 ملتقى السالمة الخامس  .1

من  الفئات املختلفة

ذوي الاحتياجات 

أولياء + الخاصة 

 الامور 

إدارة ألامن والسالمة 

 املدرسية

 إدارة الاعالم التربوي 

 اصةإدارة التربية الخ

جمعية املعاقين 

 باألحساء

جامعة امللك 

 فيصل

طالب ذوي من % 60 ارتفاع مستوى مهارة

مجال  في الاحتياجات الخاصة والياء امورهم

 السالمة

 

 تعزيز القيم واملهارات ألاساسية للطلبة: الثالث الهدف 

 مقدمة
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هـ 1441 /11/10 هـ11/1/1441 املعرض الطالبي  .3  

 طالب وطالبات

مرحلة رياض 

 الاطفال

والابتدائية  

واملتوسطة  

 والثانوية

 وتعليم الكبار

ة العالقات إدار 

 العامة

 إدارة رياض الاطفال

 إدارة تعليم الكبار

إدارة الشئون 

 الصحية

كتكوت  -

 للحلويات

 ندى لأللبان -

ارتفاع نسبة املستفيدين من خدمات املعرض 

 % 95الى 

 هـ 17/9/1441 هـ 1/1/1441 شركاء من أجل التميز  .4
شاغلوا الوظائف 

 إلادارية / التعليمية 
 مركز التميز

ارات و جميع إلاد

الوحدات و مكاتب 

التعليم التابعة إلدارة 

 التعليم

جامعة امللك 

 فيصل

زيادة رضا املستفيدين من خدمات املؤسسة 

 % .90بنسبة 

هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 بإبداعي ارتقي  .5  

هداء أبناء الش

ومنسوبي التعليم 

 املتوفين

 مكتب وفاء

 نادى الحي -

 إدارة املوهوبات -

 نشاط الطالب-

 جمعية البر
برامج من تنفيذ املستفيدين ( 5)تنفيذ عدد 

 من املكتب تخدم جميع شرائح املجتمع

 هـ 1441/  7/ 17 ه1441/  1/ 7 ميدان التنافس الصحي  .6
مدارس املرحلة 

 املتوسطة

ادارة الشؤون 

 الصحية املدرسية
 - املدرسة املستضبفة

من الفئة املستهدفة في مسابقة  %  10مشاركة  

 .ميدان التنافس الصحي 

ه  1441/  7/  17  هــ1441/  1/ 5 تأصيل التربية الصحية   .7  
ات / املرشدين  

 الصحيين 

ادارة الشؤون 

 الصحية املدرسية 
 ادارة الاعالم 

جامعة امللك 

 فيصل 

 جامعة امللك

سعود للعلوم 

 الصحية 

نشر الوعي واملعرفة ملفهوم  التربية الصحية  

ات  الصحيين  / ين من  املرشد%  30لدى 

 .بمدارس املحافظة 

 ه1441/  7/  7 ه1441/  1/  1 (وشفاء. حليب إلابل غذاء)  .7
 طالب

 مدارس الهجر
 -- -- خدمات الطالب

 برفع الوعي لدى طالب الهجر بفوائد حلي

 %50بة ألابل بنس

9.  
القبول في مدارس تحفيظ 

القران الكريم في املرحلة 

 الابتدائية

10/04/1441 01/03/1441  
الهيئة الادارية 

 باملدرسة

 الاختبارات والقبول 

 (بنين )

التدريب التربوي 

 والابتعاث
 ال يوجد

قبول الطالب بمدارس تحفيظ القران الكريم 

 وفق آلالية املحدثة% 100بنسبة 

10.  
لألسر (   ارتقاء ) تيجيةااستر 

 واملجتمع املحلي
هـ 1441/  1/  11 هـ 1441/  1/  4  رائد ي الشراكة 

وحدة شراكة 

املدرسة مع ألاسرة 

 واملجتمع

 املدارس 

إدارة التدريب  

 التربوي 

- 
من ألاسرة واملجتمع على بناء %  90رفع كفاءة  

 .شراكة فاعلة مع املدرسة 

هـ 1441/  1/  15 هـ 1441 / 1/  7 آلية بناء شراكات فاعلة  .11 ملنظم ادليل للمن املدارس %  60ق يتطبجامعة امللك  -وحدة شراكة  قائدي املدارس 

https://edu.moe.gov.sa/Makkah/Departments/general/wfaa/Pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Makkah/Departments/general/wfaa/Pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Makkah/Departments/general/wfaa/Pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Makkah/Departments/general/wfaa/Pages/default.aspx
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املدرسة مع ألاسرة 

 واملجتمع

 لشراكةل فيصل

11.  
املجلس الاستشاري ألولياء 

 ألامور 
هـ 1441/  10/  6 هـ 1441/  1/  11  املجتمع املدرس ي 

وحدة شراكة 

املدرسة مع ألاسرة 

 ملجتمعوا

 - املدارس
من أولياء ألامور في ألانشطة % 30مشاركة 

 املدرسية

13.  
الدليل املنظم لعمليات 

 الشراكة
هـ 1441/  1/  7 هـ 1441/  11/  16  جميع املدارس 

وحدة شراكة 

املدرسة مع ألاسرة 

 واملجتمع

 - مكاتب التعليم
العمل على تطبيق عمليات الشراكة في 

 %100نسبة املدارس بمكاتب التعليم ب

هـ 1441/  10/  6 هـ 1441/  1/  4 مجتمع مشارك  .14  أولياء ألامور  

وحدة شراكة 

املدرسة مع ألاسرة 

 واملجتمع

 - إدارة إلاعالم التربوي 
على ميثاق من أولياء ألامور % 75مصادقة 

 .الشراكة 

 هـ10/7/1441 هـ1/1/1441 ملجلس الطالبي املدرس يا  .15
الطلبة بجميع 

 يةاملراحل الدراس

ادارة توجيه وإرشاد 

 الطالبات

وحدة شراكة 

املدرسة مع ألاسرة 

 واملجتمع

 املدارس

- 
بنسبة  1030قيادات طالبية شابة وفق رؤية 

30% 

16.  
بناء املفاهيم وغرس القيم من 

 خالل مقررات العلوم الشرعية
هـ17/7/1441 هـ3/1/1441  

 املعلمون 

 الطالب

بشرق مكتب التعليم 

 ألاحساء
 - املدارس

تفاع مستوى التعامل بالقيم للطالب الى أعلى  ار 

30% 

17.  
أنت ) تحدي جدول الضرب 

 (قدها 
ه 5/7/1441 ه15/6/1441  

طالب املرحلة 

 الابتدائية

بشرق مكتب التعليم 

 ألاحساء
 - املدارس

من الطالب املشاركين لجدول % 70اتقان 

 الضرب

هـ11/01/1441 هـ10/01/1441 ماراثون التحصيل الدراس ي  .17  طالبال 
مكتب التعليم باملبرز 

 بنين/ 
- - 

من %  70تحسين مستوى التحصيل الدراس ي لـ 

 املتنافسين

هـ16/06/1441 هـ11/05/1441 مسابقة البيروني الصغير  .19  الطالب 
مكتب التعليم باملبرز 

 بنين/ 
- - 

من %  50تحسين مستوى التحصيل الدراس ي لـ 

 املتنافسين

ه 16/7/1441 ه4/6/1441 (التحصيل الدراس ي)سباق   .10  
طالب املرحلتين 

 املتوسطة والثانوية

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 - املدارس

نسب نجاح في  نتحقيق الطالب املشاركي

 من النقاط املقدرة%  70املنافسة ال تقل عن 

ه 16/5/1441 ه14/4/1441 (الطالقة القرائية)ملتقى   .11  
طالب املرحلة 

 املتوسطة

مكتب التعليم 

 (بنين)فوف باله
 - املدارس

اتقان الطالب املشاركين للمهارات املستهدفة 

 %70بنسبة ال تقل عن 

ه 16/7/1441 ه10/1/1441 (محاكاة قياس)برنامج   .11  
طالب الصفين 

الثاني والثالث 

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 - املدارس

تحسن متوسط نتيجة الاختبار البعدي في 

مقارنة باالختبار % 5تقل عن البرنامج بنسبة ال 
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 القبلي الثانوي 

هــ1441/  15/7 هــ 15/1/1441 الام امللهمة  .13  

طالبات الاولى 

وليات / بالرعاية 

 الامور 

مكتب التعليم 

 بالقرى 

مدارس املرحلة 

 الابتدائية
- 

ارتفاع التحصيل الدراس ي لطالبات الاولى 

 % 40بالرعاية في املهارات الاساسية  بنسبة 

هـ10/10/1441 هـ1/1/1441 وقفات بحثية  .14  %5ارتفاع مستوى التحصيل الدراس ي بنسبة  - - مكتب تعليم املبرز معلمات  

15.  
مسابقة تحدي القراءة باللغة 

 3إلانجليزية 

Reading Challenge 

هـ15/7/1441 هـ15/1/1441  

طالبات املرحلتين 

املتوسطة )

 (والثانوية

مكتب التعليم باملبرز 

 (بنات )
 - املدارس 

حسين مستوى الطالبات في مهارة القراءة ت

والتحدث والتلخيص باللغة الانجليزية بنسبة 

10% 

ه 1441/ 4/  17 هـ17/1/1441 ماراثون الكتابة  .16  معلمات ـ طالبات 
مكتب التعليم 

 بالهفوف
 - املدارس

ارتفاع نسبة تحسن الطالبات في مهارات 

 %1التواصل اللغوي بنسبة 

هـ1441/  9/7 هـSay it 3/1/1441 تحدي النطق  .17  

 معلمات

طالبات املرحلة +

القطاع )الابتدائية 

 (الحكومي

مكتب التعليم 

 بالهفوف
 - املدارس الابتدائية

تحسن أداء طالبات املرحلة الابتدائية  في  

 %3املهارة ألاساسية للغة الانجليزية  بنسبة 

17.  Robot Zone 17/11/1441هـ30/7/1441 هـ  
معلمات طالبات 

 لة الابتدائيةاملرح

مكتب التعليم 

 بالهفوف
 مدارس

معلمة من ادارة 

 تعليم الرياض

تنمية مهارات القرن الواحد و العشرين بمعدل 

 .درجتين

هـ 1/3/1441 هـ 15/7/14414 صدى القيم الانشادي   .19  
 طالبات 

 (ب ، م و، ث  ) 

إدارة نشاط 

 الطالبات

إدارة العالقات 

 العامة 

 إدارة إلاعالم التربوي 

 مكاتب التعليم 

جامعة امللك 

 فيصل  

جمعية الثقافة 

 والفنون 

فوز فريق إنشادي على مستوى مدارس 

 املحافظة

 هـ 1441/ 7/  9 هـ 1441/  7/  1 امللتقى ألاول  لرياضة الفتيات   .30
 طالبات 

 ( ث/ م / ب) 

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 

 مكاتب التعليم 

إدارة العالقات  

 العامة 

 جامعة امللك

 فيصل  

 وزارة الصحة 

مشاركة املدارس التي تنطبق عليها الشروط في -

امللتقى الرياض ي على مستوى إدارة التعليم 

 %30بنسبة 

31.  
املدارس النموذجية الصديقة 

 وفق رؤية إدارة املعارف الطالبية

 (نلتقي لنرتقي )  

 هـ 1441/ 7/  9 هـ 1441/  7/  1
مدارس من مختلف 

  املراحل

 طالبيالنشاط ال

 (بنات ) 

 مكاتب التعليم 

 جامعة امللك فيصل  

 

- 
تمكين املدارس العينة من إدارة معارف 

 الطالبات بنجاح خالل ساعة النشاط

31.  
  الهندسة إلالكترونية إلادارية

 ( العام ألاول ) 
 هـ 1441/ 7/  9 هـ 1441/  7/  1

مدارس من مختلف 

  املراحل

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 

 تعليممكاتب ال

 الحاسب آلالي  قسم
- 

إصدارات إلكترونية  5نشر ما ال يقل عن 

للتثقيف حول النشاط غير الصفي في قنوات 
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 التواصل الاجتماعية إدارة التقنيات 

33.  
  3جائزة إحسان

 (حفل ختام ألانشطة )
 فئات الجائزة  هـ 1441/ 7/  9 هـ 1441/  7/  1

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 
 تحقيق الفوز لكل مراكز الجائزة   - لتربوي إدارة إلاعالم ا

34.  
 القائدات الواعدات 

 (الطالبة املدربة)

 سفيرة التميز

 هـ 1441/ 7/  9 هـ 1441/  7/  1
طالبات املرحلة 

 الثانوية 

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 

 القائدات الواعدات 

 (الطالبة املدربة)
- 

نادي مدرس ي لتأهيل فريق طالبي قادر على 

 ذاته وتدريب أقرانه بكفاءةقيادة 

 هـ14/9/1441 هـ4/1/1441 املسابقة املحلية للغة العربية  .35

معلمات املرحلة 

 الثانوية

وطالبات املرحلة 

الابتدائية 

 واملتوسطة

 إدارة إلاشراف

 التربوي 
 - املدارس

من الطالبات %  5اجتياز ما ال يقل عن 

من درجة % 70املتأهالت على مستوى املكتب لـــ 

 سابقةامل

هـ 1441/  7/ 19 ه1441/ 16/11 راليات الوطن  .36  طالبات 
 إدارة إلاشراف

 التربوي 
 - املدارس

من طالبات % 5تحسن تحصيل ما ال يقل عن 

الصف الثاني املتوسط في مادة الدراسات 

 الاجتماعية واملواطنة

هـ1441/ 7/ 9 هـ1441/  1/ 17 الرابح ألاكبر  .37  طالبات 
إدارة الاشراف 

 ي التربو 
 املدارس

جامعة امللك 

 فيصل

ارتفاع نسبة الطالبات في اعداد سلطات  

 % .3صحية ومنوعة بنسبة 

37.  
مسابقة تحدي القراءة باللغة 

 الانجليزية

Reading Challenge 

هـ30/7/1441 هـ4/1/1441  

طالبات املرحلتين 

املتوسطة )

 (والثانوية

إدارة الاشراف 

 التربوي 
 - مكاتب التعليم

الطالبات في مهارة القراءة تحسين مستوى 

والتحدث والتلخيص باللغة الانجليزية بنسبة 

10% 
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 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
التعليم ألاهلي للكفاءات  منصة

 الوطنية 
 هـ 1441 /1/4 هـ 1441 /1/1

املدارس ألاهلية 

 وألاجنبية  

 املستثمرين الجدد 

إدارات مكتب 

 التعليم ألاهلي

إدارة التخطيط 

 والتطوير 

 (هدف ) 

 للموارد البشرية
 من املدارس في البوابة% 100تسجيل 

1.  
ملتقي قصص النجاح  في 

 التعليم ألاهلي 
 هـ 1441  /30/6 هـ 1441 /1/1

الهيئة التعلمية 

وإلادارية والطالب 

 باملدارس ألاهلية 

مكتب التعليم ألاهلي ـ 

 إدارة املدارس ألاهلية 
 مكاتب التعليم  

جامعة امللك 

 فيصل
 من املدارس ألاهلية%  50مشاركة 

3.  
شركائنا بالتعليم والتنمية 

 املهنية
 هـ 1441 /10/11 هـ 1/1/1441

عليم مدارس ت

 العام

 اندية الحي

 مكتب التعليم ألاهلي

 التخطيط إدارة

 والتطوير

 مكاتب التعليم

إدارة النشاط 

 املدرس ي

- 
شركات  مع املعاهد ومراكز  3توقيع عدد 

 التدريب

 هـ 1441/ 1/4 1/1/1441 املجلس ألاهلي لالستثمار  .4
املستثمر الحالي 

 واملحتمل

ألاهلي ـ  التعليم مكتب

 ينإدارة املستفيد

إدارة التخطيط 

 املدرس ي

 إدارة شؤون املباني

 الغرفة التجارية

 هدف

 الدفاع املدني

 أمانة الاحساء

 مكتب العمل

 اصدار  خريطة الاستثمار للتعليم

 اصدار  دليل اجرائي للمجلس

5.  
الهوية الوطنية لغير الناطقين 

 للغة العربية

 

 هـ 1441/ 9/ 10 هـ 1441/ 1/ 5

الطالب و 

 –الطالبات 

علمين و امل

 مكتب التعليم ألاهلي

 مكاتب التعليم

إدارة إلاشراف 

 التربوي 

معاهد و مراكز 

 التدريب الخاصة

جامعة امللك -

إصدار حقيبة تدريبية واحدة لتدريس مواد  -

 الهوية الوطنية

 

 رفع مشاركة القطاع ألاهلي والخاص في التعليم: الرابع  دف اله

 مقدمة
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املعلمات في 

املدارس ألاجنبية و 

 –البرامج الدولية 

مشرفو و مشرفات 

مواد الهوية 

الوطنية في مكاتب 

 التعليم

إدارة التدريب 

 التربوي و إلابتعاث

 فيصل

مام جامعة إلا -

بمحمد بن سعود 

 إلاسالمية

 

 هـ15/9/1441 هـ11/1/1441 "  امتنان"   .6

منسوبي 

ومنسوبات تعليم 

 ألاحساء

 إدارة الشؤون املالية إدارة شؤون املعلمين 
مؤسسة في  100

 القطاع ألاهلي

هة ج 100استفادة منسوبي تعليم ألاحساء من 

 مشاركة من القطاع ألاهلي والخاص

 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
  TIMSSسباق تعلم الرياضيات 

1010 
 هـ 1441/ 17/04 ه11/01/1441

 طالب املرحلة

 الابتدائية

إدارة الاشراف 

 (بنبن)التربوي 
 - مكاتب التعليم

 تحصيل الطالب في الرياضيات مستوى  ارتفاع

 .%1 بنسبة

 هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 وسيلتي بارزة  .1
 ـة/املعلم 

 ـة/ الطالب 
 اعداد أطلس العلوم للمرحلة املتوسطة - معهد النور  إدارة التربية الخاصة

3.  
املستوى التحصيلي للطالب  

 وتحسين نواتج التعلم 
 هـ 1441/  19/7 هـ 1441/  1/1

طلبة مدارس 

 .التعليم العام 

إدارة التوجيه و 

 إلارشاد
 - املدارس 

ارتفاع املستوى التحصيلي للطلبة بنسبة 

10.  % 

 هـ 1441/  4/ 1 هـ 1441/ 1/  1 لغتي هويتي  .4
طلبة مدارس 

 .التعليم العام 

ب التعليم مكت

 بشمال ألاحساء
 %100مشاركة جميع املدارس بنسبة  - املدارس 

 

 تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم: الخامس  الهدف 

 مقدمة
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 ه 1441/  6/ 1 ه 1441/  4/ 1 عباقرة الرياضيات  .5
طلبة مدارس 

 .التعليم العام 

مكتب التعليم 

 بشمال ألاحساء
 %100مشاركة جميع املدارس بنسبة  - املدارس 

 هـ 1441/  3/ 15 هـ 1441/ 1/  1 معرض التصوير التشكيلي  .6
طلبة مدارس 

 .التعليم العام 

مكتب التعليم 

 بشمال ألاحساء
 %75مشاركة جميع املدارس بنسبة  - املدارس 

 هـ 1441/  5/ 10 هـ 1441/ 1/  1 هاكثون ألارض  .7
طلبة مدارس 

 .التعليم العام 

مكتب التعليم 

 بشمال ألاحساء
 %75مشاركة جميع املدارس بنسبة  - املدارس 

 - - إدارة رياض ألاطفال ألاطفال ه30/7/1441 ه1/1/1441 الرياضيات املدهشة لبنات تعلم  .7

 حتى املختلفة الرياضية املهارات الطفل اكساب

 ثقة بكل استخدامها على قادرا الطفل يصبح

 %75 بنسبة

 %70 بنسبة اللغوية املهارات ألاطفال اكساب - - إدارة رياض ألاطفال ألاطفال ه30/7/1441 ه1/1/1441 مهارات التعلم في القراءة الجهرية  .9

 - - ادارة رياض ألاطفال ألاطفال ه1/7/1441 ه1/1/1441 فصيح  .10
 بطالقة التحدث في ألاطفال مهارات تطوير

 % 70 إلى تصل بنسبة

هـ4/7/1441 هـ17/11/1441 نتعلم مع فاينمان  .11  
طالبات املرحلة ب 

 ث/ م / 
 - املدارس مكتب تعليم القرى 

التحصيل الدراس ي للفئة تحسن مستوى 

 %40املستهدفة بنسبة   

11.  Academic writing 17/11/1441هـ4/7/1441 هـ  
طالبات املرحلة م 

 ب -ث  –
 %70تحسن مستوى مهارة الكتابة  - املدارس مكتب تعليم القرى 

13.  
توظيف التقنيات )تجربتي  

 (الحديثة في التدريس 
هـ30/7/1441 هـ1441/  17/1  

 معلمات

عربية اللغة ال

 واملكتبات

 - املدارس مكتب تعليم القرى 
إتقان  توظيف التقنيات الحديثة في التدريس 

 %50لدى املستهدفات بنسبة 

هـ 1441/ 7/ 30 هـ 1441/   1/1 الزاد املعين  .14  
 طالبات

 املرحلة املتوسطة

مكتب التعليم باملبرز 

 (بنات )

إدارة نشاط 

 الطالبات

 املدارس

- 

ترادفات وألاضداد ممارسة الطالبات للم

اللغوية من خالل املعاجم اللغوية املوثقة 

 %3بنسبة 

15.  PIZA   هـ1441/ 1/7 ه1441/ 16/1 3بداية و انطالق  

 طالبات

 املرحلة الثانوية

 و املتوسطة

مكتب التعليم باملبرز 

 (بنات )
 - املدارس

% 1ارتفاع نسبة التحصيل الدراس ي بنسبة 

 الدولية PIZA للطالبات في نماذج اختبارات 

16.  
التقويم الصفي الداعم لتعلم 

 الرياضيات
هـ14/9/1441 هـ1441/ 7/ 16  

معلمات 

الرياضيات 

 للمرحلة الثانوية

مكتب التعليم 

 بالهفوف
 -- املدارس

تحسن التحصيل  الدراس ي في مادة الرياضيات 

 %3بنسبة  

هـ 1441/  7/  9 هـ1441/  11/  16 املهارات العملية في الحاسب آلالي  .17  معلمات 
مكتب التعليم 

 بالهفوف
  - مدارس

تحسن مستوى التحصيل في املهارات العملية 

 %1ملادة الحاسب ألالي بنسبة 
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هـ1441/ 7/ 1 هـ 1441/ 11/ 16 في العمق  .17  
طالبات الصف 

 الخامس الابتدائي

إدارة الاشراف 

 التربوي 
 - املدارس

تحسن أداء طالبات الصف الخامس في 

عتيادية وعلم الحياة الكسور العشرية والا 

 %1بنسبة 

19.  
تحليل املحتوى وجدول 

املواصفات للمرحلتين الابتدائية 

 واملتوسطة ملناهج اللغة العربية

هـ 1441/  7/  14 هـ 1441/  1/  4  املعلمات 
إدارة إلاشراف 

 التربوي 
 - املدارس

اعتماد دليل يتضمن جداول املواصفات 

 وتحليل املحتوى للمرحلتين املتوسطة

 وإلابتدائية في مناهج اللغة العربية

 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ1441/  7/  15 هـ1441/  11/  16 مستعد  .1  أمانة التعليم داراتجميع إلا  
كافة إلادارات املعنية 

 بمؤشرات الاستعداد
- 

تأمين كفاءة الاستعداد لبدء العام الدراس ي 

 %100الجديد بنسبة 

1.  
شبكات عالية السرعة في 

 املرحلة الثانية –املباني
 هـ1/3/1441 هـ1/7/1441

 املباني الخارجية

 ومكاتب التعليم

إدارة تقنية 

 املعلومات
- - 

الرض ى عن جودة الخدمات التقنية نسبة 

 %90   لاملقدمة ال تق

3.  
مجتمعات التعلم للتوعية 

 باألمن السبراني
 هـ10/7/1441 هـ1441/ 5/1

إداريات إلادارات 

 واملدارس

إدارة تقنية 

 املعلومات

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية
- 

 

خفض تهديدات ألامن السيبراني في إدارة 

 %90العمل التقني بنسبة 

 

4.  Email for All 1/1 /1441هـ1/7/1441 هـ  

جميع أعضاء 

–قائد )املدرسة 

-مدرس-وكيل

محضر مختبر سواء 

 بنين او بنات

إدارة   تقنية 

 املعلومات

وحدة تطوير املوارد 

مركز -البشرية

 التدريب

  
خدمات تعلم إلكتروني واتصاالت إلكترونية 

 .مدرسة 70تفاعلية لعدد 

 

 تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار: السادس  الهدف 

 مقدمة
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هـ1/7/1441 هـ1441/ 1/1 خليك واعي  .5  

طالبات املرحلة 

 املتوسطة والثانوية

الهيئة التعليمية في 

 املدارس

 أولياء ألامور 

إدارة تقنية 

 املعلومات

مدارس املرحلة 

 بنات–الثانوية 

الطالبات املتدربات 

في إدارة تقنية 

 املعلومات

 
انخفاض املمارسات التقنية ألامنية الخاطئة 

 %70في املدارس بنسبة 

6.  
ة والاستضافة دليل البرمج

 آلامنة
هـ30/4/1441    هـ1/1/1441  

 الادارات 

 املدارس

إدارة تقنية 

   املعلومات
- - 

ن عن الدليل بدرجة يمن املستفيد%  90رضا 

 عالية  

هـ 1441 /11/10 هـ11/1/1441 رابطة املتميزين  .7  

/ املتميزين 

 :من ( املتميزات

 شاغالت/ شاغلي  -

  التعليميةالوظائف 

 (يةإلادار / 

 الطلبة و الطالبات-

/ متقاعدي )-

 التعليم( متقاعدات

 مركز التميز

إدارة التدريب 

 التربوي والابتعاث

مركز الاتصاالت 

 إلادارية

 إدارة إلاعالم التربوي 

إدارة العالقات 

 العامة

إدارة تقنية 

 املعلومات

 ألامانة العامة
من املجموع الكلي للعينة % 50مشاركة 

 .في املشروعاملستهدفة بالتطبيق 

7.  
 مدرستي مسئوليتي

 
هـ1441/ 7/ 1 ه1441/ 1/ 11  

مدارس التعليم 

العام ، والتحفيظ 

ورياض ألاطفال 

وبرامج التربية 

 الخاصة 

إدارة التجهيزات 

 املدرسية

املدارس ، إلادارات 

التعليمية ، ومكاتب 

 التعليم

- 

 

من مدارس املحافظة في أنشطة % 50مشاركة 

    .وفعاليات املبادرة 

9.  
افق الاراض ي  حوسبة  واملر

 التعليمية
 هـ 1/11/1441 هـ 1/01/1441

 ن و املهندس

والفاولون 

 والتخطيط املدرس ي

 ألاراض ي والبرمجة

 شؤون املباني
 وزارة املاليه التخطيط املدرس ي

تسهيل استخراج الاراض ي اململوكة حين 

 %90الحاجه لبناء مدارس ومباني حكومية  

10.  
ا قع تسجيل احداثيات مو

 -تعليمية مستلمه من الامانه 
 هـ 1/5/1441 هـ 1/5/1441

املوظفون  في ادارة 

 الاراض ي والبرمجة

 ألاراض ي والبرمجة

 شؤون املباني
 الامانة التخطيط املدرس ي

اقع الاراض ي املستلمه من الامانه اعتماد  مو

 والخاصة لتعليم

11.  
ارشفة وتسجيل بيانات 

 الصكوك الالكترونية
 هـ 1/01/1441 هـ 1/04/1441

املوظفون  في ادارة 

 الاراض ي والبرمجة
  برنامج الكتروني لحفظ البيانات والصكوك الامانة شؤون املباني ألاراض ي والبرمجة

 هـ 1441 /1/11 هـ 1/7/1441 فهرسة جميع امللفات وترقيمها  .11
املوظفون  في ادارة 

 الاراض ي والبرمجة
 رشفة الالكترونية لجميع ألاراض يالا  الامانة شؤون املباني ألاراض ي والبرمجة
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 املدارس هـ10/11/1441 هـ1441/ 5/1 الصيانة الذاتية  .13
ال إدارة التشغيل 

 والصيانة
 % 95تحسين البيئة التعليمية  الى  - شؤون املباني

14.  
صيانة تكييف أفنية مدارس 

 الطفولة املبكرة
 املدارس هـ10/11/1441 هـ1441/ 5/1

إدارة التشغيل 

 والصيانة
 % 95تحسين البيئة التعليمية  الى  الوزارة 

 املباني إلادارية هـ10/11/1441 هـ1441/ 5/1 خطوات لتحسين البيئة إلادارية  .15
إدارة التشغيل 

 والصيانة
 % 95تحسين البيئة التعليمية  الى   شؤون املباني

16.  
صيانة طاوالت وكراس ي الطالب 

 باملدارس 
 املدارس هـ10/11/1441 هـ1441/ 5/1

إدارة التشغيل 

 والصيانة
 % 95تحسين البيئة التعليمية  الى   شؤون املباني

17.  

 الثالث املحلي امللتقى

 املوهوبات للطالبات

   املعرفة سنا

 (للطالبات ) 

 

 

 هـ1441/ 6/ 4

 

 

هـ1441/   10/7  

 الطالبات

املوهوبات مخرجات 

البرنامج الوطني 

للكشف عن 

 املوهوبين

 إدارة املوهوبات

 الاتصاالت إدارة

 إلادارية

 التربوي  إلاعالم إدارة

 املدارس

 امللك جامعة

 فيصل
 .املوهوبات الطالبات من علمية أوراق 7 تقديم

17.  
 النوابغ الصغار

 (للطالبات ) 
 هـ1441/   30/7 هـ1441/ 1/ 11

طالبات التعليم 

 العام باملدارس
 إدارة املوهوبات

 الاتصاالت إدارة

 إلادارية

 ربوي الت إلاعالم إدارة

 املدارس

 .علمي مشروع 15 عدد لـ معرض تنفيذ -

19.  

 ( الكرياثون ) مسابقة 

 ( طموحنا عنان السماء )

 (للطالبات ) 

هـ1441/   30/7 هـ1441/ 1/ 11  
طالبات التعليم 

 العام باملدارس
 إدارة املوهوبات

 التربوي  إلاعالم إدارة

 املدارس
- 

مشروع علمي مبتكر 10الحصول على 

 .حل املشكالت باستراتيجية

10.  
ملتقى التجارب الناجحة في 

 رعاية املوهوبين
 هـ30/7/1441 هـ 1441/  6/  4

املعنيين  جميع

بتقديم رعاية 

 الطلبة املوهوبين

 إدارتي

/ املوهوبين

 املوهوبات

 إدارة الاتصاالت

 إدارة الاعالم

 املدارس

- 
من املجموع الكلي  % 10حضور امللتقى 

 .ملوهوبينللعاملين في مجال رعاية ا

هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 ـه/ أنا موهوب   .11  
 ـة/املعلم 

 ـة/ الطالب 

إدارة التربية 

 الخاصة

 املوهوبين 

 النشاط
 ات من ذوي الاعاقة/فريق اكتشاف املوهوبين  -

هـ16/05/1441 هـ16/11/1441 املدرسة الافتراضية  .11  املعلمون والطالب 
مكتب التعليم 

 بنين/ باملبرز 
 منتًجا تعليمًيا في املراحل الثالث  30إنتاج  - علوماتتقنية امل
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 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ1441/  7/  11 هـ 1441/ 1/  3 و أثر تميز   .1  
لجنة التميز 

 والجودة 

وحدة تطوير 

 املدارس بنات

 مدارس تطوير،

 إدارة إلاشراف

 مكاتب التعليم

 إدارة ،التدريب التربوي 

 ،إدارة نشاط الطالبات،

إدارة توجيه و إرشاد 

،إدارة الجودة وقياس 

 ألاداء

- 

من %70ارتفاع مستوى الكفاءة  املهنية لدى 

 .مدارس تطوير لجان التميز والجودة في 

 

هـ1441/ 7/ 15 ه1441/ 1/ 11 انا تقني  .1  

ات / معلمي 

املدارس 

ات مصادر /وأمناء

التعلم  

ات /ومحضري 

املختبرات 

 املدرسية

إدارة التجهيزات 

 املدرسية

املدارس ، مكاتب 

التعليم ، إدارة التدريب 

 التربوي والابتعاث

- 
برامج وورش تدريبية تقنية خالل ( 5)تنفيذ 

 .الدراس ي الواحد الفصل 

3.  
 املقاصف املدرسية 

 (اشتراطات وتطبيقات)
 هـ 1441/   7/  1 ه 1441/  7/  1

 ة /  مسؤول

 قصفامل
 -- التدريب التربوي  خدمات الطالب

املقاصف املدرسية  يتدريب مشرفي ومسؤول

 %70بنسبة 

هـ15/9/1441 هـ11/1/1441 " مباشر  -شؤون املعلمين "    .4 تجويد الخدمات املقدمة لشاغلي الوظائف  --إدارة تقنية املعلومات إدارة شؤون شاغلي وشاغالت  

 

 وتطويرهم تحسين استقطاب املعلمين وإعدادهم وتأهليهم: السابع  الهدف 
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وظائف ال

 التعليمية 

 %100التعليمية  بنسبة  والحاسب آلالي املعلمين 

5.  
مستجدات تقويم الطالب في 

 املرحلتين الابتدائية واملتوسطة
هـ16/09/1441 هـ11/01/1441  املعلمين 

الاختبارات 

 (بنين) والقبول 

تدريب التربوي ال

 والابتعاث
- 

في تقويم %  95ارتفاع كفاءة املعلم بنسبة 

 الطالب حسب الالئحة

 ـه30/7/1441 هـ1/1/1441 تجويد ألاداء في التقويم والقبول   .6

 قائدات

 املدارس وكيالت و

 (جميع املراحل)

 وكيلة/ قائدة  70

إدارة الاختبارات 

 (بنات) والقبول 

التدريب التربوي 

 والابتعاث
- 

تحسن مهارة الهيئة إلادارية املدرسية في آلية 

بنسبة  ثةاملحد دلةألا وفق التقويم والقبول 

30% 

7.  
 .تأهيل القادة الجدد

 (الوكالء -القادة ) 
هـ 17/04/1441 ه17/01/1441  الوكالء/ القادة 

إدارة إلاشراف 

 (بنين)التربوي 
 - .مكاتب التعليم

 في ألاول  املستوى  مهارات من% 70 اتقان

 .القيادة

7.  
 دليل املشرف التربوي 

 .في الزيارة الصفية الفعالة 
هـ 17/04/1441 ه11/01/1441  

املشرفون 

 التربويون 

إدارة إلاشراف 

 (بنين)التربوي 
- - 

من املشرفين التربويين في % 10رفع مستوى 

 .مجال الزيارة الصفية 

هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 املعلم املحترف  .9  ـة/املعلم  
التربية إدارة 

 الخاصة
- 

جامعة الامام 

فيصل بن 

 عبدالرحمن

معلمات الحتراف الترجمة / معلمين  6تأهيل 

 للصم

 ات/املعلمون  هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 منصة كاف  .10
إدارة التربية 

 الخاصة
 ه  في املشروع/معلم 50مشاركة  - -

هـ19/6/1441 هـ3/1/1441 نحو ميداٍن نشط  .11  
معلما من  36

 وليةالصفوف ألا 

مكتب التعليم 

 ألاحساء بشرق 

 املدارس

 التدريب التربوي 
- 

معلما كبيت خبرة ملعلمي الصفوف  17تأهيل  

ألاولية في التعلم النشط على مستوى مكتب 

 .الشرق 

 هـ 15/3/1441 ه 1/1/1441 نجازإتمكين و   .11
معلمو العلوم 

 للمرحلة الثانوية

 مكتب التعليم

 ألاحساء بشرق 
 - املدارس

لمي العلوم املجتازين الختبارات قياس نسبة مع

15% 

13.  
معلم اللغة ... قائد املدرسة 

 الانجليزية
هـ03/03/1441 هـ01/03/1441  قائد املدرسة 

مكتب التعليم 

 باملبرز
 تديب جميع القيادات - إدارة التدريب

14.  
مؤشرات قيادة ألاداء إلاشرافي 

 واملدرس ي
هـ10/09/1441 هـ16/11/1441  

املشرفون 

 ارسواملد

مكتب التعليم 

 باملبرز
 - إدارة التدريب

متوسط مؤشرات ألاداء إلاشرافي ال يقل عن 

 %70وألاداء املدرس ي ال يقل عن % 90

15.  
قيادة املدرسة والتحصيل 

 الدراس ي
هـ10/03/1441 هـ16/11/1441  قادة املدارس 

مكتب التعليم 

 باملبرز
 - إدارة التدريب

بما ال  ارتفاع التحصيل الدراس ي في املدارس

 %.5يقل عن 

هـ17/07/1441 هـ15/03/1441 املعلمون والاختبارات الدولية  .16  املعلمون  
مكتب التعليم 

 بنين/ باملبرز 

برنامج تطوير مهارات 

 التربويين
- 

معلمي من % 10مشاركة ما ال يقل عن 

 الرياضيات والعلوم
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17.  
املعلمون والاختبارات 

 التحصيلية املركزية
هـ04/04/1441 هـ19/03/1441  املعلمون  

مكتب التعليم 

 بنين/ باملبرز 

برنامج تطوير مهارات 

 التربويين
- 

جميع املدارس الابتدائية واملتوسطة في مشاركة 

 الاختبارات التجريبية

17.  
بناء الاختبارات التحريرية في 

 املرحلة الابتدائية
هـ07/04/1441 هـ15/01/1441  املعلمون  

مكتب التعليم 

 بنين/ باملبرز 
- - 

من معلمي املرحلة الابتدائية على % 60تدريب 

 .بناء الاختبارات التحريرية

ه 17/7/1441 ه1/3/1441 (تحدي املبرمجين)مسابقة   .19  
معلمو الحاسب 

 آلالي

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 - املدارس

من معلمي الحاسب % 50مشاركة ما اليقل عن 

 آلالي

10.  
 ملتقى القيادة املدرسية الثالث

 (دارة نواتج التعلمإ)
ه19/6/1441 ه4/6/1441  

قادة املدارس 

 التابعة للمكتب

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 من قادة املدارس% 70مشاركة ما اليقل عن  - املدارس

ه 17/7/1441 ه1/3/1441 املعرض التقني للتربية الفنية   .11  
منسوبو املدارس 

 وإلادارة

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 مدرسة 10مشاركة ما اليقل عن  - رساملدا

ه 17/7/1441 ه1/1/1441 (1 -تمتين)جائزة املدربة املتميزة   .11  

املدربات املدرجة 

برامجهن في 

 الخطط التدريبية

ادارة التدريب 

 التربوي والابتعاث
 -  ادارة الاعالم التربوي 

ارتفاع عدد البرامج التدريبية املطبقة للمعايير  -

 % 30بنسبة 

ه 17/7/1441 ه1/1/1441 س أثر التدريب قيا  .13  

شاغالت 

الوظائف 

 التعليمية

إدارة التدريب 

 التربوي والابتعاث

 الادارات 

 ومكاتب التعليم 

 مدارس التوطين

 % .70ارتفاع مستوى املتدربات ألعلى من   -

هـ30/7/1441 هـ17/11/1441 التدريب والتحول الرقمي  .14  

شاغالت 

الوظائف 

 التعليمية

التدريب إدارة 

 التربوي و الابتعاث

 تقنية املعلومات

 مدارس الكفاح ألاهلية
- 

من عدد شاغالت الوظائف % (  70)    تدريب 

 ة في البرامج التدريبيةالتعليمي

15.  
 1 اثراء ملتقى

 املخرجات جودة تعزيز) 

 (التعليمية

ه1441/  7/  15 ه1441/  5/  15  

شاغالت 

الوظائف 

 التعليمية

إدارة التدريب 

 لتربوي ا
 - إلاشراف التربوي 

ارتفاع رضا املستفيدات عن امللتقى ألعلى من 

90 % 

16.  
الاستيعاب املفاهيمي  لدروس 

 العلوم باستراتيجية

 مسرحة املناهج

هـ7/1441/ 30 هـ17/11/1441  
 معلمات

 طالبات

مكتب التعليم 

 بالهفوف

 املدارس

 إدارة املوهوبات
- 

 تحسن مستوى الطالبات  في مادة العلوم

 %1بنسبة 

17.  
الاطار الشامل للتطوير املنهي 

املستمر للمعلمين والقيادات 

 التعليمية

هـ1441/ 4/ 15 هـ11/1/1441  وكيالت/ قيادات  
مكتب التعليم 

 بالهفوف
 - دارسامل

للقيادات املدرسية   املنهي  الاداء تحسن

 %3 والوكيالت بنسبة

هـ3/7/1441 هـ3/1/1441 الصفوف الحرة  .17  
ربية معلمات الت

 ألاسرية 

مكتب التعليم 

 بالهفوف
 %1اكساب الطالبة مهارات اجتماعية بنسبة  - املدارس
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 طالبات

هـ1441/ 11/7 هـ1441/ 1/ 11 التقني الفني املاراثون   .19  
مشرفات معلمات 

 طالبات

إدارة الاشراف 

 التربوي 
 املدراس

جامعة امللك 

 فيصل 

مركز ألابداع 

 الحرفي

وسوق الحرفيين  

وطني املتحف ال

وجمعية الثقافة 

 الفنون و 

 والنادي ألادبي 

أفالم وثائقية ملقررات التربية الفنية من 3أنتاج 

 الكادر املدرب

هـ 1441/  9/  14 هـ4/1/1441 قادة التفكير  .30  
قائدات 

 مستجدات

إدارة إلاشراف 

 التربوي 
 - املدارس

ارتفاع عدد ساعات التطوير املنهي في القيادة 

 %10التعليمية بنسبة 

17/7/1441 هـ16/11/1441 املسار الصحيح  .31  - مكاتب التعليم ادارة الاشراف  القائدات 
تحسن مستوى أداء القائدات في مؤشر ألاداء  

 %10النوعي بنسبة 

 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
د من الاستعدا مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ16/7/1441 هـ16/7/1441 نماء وعطاء  .1  

طالبات الصف 

الثالث 

 (161)وعددهن

إدارة تعليم 

 (بنات)الكبار

مدارس  تعليم الكبار 

 ( بنات)
- 

ارتفاع اعداد الخريجات لالستمرار في املراحل 

 %95التعليمية ألاخرى بنسبة 

 

 اتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب: الثامن  الهدف 
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هـ16/7/1441 هـ4/1/1441 لم بهمتي أتع  .1  
طالب مدارس 

 تعليم الكبار 

إدارة تعليم 

 (بنات)الكبار
 - مدارس تعليم الكبار  

رفع املستوى التحصيلي في القراءة والكتابة 

 %(70)بنسبة 

14/7/1441 هـ15/1/1441 معرض أضواء  .3  
طالب مدارس  

 تعليم الكبار 

إدارة تعليم 

 (بنات)الكبار
 - ر  مدارس تعليم الكبا

إلارتقاء بمستوى جودة إلانتاج  واكتشاف 

إبرازها بنسبة   %40مواهب الطالب و

4.  
الشراكة املجتمعية مع الجهات  

 الحكومية
 هـ15/7/1441 ه1/1/1441

طالب مدارس  

 تعليم الكبار 

إدارة تعليم الكبار 

 (بنين )

مراكز الاحياء 

 املتعلمة
- 

زيارة الطالب للقطاعات  املستهدفة بنسبة  

50% 

هـ1/3/1441 التنمية املهنية للمعلمين  .5  14/7/1441  
معلمو مدارس 

 تعليم الكبار
 --- مدارس تعليم الكبار إدارة تعليم الكبار

رفع وتحسين املستوى املنهي وتحقيق ألاثر 

 %45الواضح  في امليدان  بنسبة 

6.  
التحصيل الدراس ي في مادة 

 اللغة إلانجليزية
هـ1/1/1441  14/7/1441  

الطالب  جميع

 للمراحل الثالث
 إدارة  تعليم الكبار

 مدارس تعليم الكبار

 مكاتب التعليم
- 

في جميع % 10تحسين مستويات الطالب بنسبة 

 مدارس تعليم الكبار

7.  
رفع املستوى التحصيلي للطالب 

 في مادتي لغتي والرياضيات
هـ1/1/1441 هـ14/7/1441   

طالب  مدارس 

 تعليم الكبار

ر إدارة تعليم الكبا

 (بنين )

 مدارس تعليم الكبار

 مكاتب التعليم
- 

تحسن مستويات الطالب في مادتي لغتي 

 %30والرياضيات  بنسبة 

هـ15/7/1441 هـ3/1/1441 صحتي في رياضتي  .7  
طالب مدارس 

 تعليم الكبار

إدارة تعليم الكبار 

 (بنين )
  مدارس تعليم الكبار

الوعي بأهمية  الرياضة وأثرها على ارتفاع 

 %40الجسم والعقل بنسبة صحة 

14/7/1441 1/1/1441 التدوير  .9  
طالب مدارس 

 تعليم الكبار

إدارة تعليم الكبار 

 (بنين )
 ---- مدارس تعليم الكبار

التقليل البيئي من خالل الحد من استخدام 

 %45مواد خام جديدة بنسبة 

14/7/1441 1/1/1441 فصول التعلم النشط  .10  
طالب مدارس 

 تعليم الكبار

ارة تعليم الكبار إد

 (بنين )
  مدارس تعليم الكبار

تحسين معدل إداء املعلمين ورفع استفادة 

 %75الطالب بنسبة 

هـ16/7/1441 هـ4/1/1441 التعلم منهج حياة  .11  
طالب مدارس 

 تعليم الكبار

مدارس تعليم الكبار 

 (بنات)
 - إدارة تعليم الكبار

ل تجويد نواتج التعلم في القراءة والكتابة ومعد

 %75الاختبارات بنسبة 
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 املشاريع الوزارية

 حسب األهداف االسرتاتيجية
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 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
متابعة الكثافة الطالبية 

 صول مدارس املحافظةبف
هـ 17/7/1441 ه15/1/1441  

فصول مدارس 

 املحافظة
 التخطيط املدرس ي

 شؤون املعلمين 

 الاختبارات والقبول 

 مكاتب التعليم

 ـــــ

الوصول إلى املعدل املستهدف لكثافة الفصول 

من مجموع % 75بنسبة ( 30 -1)من الطالب 

 فصول مدارس املحافظة

% 75لدى ( 30 -1)تحقيق املعدل من الطالب 

 من مجموع فصول مدارس املحافظة

ه1441/ 7/7 ه1/3/1441 املدارس قليلة العدد  .1  
املدارس قليلة 

 العدد
 - خدمات الطالب التخطيط املدرس ي

رفع استمارات املدارس للوزارة التي تنطبق عليها 

 %100ضوابط قليلة العدد بنسبة 

3.  
كفاءة الانفاق ملخصصات 

 للمدارس امليزانية التشغيلية 
 - - ادارة الشؤون املالية املستفيد الداخلي 15/6/1441 15/6/1441

تحسين البيئة املدرسية من خالل الاستفادة 

من مخصصات امليزانية التشغيلية بنسبة 

 % 97أعلى من 

4.  
نظام املنافسات واملشتريات 

الحكومية والئحته التنفيذية 

 ه 1441/  1441الجديدة لعام 

هـ 1441 /6/7 هـ 16/5/1441   - إدارة املشتريات إلادارات 
الشركات 

 واملؤسسات

اثراء املنشآت التعليمية وإلادارية باالحتياجات 

املطلوبة من ألاثاث وألاجهزة والصيانة 

 % 75بنسبة تفوق  والنظافة

5.  
نظام شامل لتسجيل العقود 

إرسالها للديوان العام 

 للمحاسبة

هـ 10/5/1441 هـ 16/5/1441   - إدارة املشتريات إلادارات 
الديوان العام 

 للمحاسبة

 مع 
ً
توفر بيئة آلية تفاعلية لتبادل البيانات آليا

الجهة الحكومية عبر الشبكة الحكومية آلامنة 

100 % 

 

 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة املالية لقطاع التعليم: الهدف ألاول 

 مقدمة
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 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
داد من الاستع مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

 هـ19/11/1441 هـ 4/1/1441 املجلس التعليمي املحلي 1 .1

جميع إلادارات 

املعنية 

 بالتوصيات

 - - أمانة التعليم
تطوير أداء إلادارة من خالل متابعة تنفيذ 

 % 100التوصيات بنسبة 
ً
 .تقريبا

1.  
 إلارشاد التعليمي واملنهي

) لإلرشاد التعليمي واملنهي  مؤتمر 

 (مبادرة إلدارة البنين 

هـ17/7/1441 هـ5/4/1441  

 جميع

الطلبة التعليم 

العام و التربية 

 الخاصة

إدارة التوجيه 

 وإلارشاد

 الجامعات

 املعاهد الفنية

 التقنية

 الكليات

- 
تفعيل تنفيذ مناشط إلارشاد التعليمي واملنهي 

 .% 60في املدارس بنسبة ال تقل عن 

 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة

من الاستعداد  مؤشر التحقق الدعم الخارجي

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

 

 مية واحتياجات سوق العملتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التن: الثاني  الهدف 

 مقدمة

 

 تعزيز القيم واملهارات ألاساسية للطلبة: الثالث الهدف 

 مقدمة
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هـ 1441/  7/  15 ه1441/ 1/ 15 منقذي الحياة   .1  

طالبات  / طالب 

املرحلة املتوسطة 

 انوية والث

ادارة الشؤون 

 الصحية املدرسية 

 ادارة الاتصاالت 

 ادارة الاعالم

ادارة الصحة 

 املدرسية 

جامعة امللك سعود 

للعلوم الصحية  

 بالحرس

تدريب   طالب جماعة الصحة على الاسعافات 

من مدارس املرحلة املتوسطة %  30الاولية  في 

 .والثانوية 

1.  
إلاطار العام لرعاية وتنمية 

 وك الايجابيالسل
هـ 19/7/1441 هـ 1/1/1441  

طلبة مدارس 

 .التعليم العام 

إدارة التوجيه و 

 إلارشاد
 - املدارس

املساهمة في تكيف الطالب مع البيئة 

 % .30املدرسية و  املجتمعية بنسبة 

هـ 19/7/1441 هـ 1/1/1441 انضباطي سر نجاحي  .3  
طلبة مدارس 

 .التعليم العام 

إدارة التوجيه و 

 رشادإلا 

 املدارس

 .إلاشراف التربوي 

 .النشاط 

 .مكاتب التعليم 

- 

زيادة نسبة البرامج و املشاريع التي تسهم 

في نشر ثقافة الانتظام و الحضور بنسبة 

10.% 

ه10/7/1441 ه14/11/1441 خصائص النمو    .4  

 جميع طالب و

 طالبات

 التعليم العام

ادارة التوجيه 

 وإلارشاد 
 - املدارس

ات الطلبة واملعلمين في حل مشاكلهم تنمية مهار 

 %70بنسبة 

هـ10/04/1441 هـ16/01/1441 القارئ املاهر  .5  الطالب 
مكتب التعليم باملبرز 

 بنين/ 

إدارة إلاشراف 

 التربوي 
 مشاركة جميع املدارس الابتدائية 

6.  
 املسرح املدرس ي

 (نبض ) 
هـ1441/ 1/ 19 هـ1441/ 7/ 1  

 طالب وطالبات

 (ث / م / ب ) 

 

دارة النشاط إ

 الطالبي

 (بنات / بنين ) 

بمكتب التعليم 

 بالقرى 

جمعية الثقافة 

 والفنون 

 جمعية املتقاعدين

 ترشيح فريق مسرحي واحد للمنافسة الوزارية- 

7.  
املهرجان الثقافي املدرس ي 

 للصغار
هـ1441/ 1/  4 هـ1441/ 7/ 1  

) طالبات / طالب 

 (ب 

إدارة النشاط 

 الطالبي

 (بنات / بنين ) 

 مكاتب التعليم -

  

 النادي ألادبي -

جامعة امللك  -

 فيصل

 ترشيح فريق مسرحي واحد للمنافسة الوزارية- 

7.  
 املهارات ألادبية

 شعر ، قصة ، إلقاء

 (منارات أدبية) 

هـ1441/ 4/ 1 هـ1441/ 7/ 1  
 طالبات/طالب 

 (ث / م ) 

إدارة النشاط 

 الطالبي

 (بنات / بنين ) 

 مكاتب التعليم -

  

 نادي ألادبيال -

جامعة امللك  -

 فيصل

من طلبة التعليم في املحافظة على % 30تدريب -

مهارات التأهل التي تساهم في وصولهم 

 للتصفيات على املستوى الوطني

9.  
 منافسات اللغة العربية

 (نادي املنافسات العربية ) 
هـ1441/ 4/ 1 هـ1441/ 7/ 1  

 طالبات/طالب 

 (ث / م ) 

إدارة النشاط 

 يالطالب

 (بنات / بنين ) 

  مكاتب التعليم

 

 /النادي ألادبي 

جامعة امللك 

 فيصل

تين للمشاركة في املنافسة /تأهل طالبين  -

 .الوطنية 

 املتميز النشر إلاعالمي لإلنتاج -

10.  
 الحوار  الطالبي

للمناظرات نادي ساهم )
هـ1441/ 4/ 1 هـ1441/ 7/ 1  

 طالبات/طالب 

 (ث / م ) 

نشاط إدارة ال

 الطالبي

  مكاتب التعليم

 

 /النادي ألادبي 

جامعة امللك 

طالبة لتقديم أوراق  10مشاركة ما ال يقل عن  -

 عمل في ملتقى الحوار الطالبي في ألاحساء
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  فيصل (بنات / بنين )  (الطالبية

هـ1441/ 4/ 1 هـ1441/ 7/ 1 كتابة املقالة  .11  
 طالبات/طالب 

 (م/  ب) 

إدارة النشاط 

 الطالبي

 (بنات / بنين ) 

 مكاتب التعليم -

 النادي ألادبي -

جامعة امللك  -

 فيصل

املشاركة في الفعاليات الخاصة باملشروع وفق 

التعليمات الواردة من إلادارة العامة لنشاط 

 الطالبات

11.  
الدولية للرسائل املسابقة 

 البريدية
هـ1441/ 4/ 1 هـ1441/ 7/ 1  

املرحلة  طالبات

 املتوسطة

إدارة النشاط 

 يالطالب

 (بنات / بنين ) 

  مكاتب التعليم

 /النادي ألادبي 

جامعة امللك 

 فيصل

املشاركة برسالة واحدة في املنافسة على  -

 املستوى الوطني في وزارة التعليم

هـ1441/  7/ 10 هـ1441/ 7/ 1 العربي  القراءةتحدي   .13  
 طالبات/ طالب 

 (ب،م،ث )

إدارة النشاط 

 الطالبي

 (بنات / بنين ) 

 لتعليمامكاتب 

 

 جامعة امللك

املكتبة / فيصل 

النادي / العامة 

 مكتبة جرير/ألادبي 

من مدارس املحافظة في برنامج  %70مشاركة 

 تحدي القراءة

هـ1441/  7/ 10 هـ1441/ 7/ 1 اليوم العالمي للغة العربية  .14  
 طالب وطالبات

 (ب ، م ، ث)

إدارة النشاط 

 الطالبي

 (بنين وبنات ) 

 مكاتب التعليم
- 

 

النادي / املكتبة العامة / فيصل  جامعة امللك

 مكتبة جرير/ألادبي 

هـ 1441/  4/ 5  هـ1441/ 7/ 1 ألاوملبياد الوطني للتاريخ   .15  
املرحلة  طالبات

 الثانوية 

إدارة النشاط 

 الطالبي

 (بنات / بنين ) 

 مكاتب التعليم 
جامعة امللك 

 فيصل

تحقيــق مراكــز متقدمــة فــي ألاوملبيــاد الــوطني 

 لتاريخل

16.  

 العمل التطوعي

 التطوع في امليدان التربوي 

 رواء التطوعي

 ( نورهم بين أيديهم ) 

هـ 1/6/1441 هـ 30/7/1441  

املتطوعين الطلبة 

واملتطوعات في 

  امليدان

 النشاط الطالبي

 (بنات / بنين ) 

إدارات الشؤون 

 التعليمية

إدارة إلاعالم 

 التربوي 

جمعيات البر 

أمانة / الخيرية 

الغرفة / حساءألا 

جامعة /  التجارية

 امللك فيصل

رفع نسبة العمل التطوعي باملدارس إلى 

70% 

17.  
التربية البدنية املعززة لصحة 

 الطالبات
 هـ1441/ 7/  9 هـ1441/  7/  1

 طالبات

 (ث/ م / ب) 

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 

 مكاتب التعليم

إدارة التدريب 

 التربوي 

جامعة امللك 

 فيصل

 حةوزارة الص

تنفيذ الفعالية بمشاركة منسوبات املدرسة  --

 %70بنسبة 

17.  
 املشروع الوطني للمش ي

 ( 30امش #  )
 هـ1441/  7/  1

 ه1441/  7/ 10

 م1010مارس  5

 طالبات

 (ث/ م / ب) 

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 
 وزارة الصحة مكاتب التعليم

إلى %  17.4رفع معدل املمارسين للمش ي من - -

35% 

 ه1441/  3/ 1 هـ1441/  7/  1 رياضة الريشة الطائرةبطولة   .19
 طالبات

 (أول ثانوي / م )

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 
 مكاتب التعليم

الاتحاد السعودي 

 للرياضة املدرسية

للمشاركة في  رياضية مواهب 3 تقديم -

 . العامليةات الوطنية ألاوملبياد
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10.  
أوملبياد الخط العربي والزخرفة 

 الاسالمية
15/7/1441 هـ1441/  7 / 1  

طالبات جميع 

 املراحل

إدارة نشاط 

 الطالبات

 جمعية الخطاطين التعليممكاتب 

 جمعية املتقاعدين

فوز طالبتين على ألاقل على مستوى  -

 املحافظة

11.  
أوملبياد الرسم والتصوير 

 التشكيلي

 هـ1441/  7/  1
15/7/1441  

طالبات جميع 

 املراحل

إدارة نشاط 

 الطالبات

 لتعليمامكاتب 

جمعية الثقافة 

 والفنون 

 جمعية املتقاعدين

 

 فوز طالبتين على ألاقل على مستوى املحافظة

 أوملبياد التصميم الفني  .11
 هـ1441/  7/  1

15/7/1441  
طالبات جميع 

 املراحل

إدارة نشاط 

 الطالبات

جمعية الثقافة  التعليممكاتب 

 والفنون 

 فوز طالبتين على ألاقل على مستوى املحافظة

 الفنون واملهن ملتقى  .13
 هـ1441/ 4/ 5 هـ1441/  7/  1

 طالبات

 (ث / م/ب) 

إدارة نشاط 

 الطالبات
 التعليممكاتب 

جمعية الثقافة 

جمعية / والفنون 

/ فتاة الاحساء 

/ هيئة السياحة 

/ أمانة ألاحساء 

أندية الهواة بأندية 

 الحي

 تأهل مشاركتين على ألاقل في املنافسة الوزارية-

 

14.  
للتثقيف والتدريب بقيم ) نزاهة

 (النزاهة

 هـ1441/ 3/ 5 هـ1441/  7/  1
 طالب وطالبات

 (ث / م/ب) 

) النشاط الطالبي 

 (بنين وبنات 

 مكاتب التعليم

 

مكافحة  هيئة

 الفساد

مشاركة على ألاقل على مستوى  30تأهيل 

 الوطني

 تفعيل ألايام الوطنية والدولية والعاملية

 على ألاخضر مشينا  .15
 هـ1441/  7/  1

15/1/1441  
الابتدائي 

 واملتوسط

إدارة نشاط 

 الطالبات

 مكاتب التعليم

إدارة الاعالم 

 التربوي 

العالقات  إدارة

 العامة

 أمانة الاحساء

جامعة امللك 

 فيصل

الفوز في املسابقة على املستوى الوطني بمجال 

 التشجير واملقال العلمي واملشروع

16.  
املشروع الوطني للتصاميم 

 التقنية العلمية
1441/  6/  16 هـ1441/  7/  1  

املتوسطة 

 والثانوي 

إدارة نشاط 

 الطالبات
 مكاتب التعليم

 كلية التقنية

 املعهد التقني

جامعة امللك 

 فيصل

تحقيق  مراكز على املستولى الوطني ال يقل عن 

 .مراكز بين الذهبي والفض ي والبرونزي  5

 

1441/ 11/11 هـ1441/  7/  1 تطبيقات وأبحاث جلوب البيئي  .17  

 الطالبات

باملرحلة 

املتوسطة 

 مدارس جلوب البيئي

املحددة من قبل 

الوزارة  على مستوى 

إدارة العالقات 

 العامة

 ألارصاد الجوية

 كلية الزراعة

جامعة امللك 

الفوز بأوسمة شرف في تنفيذ فعاليات -

 برنامج جلوب البيبروتوكوالت 
ً
 ئي وطنيا وعامليا

تحقيق فوز على املستوى الوطني بتصميم -1
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 فيصل ألاحساء والثانوية

 امانة الاحساء

 .  ألالعاب

تحقيق فوز إقليمي بمعرض جلوب البيئي  -3

1011 . 

17.  
املؤتمر العلمي الرابع عشر 

 بقيادة الطلبة
1441/  7/ 15 هـ1441/  7/  1  

)   طالب وطالبات 

 (ث + م + ب

نشاط الإدارة 

بنات / بنين ) البي الط

) 

 عليممكاتب الت

 

جامعة امللك 

 فيصل

 كلية التقنية

الجمعية 

 السعودية لإلدارة

 تحقيق فوز متقدم على املستوى الوطني -

19.  
ألاوملبياد الوطني للعلوم 

 والرياضيات
15/7/1441 هـ1441/  7/  1  

طالبات جميع 

 املراحل

إدارة النشاط 

 بنات-الطالبي 

 مكاتب التعليم

 
- 

مستوى  علىالفوز بما ال يقل عن مركزين -

 .املحافظة

1441/  6/ 1 هـ1441/  7/  1 ألاوملبياد الوطني للروبوت  .30  
)   طالب وطالبات 

 (ث + م + ب

نشاط الإدارة 

بنات / بنين ) البي الط

) 

 مكاتب التعليم

شركة الب تاب -1

 هورايزن 

الجمعية العربية -1

 للروبوت

 الفوز باملركز متقدم على املستوى الوطني -

 

هـ 1441/ 7/7 هـ1441/  7/  1 البيئةتفعيل أسبوع   .31  
)   طالب وطالبات 

 (ث + م + ب

نشاط الإدارة 

بنات / بنين ) البي الط

) 

 مكاتب التعليم

 كلية الزراعة

جامعة  امللك 

 فيصل

مشاركة الطالبات بتفعيل البرنامج واملدارس 

 من الفعاليات املنفذة% 77بما ال يقل عن 

1441/ 1/ 10 هـ1441/  7/  1 أسبوع الفضاء العالمي  .31  
)   طالب وطالبات 

 (ث + م + ب

نشاط الإدارة 

بنات / بنين ) البي الط

) 

 ألارصاد الجوية مكاتب التعليم
مشاركة الطالبات بتفعيل البرنامج واملدارس 

 من الفعاليات املنفذة% 70بما ال يقل عن 

1441/ 10/1 هـ1441/  7/  1 ألاسبوع  العربي للكيمياء  .33  
)   ات طالب وطالب

 (ث + م + ب

نشاط الإدارة 

بنات / بنين ) البي الط

) 

 مكاتب التعليم

مركز أبحاث 

محطة , النخيل 

ألابحاث بجامعة 

 امللك فيصل

 مشاركة الطالبات بتفعيل البرنامج واملدارس

 من الفعاليات املنفذة% 75يقل عن  ال بما 

15/9/1441 هـ1441/  7/  1 للرياضيات مسابقة الكانجارو   .34  
البات جميع ط

 املراحل

إدارة النشاط 

 بنات-الطالبي 
 املدارس

مؤسسة امللك  -

) عبدالعزيز ورجاله 

 (موهبه

الفوز بما ال يقل عن مركزين على مستوى 

 مناطق العالم

35.  
مسابقة موهوب مسابقة 

 موهوب
1441/ 1/3 هـ1441/  7/  1  

طالبات جميع 

 املراحل

إدارة نشاط 

 الطالبات
 املدارس

 مؤسسة امللك

) عبدالعزيز 

 (موهبه

 ستوى الوطنيامل تحقيق مراكز متقدمة  على
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 هـ7/1441/ 30 هـ1441/  7/  1 ريالي للوعي املالي  .36
 طالب وطالبات

 (ث ب ، ) 

إدارة النشاط 

بنات / بنين ) الطالبي 

) 

 مكاتب التعليم
شركة سادكو 

 القابضة
 سفيرات 5من قصص النجاح وتكريم  5تأهيل 

37.  
 اليامل مسابقة الوعي

 (ريالي أجيال ) 
 هـ7/1441/ 30 هـ1441/  7/  1

 طالب

 طالبات

 (ب ) 

إدارة النشاط 

 الطالبي

 (بنات /  بنين) 

 مكاتب التعليم

 

 سدكو مجموعة

 بنك ساب
 تحقيق معايير الفوز على املستوى الوطني

37.  
جائزة حمدان بن راشد آل 

 للتميز التعليمي 13مكتوم 
 هـ7/1441/ 30 هـ1441/  7/  1

 طالبات/ طالب 

 (ب،م،ث)

إدارة النشاط 

 الطالبي

 (بنات /  بنين) 

 مكاتب التعليم
مؤسسة حمدان 

 بن راشد للتميز

فئة ) تحقيق معايير الفوز بالجائزة في كل من 

قائدة املدرسة و فئة املعلم وفئة الطالب 

 (املتميز

39.  
الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة 

 العربية السعودية

 (90 ) 

 هـ3/1441/ 30 هـ1441/  7/  1
 طالبات/ طالب 

 (ب،م،ث)

إدارة النشاط 

 الطالبي

 (بنات /  بنين) 

 مكاتب التعليم
جامعة امللك 

 فيصل
 %100الفعالية بنسبة  مشاركة املدارس بتنفيذ

40.  
ببيعة خادم الحرمين  الاحتفاء

 (بيعة ووالء )  الشريفين
 هـ4/1441/ 4 هـ1441/  7/  1

 طالبات/ طالب 

 (ب،م،ث)

دارة النشاط إ

 الطالبي

 (بنات /  بنين) 

 مكاتب التعليم
جامعة امللك 

 فيصل
 %100الفعالية بنسبة  مشاركة املدارس بتنفيذ

41 
وزارة التعليم للقرآن  ةمسابق

 الكريم والسنة النبوية
هـ17/9/1441 هـ30/1/1441  

طالبات التعليم 

طالبات –العام 

 –التحفيظ 

طالبات املدارس 

 ألاهلية

 معلمات

إدارة الاشراف 

 التربوي 

 املدارس

 
- 

من املشاركات في %  1اجتياز ماال يقل عن 

 املسابقة
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 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
 النمائية التعلم ملعاييرا

 ألاطفال ورياض لحضانات
ه1/7/1441 ه1/1/1441  

جميع الحضانات 

 ورياض ألاطفال
  إدارة رياض ألاطفال

 تطوير شركة

 للخدمات

 التعليمية

 إلاجرائية ألادلة من الثاني إلاصدار اعتماد

 ألاطفال ورياض  للحضانات والتنظيمية

 اسم املبادرة م

 للمبادرة العمر الزمني
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
التواصل الداخلي في تعليم 

 ألاحساء
ه 1441/ 7/ 10 هـ1441/ 10/ 10  

كافة منسوبي 

 التعليم

وحدة التواصل 

 الداخلي

 .التربوي  إدارة إلاعالم

إدارة تقنية 

 .املعلومات

جهات الشراكة 

) املجتمعية  

 (أهلية و خاصة

ارتفاع نسبة مشاركة منسوبي إلادارات و 

املدارس  في الفعاليات التي تنفذها الوحدة  و 

 %75الداخلي بنسبة تفعيلهم قنوات التواصل 

 

 تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم: الخامس  الهدف 

 مقدمة

 

 تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار: السادس  الهدف 

 مقدمة
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إدارة العالقات 

 .العامة

وحدة عمليات املوارد 

 .البشرية

وحدة تطوير املوارد 

 .البشرية

1.  
برنامج الاستعداد لبدء العام 

 الدراس ي 
 هـ1441/ 19/1 هـ1441/ 4/5

 الادارات 

 املدارس
 أمانة التعليم

 الادارات

 املدارس
 

تحقق الجاهزية لبدء عام دراس ي ناجح و مثمر 

 % 100بنسبة 
ً
 تقريبا

3.  
مؤشرات دعم أداء إدارة التعليم 

 باألحساء
  الادارات أمانة التعليم الادارات هـ1441/ 19/7 هـ 1441/ 4/1

تقدم مستوى إلادارة على مستوى اململكة 

 إلى املركز ألاول 
ً
 .وصوال

4.  
مشروع التحول الرقمي ملدارس 

 ألاحساء 

 (3(  ) بوابة املستقبل) 

هـ 1441/  7 /15 هـ 1441/  1/1  

الهيئة التعليمية 

وطالب وطالبات 

 مدارس العينة 

إدارة تقنية 

  املعلومات

دارة إمكاتب التعليم 

 التدريب والابتعاث 
 شركة تطوير 

نتائج ألاداء للعملية التعليمية  ارتفاع

 %90التعليم الرقمي بنسبة  باستخدام

 هـ 17/9/1441 هـ 1/1/1441 (11) جائزة التعليم للتميز   .5

 شاغالت/ شاغلي 

) الوظائف 

/ التعليمية 

 (إلادارية

 الطلبة و الطالبات

 ممؤسسات إلاعال 

/ متقاعدي ) 

( متقاعدات

 التعليم

 مركز التميز

 مكاتب التعليم

إدارة التدريب 

التربوي وإلايفاد 

 والابتعاث

إدارة الاتصاالت 

 إلادارية

 إدارة إلاعالم التربوي 

إدارة العالقات 

 العامة

إدارة تقنية 

 املعلومات

/ املعاهد / املدارس 

 رياض ألاطفال

ألامانة العامة 

 للجائزة

على ألاقل من الفئات ( 1)حصول عدد 

 .املشاركة على جوائز التميز  

6.  
جائزة دمحم بن زايد ألفضل معلم 

 ( 4) خليجي  
 هـ 17/9/1441 هـ 1/1/1441

/ املعلمين ) 

 (املعلمات
 مركز التميز

إدارة التدريب 

التربوي وإلايفاد 

 والابتعاث 

إدارة الاتصاالت 

ألامانة العامة 

للجائزة في دولة 

إلامارات العربية 

 املتحدة 

على ألاقل من املجموع الكلي لـ ( 1)حصول عدد 

 على جوائز تميز( املشاركات / املشاركين ) 
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 إلادارية

 إدارة إلاعالم التربوي 

القات إدارة الع

 العامة

/ املعاهد / املدارس 

 رياض ألاطفال

 

 

 ألامانة العامة 

 للجائزة 

 هـ 17/9/1441 هـ 1/1/1441 (13)جائزة خليفة التربوية   .7

 شاغالت/ شاغلي 

) الوظائف 

/ التعليمية 

في إلادارة ( إلادارية

العامة للتعليم في 

 محافظة ألاحساء

 الطلبة و الطالبات

 

 مركز التميز

إدارة التدريب 

التربوي وإلايفاد 

 والابتعاث

إدارة الاتصاالت 

 إلادارية

 إدارة إلاعالم التربوي 

إدارة العالقات 

 العامة

/ عاهد امل/ املدارس 

 رياض ألاطفال

ألامانة العامة 

للجائزة في دولة 

إلامارات العربية 

 املتحدة

 

 ألامانة العامة 

 للجائزة

على ألاقل من املجموع الكلي لـ ( 1)حصول عدد 

 على جوائز تميز( املشاركات / املشاركين ) 

 هـ 17/9/1441 هـ 1/1/1441 (4)جائزة الشيخ عبد هللا فؤاد   .7

  شاغالت/ شاغلي 

) الوظائف 

/ التعليمية 

في إلادارة ( إلادارية

العامة للتعليم في 

 محافظة ألاحساء

 الطلبة و الطالبات

 ألاسر 

 مركز التميز

إدارة التدريب 

التربوي وإلايفاد 

 والابتعاث 

إدارة الاتصاالت 

 إلادارية

 إدارة إلاعالم التربوي 

إدارة العالقات 

 العامة

/ املعاهد / املدارس 

 الرياض ألاطف

مركز التميز في 

 املنطقة الشرقية 

 

 ألامانة العامة 

على ألاقل من املجموع الكلي لـ ( 1)حصول عدد 

 على جوائز تميز( املشاركات / املشاركين ) 

هـ19/11/1441 ه16/11/1441 نظافة  .9  - ادارة املستودعات الخدمات العامة البيئة املدرسية 
ن انخفاض نسبة انتشار الامراض املوسمية ب

 %10الطالب و املعلمين  و املوظفين بنسبة 

افق تعليميه  .10 هـ 1/11/1441 هـ 1/1/1441 شراء مر افق تعليمية  وزارة املاليه إلادارية واملاليه ألاراض ي والبرمجة املباني التعليمية  اقع ومر  %75تم استمالك مو

1/11/1441 هـ 1/1/1441تحويل الصكوك من يدوي   .11  حفظ الصكوك وسهولة البحث عنها الامانة واملحاكم التخطيط املدرس ي ألاراض ي والبرمجةألامانة  
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 شؤون املباني رةالتعليمادا إلكتروني

11.  
صيانة تكييف أفنية مدارس 

 الطفولة املبكرة
 املدارس هـ10/11/1441 هـ1441/ 5/1

إدارة التشغيل 

 والصيانة
 % 95تحسين البيئة التعليمية  الى  الوزارة 

13.  
 الاختراع ةمنظوم برنامج

 (للطالبات ) 

 

 

 هـ1441/ 1/ 11

 

 

هـ1441/ 4/7  

الطالبات 

املوهوبات 

مخرجات البرنامج 

الوطني للكشف 

 عن املوهوبين

 إدارة املوهوبات
 التربوي  إلاعالم إدارة

 املدارس

الادارة العامة 

 للموهوبات

 املشروع طالبات مخرجات من % 5مشاركة 

 .املوهوبين على للتعرف الوطني

 

 العلمي لإلبداع الوطني وملبيادألا   .14

 

 

 هـ1441/ 1/ 11

 

 

هـ1441/  30/7  

 التعليم طلبة

 للمرحلتين   العام

 الفئة من( ث/م)

( 10-11) العمرية

 سنة

 إدارتي

 املوهوبات/ املوهوبين

 التربوي  إلاعالم إدارة

 املدارس

 العامة الادارة

 ات/للموهوبين

مؤسسة امللك 

عبدالعزيز 

ورجاله للموهبة 

 بداعوالا 

  املحدد التسجيل في% 100 نسبة تحقيق
ً
 سنويا

 .الوزارة للمحافظة قبل من

 

15.  
البرنامج الوطني للكشف عن 

 املوهوبين

 

 

 هـ1441/ 1/ 10

 

 

هـ1441/ 10/7  

طلبة الصفوف 

 الثالث الابتدائي)

 السادس ،

 الثالث ، الابتدائي

 (املتوسط

 إدارتي

 املوهوبات /املوهوبين
 املدارس

 ةالعام الادارة

 ات/للموهوبين

 امللك مؤسسة

 عبدالعزيز

 للموهبة ورجاله

 والابداع

املركز الوطني 

 للقياس والتقويم

 التعليمية لإلدارة املخصص العدد ترشيح

 % .100 بنسبة

16.  

 خارج العلمية الاثرائية البرامج

رواد ) املدرس ي الدوام أوقات

 (املعرفة

 (للطالبات ) 

هـ1441/ 10/7 هـ1441/ 1/ 11  

 التعليم طالبات

 مخرجات العام

 الوطني البرنامج

 للكشف عن

 املوهوبين

 إدارة املوهوبات
 

 املدارس

 العامة الادارة

 للموهوبات

 

 .مشروع علمي   15تنفيذ 

 الخليجي موهبة أسبوع  .17

 

 

 هـ1441/ 6/ 4

هـ1441/  30/7  

 املدارس  جميع

 ات/واملعلمين

 والطلبة

 دارتيإ

 املوهوبات /املوهوبين

 

 التربوي  إلاعالم إدارة

 املدارس

 العامة الادارة

 ات/للموهوبين

من مجموع املدارس الكلي في % 50مشاركة 

 املحافظة
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 وأولياء الامور 

بمدارس التعليم 

 العام

 

17.  

 مجال في تدريبية إثرائية برامج

 والرياضيات العلوم

 (STEM ) 

 (للطالبات ) 

 

 

 هـ1441/ 1/ 11

 

 

هـ1441/  30/7  

 الطالبات

 املوهوبات

 البرنامج مخرجات

للكشف  الوطني

 املوهوبين عن

 للمرحلتين

, املتوسطة)

 (الثانوية

 إدارة املوهوبات
 املتوسطة املدارس

 .باملحافظة والثانوية

 العامة الادارة

 للموهوبات

 املوهوبات الطالبات من% 10 مشاركة

 للكشف عن الوطني البرنامج مخرجات

 .املوهوبين

 املوهوبين فصول   .19

 

 

 هـ1441/ 1/ 11

 

 

هـ1441/   10/7  

 

مدرسة فصول 07

 موهوبين

 إدارتي

 املوهوبات /املوهوبين

 إلاشراف إدارة

 التربوي 

 التعليم مكاتب+

 فصول  مدارس+

 املوهوبين

 العامة الادارة

 ات/للموهوبين

 

مدارس فصول  مجموع من% 70مشاركة 

 . املشروع تنفيذ املوهوبين في

 

10.  
 التعليم مدارس في الرعاية برامج

 عامال

 

 

 هـ1441/ 1/ 11

 

 

هـ1441/   10/7  
 التعليم طلبة

 العام

 إدارتي

 املوهوبات/ املوهوبين

 إلاشراف إدارة

 التربوي 

 التعليم مكاتب+

 املدارس+ 

 العامة الادارة

 ات/للموهوبين

 وحدات الرعاية مدارس من% 10 تطبيق

 .متمايزة اثرائية

 نظام التسريع الطالبي  .11

 

 

 هـ1441/ 7/ 10

 

 

هـ1441/   10/1  

 التعليم طلبة

 مخرجات العام

 الوطني البرنامج

 للكشف عن

 املوهوبين

 %(1 أعلى)

 إدارتي

 املوهوبات/ املوهوبين

 

 و التوجيه إدارة

 إلارشاد

 والقبول  الاختبارات+

 املدارس+

 العامة الادارة

 ات/للموهوبين

%  100تنفيذ مهام الادارة التعليمية بنسبة 

خطة الاجرائية لنظام التسريع الواردة بال

 .بالوزارة

 التنموية للبرامج الشامل الاطار  .11

 

 

 هـ1441/ 11/ 16

هـ1441/   10/7  

 ات،/املعلمين

عن  ات/املسؤولين

 رعاية

 إدارتي

 املوهوبات/ املوهوبين

 التدريب إدارة

 التربوي 

 مدارس

الادارة العامة 

 للموهوبين

 

كلي لعدد من املجموع ال%40تدريب نسبة 

 .ات مسؤولي املوهبة/ املعلمين
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الطلبة 

 ات/املوهوبين

  

13.  
برامج مراكز املوهوبين 

 الصباحية و املسائية

 ( للطالب ) 

 هـ1441/ 7/  10 هـ1441/ 11/1

طالب الصف 

الرابع إلى الصف 

 الثالث الثانوي 

 إدارة املوهوبين

إدارة الاتصاالت  

  + إلادارية

إدارة إلاعالم 

 + التربوي 

 املدارس 

 إلادارة العامة

 للموهوبين  

 املوهوبين من الطالب%  40مشاركة 

مخرجات البرنامج الوطني للكشف  املستهدفين

 .عن املوهوبين

14.  
ائل الطلبة  حفل تكريم أو

 املتفوقين
هـ30/3/1441 هـ1/1/1441  

الطلبة -

الحاصلين على 

%   100-99نسبة 

من طالب التعليم 

 .العام 

ائل - العشر ألاو

من طالب  املعهد ا 

الصناعي  لثانوي 

ألاول باألحساء و 

 املعهد العلمي

إدارة التوجيه 

 وإلارشاد

 املدارس

إدارة الاختبارات 

 والقبول 

جامعة امللك 

 فيصل

 أمانة ألاحساء

 زيادة عدد الطلبة املحتفى بهم سنويا

 للمرحلتين املتوسطة والثانوية% 10بنسبة 

 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 فةاملستهد

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ15/4/1441 هـ17/1/1441 قاعدة بيانات القيادات  .1  قاعدة بيانات الكترونية للقيادات ت  تقنية املعلومات أمانة التعليمالقيادات  
ً
حدث دوريا

 

 اب املعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهمتحسين استقط: السابع  الهدف 
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التعليمية 

 والادارية

 %100بنسبة 

هـ19/11/1441 ه11/10/1441 نظافة  .1  
معلم  /طالب

 موظف
 - ادارة املستودعات الخدمات العامة

انخفاض نسبة انتشار الامراض املوسمية بن 

 %10الطالب و املعلمين  و املوظفين بنسبة 

3.  

الكفايات التخصصية ملعلمي 

 العلوم 

في املرحلتين الابتدائية 

 واملتوسطة

هـ06/01/1441 هـ03/01/1441  
 معلم العلوم 

 ابتدائي ومتوسط

مكتب التعليم باملبرز 

 بنين/ 

 إدارة التدريب

 التربوي والابتعاث
- 

من معلمي العلوم في % 15ان يلتحق ما نسبة 

 املرحلتين الابتدائية واملتوسطة

هـ19/10/1441 ه14/5/1441 إيفاد داخلي  .4  
شاغلي الوظائف 

 التعليمية

ريب إدارة التد

 والابتعاث
 ال يوجد إلادارات

من املقاعد املتاحة في الخطة %( 10)إيفاد 

 املالية للعام الدراس ي

هـ19/10/1441 ه14/5/1441 ابتعاث خارجي  .5  
شاغلي الوظائف 

 التعليمية 

إدارة التدريب 

 والابتعاث
 ال يوجد إلادارات 

من املقاعد املتاحة في الخطة %( 15)ابتعاث 

 دراس ي املالية للعام ال

ه1441/  5/  14 ه1441/  1/  14 البرنامج النوعي خبرات  .6  
شاغلي الوظائف 

 التعليمية
 إدارة التدريب

مكتب التعليم / إدارة 

 (املرشحة ) مدرسة / 
 -

ببرنامج خبرات من شاغالت  تامللتحقانسبة 

الوظائف التعليمية إلى املقاعد املخصصة 

 %95 لألحساء

ه1/1/1441 الشخصية السالمة  .7 ه15/7/1441   - إدارة رياض ألاطفال معلمات 

 اليونيسف

اللجنة الوطنية 

 للطفولة

 %  .  100 بنسبة ت املستهدفا تدريب

7.  
الاطار الشامل للتطوير املنهي 

املستمر للمعلمين والقيادات 

 التعليمية

هـ1441/ 4/ 15 هـ11/1/1441  وكيالت/ قيادات  
مكتب التعليم 

 بالهفوف
 - مدارس

للقيادات املدرسية   املنهي  اءالاد تحسن

 %3 والوكيالت بنسبة

9.  
خطة تطوير تدريس القرآن 

 الكريم
هـ 1441/  9/  17 هـ 1441/  1/  30  

معلمات القرآن 

 الكريم
 - املدارس (بنات) إدارة ألاشراف

تحسن أداء معلمات القرآن الكريم بالنسبة 

1% 
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 اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
ة الفئ

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

ه07/4/0440 ه0/0/0440 برنامج املسح املدرس ي  .1  
املواقع املحتاجة 

 إلحداث مدارس
 التخطيط املدرس ي

 شؤون املعلمين

 مكاتب التعليم

 الخدمات العامة

ــ  ــ
استمارة  00رفع استمارات إلاحداث بعدد 

 0440/0440إحداث للعام الدراس ي 

1.  

مدارس  احتيا  رفعبرنامج 

وبرامج  تحفيظ القرآن الكريم

وىعليم الكبار  التربية الخاوة

 0440/0440للعام الدراس ي 

ه9/7/0440 ه4/6/0440  التخطيط املدرس ي املدارس املراكز 

 شؤون املعلمين 

 ارىعليم الكب

 مكاتب التعليم

 التربية الخاوة

- 
ىسديد احتيا  املحافظة م  املدارس والبرامج 

 %022املراكز بنسبة 

3.  
التوسع في مرحلة الطفولة برنامج 

 املبكرة 
هـ 0440/ 04/2 هـ 0440/ 07/4  

مدارس املرحلة 

 الابتدائية
 التخطيط املدرس ي

 مكاتب التعليم

 رياض ألاطفال

 الاختبارات والقبول 

- 
فع استمارات مدارس الطفولة املبكرة املقترحة ر 

 %022بنسبة 

4.  
استدامة ) مراكز ألاحياء املتعلمة 

) 
هـ06/2/0440 هـ4/0/0440  

الاكور )الكبار 

م  الفئة ( وألاناث 

 سنة( 05)العمرية 

 فمت فوق 

 - ألاحياء املتعلمة إدارة ىعليم الكبار
حياء تنمية املهارات املهنية والفنية بالحياتية باأل 

 وتتهيلها لسوق العمل%(25)املتعلمة  

5.  
 العقد العربي ملحو ألامية

0205-0204 
هـ02/0/0440 هـ4/0/0440  

الطالب م  

سنة وثالث  00عمر

 شهور 

 إدارة ىعليم الكبار

مدارس ىعليم الكبار 

 والقطاعات الحكومية

ذات العالقة 

والجمعيات الخيرية 

 %(0)فتكثر إلى سنة  05خفض نسبة ألامية بين  -

 

 اتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب: الثامن  الهدف 
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 واملساجد

هـ00/6/0440 هـ00/5/0440 يناير2اليوم العربي ملحو ألامية   .6  

طالب مدارس 

ىعليم الكبار 

 واملجتمع املحلي

إدارة ىعليم الكبار 

 (بنات)

مدارس ىعليم الكبار 

 والقطاعات الحكومية
- 

نشر الوعي بتهمية التعليم املستمر وحثه  

 %92للتسجيل بنسبة 

هـ 04/2/0440 هـ 05/6/0440 وطني للمملكةالاحتفاء باليوم ال  .7  
طالبات مدارس 

 (بنات)ىعليم الكبار

مدارس ىعليم 

 (بنات)الكبار

إدارة ىعليم الكبار 

 (بنات)
- 

ىعزيز املواطنة في نفوس العاملين والطالب 

022% 

هـ00/0/0440 هـ09/00/0440 التهيئة إلارشادية للطالب    .7  
 جميع

 طلبة التعليم العام

وجيه إدارة الت

 وإلارشاد

 .إلاشراف التربوي -

 .مكاتب التعليم -

التعليم ألاهلي و -

 .ألاجنبي 

 .التربية الخاوة -

 املدارس -

-  
ارتفاع حاالت تكيف الطلبة في املدرسة بنسبة 

05%  
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 املرتبطة بربنامج  املبادرات
 1010التحول الوطين 
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 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 ات تنفيذ املبادرةجه
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

افد  .1 هـ 30/4/1441 هـ 1441/ 1/1 7 رو  
جميع أطراف 

 ماكرات التفاهم

إدارة التخطيط 

 والتطوير
 - املدارس ألاهلية

م  فوائد عقود ماكرات %  92تحقيق أكثر م  

 .تفاهم   ال

هـ06/2/0440 هـ06/7/0440 2 برنامج نماء وعطاء  .1  

طالبات الصف 

الثالث 

 (060)وعدده 

إدارة ىعليم 

 (بنات)الكبار

مدارس  ىعليم الكبار 

 (بنات)
- 

ارتفاع اعداد الخريجات لالستمرار في املراحل 

 %95التعليمية ألاخرى بنسبة 

هـ06/2/0440 هـ4/0/0440 2 مشروع بهمتي أىعلم  .3  
طالب مدارس 

 ىعليم الكبار
 - مدارس ىعليم الكبار إدارة ىعليم الكبار

رفع املستوى التحصيلي في القراءة والكتابة 

 %(22)بنسبة 

04/2/0440 هـ05/0/0440 2 معرض أعواء  .4  
طالب مدارس 

 ىعليم الكبار
 ----- مدارس ىعليم الكبار إدارة ىعليم الكبار

شاف مواهب إلارتقاء بمستوى جودة إلانتا   واكت

الطالب وإبرازها بتقل تكلفة وأقصر وقت بنسبة 

42% 

5.  
الشراكة املجتمعية مع الجهات  

 الحكومية
هـ15/7/1441 ه1/1/1441 7  

طالب مدارس 

 ىعليم الكبار

إدارة تعليم الكبار 

 (بنين )

مراكز الاحياء 

 املتعلمة
 %52زيارة الطالب للقطاعات  املستهدفة بنسبة   -

6.  
س ي في مادة التحصيل الدرا

 اللغة إلانجليزية
هـ 1/1/1441 2 ه 14/7/1441   

جميع الطالب 

 للمراحل الثالث
 إدارة  تعليم الكبار

 مدارس تعليم الكبار

 مكاتب التعليم
- 

في جميع % 10تحسين مستويات الطالب بنسبة 

 مدارس تعليم الكبار

7.  
رفع املستوى التحصيلي للطالب 

 في مادتي لغتي والرياضيات
هـ 1/1/1441 2  ه 14/7/1441 

طالب  مدارس 

 ىعليم الكبار

إدارة تعليم الكبار 

 (بنين )
 مكاتب التعليم مدارس تعليم الكبار

تحسن مستويات الطالب في مادتي لغتي 

والرياضيات  وقياس ذلك من خالل النتائج 

 %30بنسبة 

هـ 14/7/1441 هـ 1/1/1441 7 فصول التعلم النشط  .7 تحسين معدل إداء املعلمين ورفع استفادة   مدارس تعليم الكبارإدارة تعليم الكبار طالب مدارس  

 

 . )الاستدامة( الحياة مدى التعلم:   1املبادرة 

 

 مقدمة
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 %75الطالب بنسبة  (بنين ) ىعليم الكبار

 ه  في املشروع/معلم 50مشاركة  - - إدارة التربية الخاصة ات/املعلمون  هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 7 منصة كاف  .9

هـ06/2/0440 هـ4/0/0440 2 التعلم منهج حياة  .10  
دارس طالب م

 ىعليم الكبار
 - إدارة ىعليم الكبار مدارس ىعليم الكبار

تجويد نواتج التعلم في القراءة والكتابة ومعدل 

 %25الاختبارات بنسبة 

هـ4/7/0440 هـ07/00/0440 5 نتعلم مع فاينمان  .11  
طالبات املرحلة ب 

 ث/ م / 
 - املدارس مكتب ىعليم القرى 

تحس  مستوى التحصيل الدراس ي للفئة 

 %42ستهدفة بنسبة   امل

 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 5 وسيلتي بارزة  .1  
 ـة/املعلم 

 ـة/ طالب ال

إدارة التربية 

 الخاصة
 اعداد أطلس العلوم للمرحلة املتوسطة - معهد النور 

 هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 6 ـه/ أنا موهوب   .1
 ـة/املعلم 

 ـة/ الطالب 

إدارة التربية 

 الخاصة

 املوهوبين

 النشاط
- 

ات من ذوي /فريق اكتشاف املوهوبين 

 الاعاقة

هـ10/10/1441 هـ1/1/1441 3 وقفات بحثية  .3  - - مكتب تعليم املبرز معلمات 
ارتفاع مستوى التحصيل الدراس ي بنسبة 

5% 

 

 .طني متخصص للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع ألاهليإنشاء مركز و / مشروع تطوير التربية الخاصة :   3املبادرة 
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 رقم الهدف اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
منصة التعليم ألاهلي للكفاءات 

 الوطنية
 ه1/4/1441 ه1/1/1441 4

املدارس ألاهلية 

 وألاجنبية

 املستثمرين الجدد

إدارات مكتب 

 التعليم ألاهلي

إدارة التخطيط 

 والتطوير

للموارد ( هدف ) 

 البشرية

 من املتقدمين على الوظائف% 60ـ توظيف 1

 من املدارس في البوابة% 100ـ تسجيل 1

 هـ30/4/1441 هـ11/1/1441 1 ليل التجهيزات املدرسيةد  .1

جميع مدارس 

املحافظة بنين 

 وبنات

إدارة التجهيزات 

 املدرسية
 ــ إصدار دليل ا لتجهيزات املدرسية ــ إدارة إلاعالم  التربوي 

3.  
ملتقى التجارب الناجحة في 

 رعاية املوهوبين
 هـ 1441/  7/  3 هـ 1441/  6/  1 1

املعنيين  جميع

بتقديم رعاية 

 الطالب املوهوبين

 إدارة

 املوهوبين

 إدارة الاتصاالت

 إدارة الاعالم

 املدارس

- 

من %  10 املستفيدين نسبةامللتقى  حضور 

للعاملين في مجال رعاية املجموع الكلي 

 املوهوبين

هـ 1/3/1441 7 التنمية املهنية للمعلمين  .4 هـ 14/7/1441   
معلمو مدارس 

 ىعليم الكبار
 --- مدارس تعليم الكبار عليم الكبارإدارة ت

رفع وتحسين املستوى املنهي وتحقيق ألاثر 

 %45الواضح  في امليدان  بنسبة 

5.  
تحسين ألاداء في التقويم 

 والقبول 
 ـه02/2/0440 هـ0/0/0440 7

 قائدات

 املدارس وكيالت

 (جميع املراحل)

 وكيلة/ قائدة  72

إدارة الاختبارات 

 والقبول 

 

وي التدريب الترب

 والابتعاث
 ال يوجد

تجويد مهارة الهيئة إلادارية املدرسية في آلية 

 %02بنسبة  ثةاملحد دلةألا وفق التقويم والقبول 

 

 

 .التعليمية والقيادات للمعلمين املستمر املنهي للتطوير الشامل إلاطار:  5املبادرة 

. 
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6.  
 .تأهيل القادة الجدد

 (الوكالء -القادة ) 
هـ 17/04/1441 ه17/01/1441 7  الوكالء/ القادة 

إدارة إلاشراف 

 (بنين)التربوي 
-  .مكاتب التعليم

من مهارات % 70 ات الجدد لـاكتساب القياد

 .املستوى ألاول في القيادة

7.  
 دليل املشرف التربوي 

 .في الزيارة الصفية الفعالة 
هـ 17/04/1441 ه11/01/1441 7  

املشرفون 

 التربويون 

إدارة إلاشراف 

 (بنين)التربوي 
- - 

من املشرفين التربويين في % 10رفع مستوى 

 .مجال الزيارة الصفية 

هـ09/6/0440 هـ0/0/0440 7 نشطنحو ميداٍن   .7  
معلما م   06

 الصفوف ألاولية

مكتب التعليم 

 بالشرق 
 - املدارس

معلما كبيت خبرة ملعلمي الصفوف  02تتهيل  -

ألاولية في التعلم النشط على مستوى مكتب 

 .الشرق 

 هـ 05/0/0440 هـ 0/0/0440 7 نجازإتمكين و   .9
معلمو العلوم 

 للمرحلة الثانوية

يم مكتب التعل

 بالشرق 
 - املدارس

نسبة معلمي العلوم املجتازي  الختبارات  اجتياز

 %05قياس 

10.  
معلم اللغة ... قائد املدرسة 

 الانجليزية
هـ20/20/0440 هـ20/20/0440 0  قائد املدرسة 

مكتب التعليم باملبرز 

 بنين/ 
 تديب جميع القيادات - إدارة التدريب

11.  
مؤشرات قيادة ألاداء إلاشرافي 

 س يواملدر 
هـ02/29/0440 هـ06/00/0440 0  

املشرفون 

 واملدارس

مكتب التعليم باملبرز 

 بنين/ 
ــــــ إدارة التدريب ـــ  -ــ

متوسط مؤشرات ألاداء إلاشرافي ال يقل ع  

 %22وألاداء املدرس ي ال يقل ع  % 92

11.  
قيادة املدرسة والتحصيل 

 الدراس ي
هـ02/20/0440 هـ06/00/0440 0  قادة املدارس 

التعليم باملبرز مكتب 

 بنين/ 
ــــــ إدارة التدريب ـــ  -ــ

ارتفاع التحصيل الدراس ي في املدارس بما ال يقل 

 %.5ع  

13.  
والاختبارات  ون املعلم

 الدولية
هـ17/07/1441 هـ15/03/1441 0  املعلمون  

مكتب التعليم 

 بنين/ باملبرز 

برنامج تطوير مهارات 

 التربويين
- 

معلمي  من% 10مشاركة ما ال يقل عن 

 الرياضيات والعلوم

14.  
املعلمون والاختبارات 

 التحصيلية املركزية
هـ04/04/1441 هـ19/03/1441 0  املعلمون  

مكتب التعليم 

 بنين/ باملبرز 

برنامج تطوير مهارات 

 التربويين
- 

جميع املدارس الابتدائية مشاركة 

 واملتوسطة في الاختبارات التجريبية

15.  
في  بناء الاختبارات التحريرية

 املرحلة الابتدائية
هـ07/04/1441 هـ15/01/1441 0  املعلمون  

مكتب التعليم 

 بنين/ باملبرز 
- - 

من معلمي املرحلة % 60تدريب ما نسبته 

 .الابتدائية على بناء الاختبارات التحريرية

ه 17/7/1441 ه1/1/1441 7 (0 -تمتين)جائزة املدربة املتميزة   .16  

املدربات املدرجة 

ي برامجهن ف

 الخطط التدريبية

ادارة التدريب 

 التربوي والابتعاث
----  ادارة الاعالم التربوي 

ارتفاع عدد البرامج التدريبية املطبقة للمعايير  -

 % 30بنسبة 

ه 07/2/0440 ه0/0/0440 7 .قياس أثر التدريب   .17  
شاغالت الوظائف 

 التعليمية

إدارة التدريب التربوي 

 والابتعاث

 الادارات

تعليم ومكاتب ال

 ومدارس التوطين

 % .22ارتفاع مستوى املتدربات ألعلى م    -----

هـ30/7/1441 هـ17/11/1441 7 التدريب والتحول الرقمي  .17  

شاغالت 

الوظائف 

 التعليمية

إدارة التدريب 

 التربوي و الابتعاث

 تقنية املعلومات

مدارس الكفاح 

 ألاهلية

 
من عدد شاغالت الوظائف % (  70)    تدريب 

 ة في البرامج التدريبيةتعليميال
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19.  

 0 اثراء ملتق 

 املخرجات جودة ىعزيز) 

 (التعليمية

ه0440/  2/  05 ه0440/  5/  05 7  
شاغالت الوظائف 

 التعليمية
 - إلاشراف التربوي  إدارة التدريب التربوي 

 ارتفاع رعا املستفيدات ع  امللتق 

 % 92ألعلى م  

هـ02/2/0440 هـ06/2/0440 7 التدريب ع  بعد  .10  
شاغالت الوظائف 

 التعليمية

إدارة التدريب التربوي 

 و الابتعاث
 - تقنية املعلومات

م  عدد % (  22)   التحاق ما ال يقل ع  

 شاغالت الوظائف التدريبية في البرامج التدريبية

1441/ 9/  14 هـ4/1/1441 7 قادة التفكير  .11  
قائدات 

 مستجدات

إدارة إلاشراف 

 التربوي 
 - مدارس

رتفاع عدد ساعات التطوير املنهي في القيادة ا

 %10التعليمية بنسبة 

هـ 17/7/1441 هـ16/11/1441 7 املسار الصحيح  .11  القائدات 
 إدارة إلاشراف

 بنات) التربوي 
 - مكاتب التعليم

تحسن مستوى أداء القائدات في مؤشر ألاداء 

 %10النوعي بنسبة 

 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 زمني للمبادرةالعمر ال
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ1441/ 7/ 15 ه1441/ 1/ 11 7 انا تقني  .1  

ات / معلمي 

املدارس 

ات مصادر /وأمناء

التعلم  

ات /ومحضري 

املختبرات 

 املدرسية

دارة التجهيزات إ

 املدرسية

املدارس ، مكاتب 

التعليم ، إدارة 

التدريب التربوي 

 والابتعاث

- 
برامج وورش تدريبية تقنية خالل ( 5)تنفيذ 

 .الفصل الدراس ي الواحد 

 

 وتطوير للمعلمين املنهي املستوى  رفع خالل من التعليم مهنة مستوى  لرفع وطنية استراتيجية تطوير:  6املبادرة 

 .للمعلمين املقدمة الخدمات مستوى  ورفع باملهنة ملنظومة املحيطةا

. 
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هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 7 املعلم املحترف  .1  - إدارة التربية الخاصة ـة/املعلم  

جامعة الامام 

فيصل بن 

 عبدالرحمن

معلمات الحتراف الترجمة / معلمين  6هيل تأ

 للصم

ه 17/7/1441 ه1/3/1441 7 (تحدي املبرمجين)مسابقة   .3  
معلمو الحاسب 

 آلالي

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 - املدارس

من معلمي الحاسب % 50مشاركة ما اليقل عن 

 آلالي

4.  
 ملتقى القيادة املدرسية الثالث

 (إدارة نواتج التعلم)
ه19/6/1441 ه4/6/1441 7  

قادة املدارس 

 التابعة للمكتب

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 من قادة املدارس% 70مشاركة ما اليقل عن  - املدارس

ه 17/7/1441 ه1/3/1441 7 املعرض التقني للتربية الفنية  .5  
منسوبو املدارس 

 وإلادارة

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 مدرسة 10مشاركة ما اليقل عن  - املدارس

 

 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ 11/10/1441 هـ11/1/1441 3 املعرض الطالبي  .1  

 طالب وطالبات

رياض مرحلة 

 الاطفال

والابتدائية  

واملتوسطة  

 والثانوية

 وتعليم الكبار

إدارة العالقات 

 العامة

 إدارة رياض الاطفال

 إدارة تعليم الكبار

إدارة الشئون 

 الصحية

كتكوت  -

 للحلويات

 ندى لأللبان -

ارتفاع نسبة املستفيدين من خدمات املعرض 

 % 95الى 

هـ1441/  7/  11 هـ 1441/ 1/  3 5 تميز و أثر  .1  
لجنة التميز 

 والجودة

وحدة تطوير املدارس 

 بنات

 مدارس تطوير،

إدارة إلاشراف، 

 مكاتب التعليم

- 

من %70ارتفاع مستوى الكفاءة  املهنية لدى 

 .طوير لجان التميز والجودة في مدارس ت

 

 

 .الصورة الذهنية عن التعليم في اململكة العربية السعودية تعزيز:  7املبادرة  
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إدارة ،التدريب 

 التربوي 

،إدارة نشاط 

 الطالبات،

إدارة توجيه و إرشاد 

،إدارة الجودة وقياس 

 ألاداء

هـ 1441/  7/ 17 ه1441/  1/ 7 3 ميدان التنافس الصحي  .3  
مدارس املرحلة 

 املتوسطة

ادارة الشؤون 

 الصحية املدرسية
 - املدرسة املستضبفة

من الفئة املستهدفة في مسابقة  %  10مشاركة  

 .ميدان التنافس الصحي 

هـ15/9/1441 هـ11/1/1441 7 " مباشر -شؤون املعلمين  "   .4  

لي وشاغالت شاغ

الوظائف 

 التعليمية

 إدارة شؤون املعلمين

إدارة تقنية 

املعلومات والحاسب 

 آلالي

-- 
تجويد الخدمات املقدمة لشاغلي الوظائف 

 %100التعليمية  بنسبة 

5.  
Training ) ) التدريب على برنامج

 راسل
هـ 14/9/1441 هـ 1/1/1441 1  

الكادر إلاداري 

 –بنين )باملدارس 

 (بنات 

الاتصاالت مركز 

 إلادارية

إدارة تطوير املوارد 

 البشرية
- 

 معدل اتقان الكادر إلاداري باملدارس

 (بنات  –بنين ) 

هـ 14/7/1441 هـ 1/1/1441 7 التدوير  .6  
طالب مدارس 

 ىعليم الكبار

إدارة تعليم الكبار 

 (بنين )
 - مدارس تعليم الكبار

التقليل البيئي من خالل الحد من استخدام 

 %45جديدة بنسبة  مواد خام
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 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

 هـ 1441/ 10/ 11 ÷ه 1441/ 1/ 11 6 رابطة املتميزين  .1

/ املتميزين 

 :من ( املتميزات 

/ شاغلي  -

 شاغالت

) الوظائف 

/ التعليمية 

 (إلادارية

الطلبة و -

 الطالبات

/ متقاعدي )-

( متقاعدات

 التعليم

 مركز التميز

إدارة التدريب 

 التربوي والابتعاث

مركز الاتصاالت 

 إلادارية

 إدارة إلاعالم التربوي 

إدارة العالقات 

 العامة

إدارة تقنية 

 وماتاملعل

 ألامانة العامة
من املجموع الكلي للعينة % 50مشاركة 

 .املستهدفة بالتطبيق في املشروع

 هـ 17/9/1441 هـ 1/1/1441 3 شركاء من أجل التميز  .1

شاغلوا الوظائف 

/ التعليمية 

إلادارية في إلادارات 

/ الوحدات / 

 املراكز/ املكاتب 

 مركز التميز

جميع إلادارات و 

 الوحدات و مكاتب

التعليم التابعة إلدارة 

 التعليم

جامعة امللك 

 فيصل

زيادة رضا املستفيدين من خدمات املؤسسة 

 % .90بنسبة 

3.  
 الثالث املحلي امللتقى

 املوهوبات للطالبات

 املعرفة سنا

هـ1441/   10/7 هـ1441/ 6/ 4 6  

 الطالبات

املوهوبات 

مخرجات البرنامج 

 إدارة املوهوبات

 فيصل امللك جامعة

 الاتصاالت إدارة

 إلادارية

 .املوهوبات الطالبات من علمية أوراق 7 تقديم - -

 

 .العلمية الدولية املسابقات في املشاركة تعزيز:  7املبادرة  

 

 مقدمة
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الوطني للكشف  (للطالبات ) 

 نع  املوهوبي

 التربوي  إلاعالم إدارة

 املدارس

4.  
 النوابغ الصغار

 (للطالبات ) 
هـ1441/   30/7 هـ1441/ 1/ 11 6  

طالبات التعليم 

 العام باملدارس
 إدارة املوهوبات

 تالاتصاال  إدارة

 إلادارية

 التربوي  إلاعالم إدارة

 املدارس

 .علمي مشروع 15 عدد لـ معرض تنفيذ -

5.  
 (الكرياثون ) مسابقة 

 (طموحنا عنان السماء )

 (للطالبات ) 

هـ1441/   30/7 هـ1441/ 1/ 11 6  
طالبات التعليم 

 العام باملدارس
 إدارة املوهوبات

 التربوي  إلاعالم إدارة

 املدارس
- 

مشروع علمي مبتكر 10الحصول على 

 .باستراتيجية حل املشكالت

هـ04/9/0440 هـ4/0/0440 0 املسابقة املحلية للغة العربية  .6  

معلمات املرحلة 

 الثانوية

وطالبات املرحلة 

الابتدائية 

 واملتوسطة

 إدارة إلاشراف

 (بنات ) التربوي 

 

 مدارس املحافظة

 

 ال يوجد
هالت م  الطالبات املتت%  5اجتياز ما ال يقل ع  

 م  درجة املسابقة% 72على مستوى املكتب لـــ 

هـ 1441/ 7/ 1 هـ1441/ 11/ 16 5 في العمق  .7  
طالبات الصف 

 الخامس الابتدائي

 إدارة إلاشراف

 بنات) التربوي 

مدارس املرحلة 

 الابتدائية
- 

تحسن أداء طالبات الصف الخامس في 

الكسور العشرية والاعتيادية وعلم الحياة 

 %1بنسبة 
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 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
املباني الخارجية بشبكة عالية ربط 

 املرحلة الثانية – السرعة
 هـ1/3/1441 ـه1/7/1441 6

 املباني الخارجية

 ومكاتب التعليم

إدارة تقنية 

 املعلومات
  

نسبة الرض ى ع  جودة الخدمات التقنية 

 %90ال تقل    املقدمة

1.  
بناء مجتمعات التعلم للتوعية 

 باألمن السبراني
 هـ10/7/1441 هـ1441/ 5/1 6

إداريات إلادارات 

 واملدارس

إدارة تقنية 

 املعلومات

املوارد وحدة تطوير 

 البشرية
- 

خفض تهديدات ألامن السيبراني في إدارة 

 %90العمل التقني بنسبة 

3.  Email for All 6 0/0 /0440هـ0/2/0440 هـ  

جميع أعضاء 

–قائد )املدرسة 

-مدرس-وكيل

محضر مختبر سواء 

 بنين او بنات

إدارة   تقنية 

 املعلومات

وحدة تطوير املوارد 

مركز -البشرية

 التدريب

- 
ىعلم إلكتروني واتصاالت إلكترونية خدمات 

 .مدرسة 72تفاعلية لعدد 

هـ0/2/0440 هـ0440/ 0/0 6 خليك واعي  .4  

طالبات املرحلة 

 املتوسطة والثانوية

الهيئة التعليمية في 

 املدارس

 أولياء ألامور 

إدارة تقنية 

 املعلومات

مدارس املرحلة 

 بنات–الثانوية 

الطالبات املتدربات في 

 علوماتإدارة تقنية امل

- 
انخفاض املمارسات التقنية ألامنية الخاطئة في 

 %72املدارس بنسبة 

هـ30/4/1441 هـ1/1/1441 6 دليل البرمجة والاستضافة آلامنة  .5  
 الادارات

 املدارس

إدارة تقنية 

 املعلومات
- - 

من املستفيدن عن الدليل بدرجة %  90رضا 

 عالية

هـ06/25/0440 هـ06/00/0440 6 املدرسة الافتراعية  .6  املعلمون والطالب 
مكتب التعليم 

 بنين/ باملبرز 
 ًجا ىعليمًيا في املراحل الثالثمنت 02إنتا   - تقنية املعلومات

هـ30/7/1441 هـ1441/  17/1 5توظيف التقنيات الحديثة ) تجربتي   .7 ن  توظيف التقنيات الحديثة في التدريس إتقا - املدارسمكتب التعليم  معلمات 

 

 واملعلم الطالب تقدم لدعم الرقمي التعليم نحو التحول :  9املبادرة  

 

 مقدمة
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اللغة العربية  (في التدريس 

 واملكتبات

 %50لدى املستهدفات بنسبة  بالقرى 

ه 1441/  7/ 19 ه1441/ 16/11 1 راليات الوطن  .7  طالبات 
 إدارة إلاشراف

 بنات) التربوي 
 - مدارس

من طالبات % 5تحسن تحصيل ما ال يقل عن 

الصف الثاني املتوسط في مادة الدراسات 

 الاجتماعية واملواطنة

هـ1441/ 11/7 هـ1441/ 1/ 11 7 التقني الفني املاراثون   .9  
مشرفات معلمات 

 طالبات

إدارة الاشراف 

 التربوي 
 مدراس

التعليم العالي 

جامعة امللك )

 (فيصل 

مركز ألابداع 

الحرفي وسوق 

 الحرفيين

املتحف الوطني 

وجمعية الثقافة 

 والفنون 

 والنادي ألادبي

من  أفالم وثائقية ملقررات التربية الفنية3أنتاج 

 الكادر املدرب

 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ16/1/1441 هـ16/1/1441 3 خمسة في خمسة  .1  

منسقي ألامن 

 سالمةوال

 (بنين ـ بنات ) 

إدارة ألامن والسالمة 

 املدرسية

 إدارة الاعالم التربوي 

إدارة التدريب 

 والابتعاث

جامعة امللك 

 فيصل

من منسقي ألامن %     70 ارتفاع مستوى مهارة

 والسالمة

 املدرسية السالمةمجال  في

 

 .املدرسية املباني في والسالمة ألامن وسائل تحسين:  10املبادرة  

 

 مقدمة
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 هـ17/5/1441 هـ16/5/1441 3 ملتقى السالمة الخامس  .1

الفئات املختلفة 

من ذوي 

الاحتياجات 

أولياء + الخاصة 

 الامور 

إدارة ألامن والسالمة 

 املدرسية

 إدارة الاعالم التربوي 

 إدارة التربية الخاصة

جمعية املعاقين 

 باألحساء

جامعة امللك 

 فيصل

طالب ذوي من % 60 ارتفاع مستوى مهارة

مجال  في الاحتياجات الخاصة والياء امورهم

 السالمة

 املدارس هـ10/11/1441 هـ1441/ 5/1 6 الصيانة الذاتية  .3
ال إدارة التشغيل 

 والصيانة
 % 95تحسين البيئة التعليمية  الى   شؤون املباني

4.  
صيانة تكييف أفنية مدارس 

 الطفولة املبكرة
 املدارس هـ10/11/1441 هـ1441/ 5/1 6

إدارة التشغيل 

 والصيانة
 % 95تحسين البيئة التعليمية  الى  الوزارة 

 املباني إلادارية هـ10/11/1441 هـ1441/ 5/1 6 ت لتحسين البيئة إلاداريةخطوا  .5
إدارة التشغيل 

 والصيانة
 % 95تحسين البيئة التعليمية  الى   شؤون املباني

6.  
صيانة طاوالت وكراس ي الطالب 

 باملدارس
 املدارس هـ10/11/1441 هـ1441/ 5/1 6

إدارة التشغيل 

 والصيانة
 % 95لبيئة التعليمية  الى تحسين ا  شؤون املباني

 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ1441/  7/  15 هـ1441/  11/  16 1 فرق العمل ذات ألاداء الفعال  .1  أمانة التعليم جميع إلادارات 

كافة إلادارات 

املعنية بمؤشرات 

 الاستعداد

- 
تحسين العمليات إلادارية داخل إلادارات 

 %100واملدارس بنسبة 

تخفيف ألاعباء إلادارية عن املعلمين والقيادات التعليمة لضمان التركيز على العملية التعليمية لتقليل :  11املبادرة  
 املساندةالتكاليف وتحسين الجودة للخدمات 
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1.  
البوابة إلالكترونية لوحدة تطوير 

 املوارد البشرية
 هـ0440/ 00/ 5 هـ0440/ 00/ 06 0

ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

تطوير املوارد  وحدة

 البشرية
 %022إنشاء البوابة إلالكترونية بنسبة  - إدارة تقنية املعلومات

 هـ0440/ 00/ 5 هـ0440/ 00/ 06 0 درب معتمدامل  .3
ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية

املدارس املتعاونة  -

 باملحافظة

إدارة الجودة وقياس -

 ألاداء

 فوفمكتب ىعليم اله-

 (بنين ) إدارة التدريب -

- 
ة خالل العام /مدرب 02تنفيا البرنامج التدريبي لـ 

 الدراس ي

 هـ0440/ 00/ 5 هـ0440/ 00/ 06 0 أخصائي موارد بشرية  .4
ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية

املدارس املتعاونة  -

 باملحافظة

إدارة الجودة وقياس -

 ألاداء

 عليم الهفوفمكتب ى-

- 
ة خالل /متدرب 002تنفيا البرنامج التدريبي لـ 

 العام الدراس ي

5.  
ات / لقاءات جماهيرية لشاغلي 

 الوظائف إلادارية
 هـ0440/ 00/ 5 هـ0440/ 00/ 06 0

ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية

إلادارات املتعاونة  -

 باملحافظة

املدارس املتعاونة  -

 املحافظةب

 لقاءات جماهيرية خالل العام الدراس ي 6إقامة  -

 هـ0440/ 00/ 5 هـ0440/ 00/ 06 0 املقرات التدريبية  .6
ات / شاغلي

 الوظائف إلادارية

وحدة تطوير املوارد 

 البشرية

كافة إلادارات  -

 باملحافظة

كافة املدارس   -

 باملحافظة

 مقرات تدريبية خالل العام الدراس ي 4إيجاد  -

هـ0440/ 2/ 0 ه0440/ 0/ 00 6 مدرستي مسئوليتي  .7  

مدارس التعليم 

العام ، والتحفيظ 

ورياض ألاطفال 

وبرامج التربية 

 الخاوة

إدارة التجهيزات 

 املدرسية

املدارس ، إلادارات 

التعليمية ، ومكاتب 

 التعليم

- 

 

م  مدارس املحافظة في أنشطة % 52مشاركة 

 .وفعاليات املبادرة 

7.  
اشتراطات )درسية املقاوف امل

 (وتطبيقات
هـ 1441/   7/  1 ه 1441/  7/  1 7  -- التدريب التربوي  خدمات الطالب مسؤول مقصف 

املقاصف املدرسية  يتدريب مشرفي ومسؤول

 %70بنسبة 
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 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  ؤشر التحققم

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
  TIMSSسباق ىعلم الرياعيات 

0202 
هـ 0440/ 02/24 ه00/20/0440 5  

 طالب املرحلة

 الابتدائية

إدارة الاشراف التربوي 

 (بنبن)
 - مكاتب التعليم

 تحصيل الطالب في الرياعيات مستوى  ارتفاع

 .%0 بنسبة

1.  
املستوى التحصيلي وتحسين 

 نواتج التعلم
هـ 1441/  19/7 هـ 1441/  1/1 5  

طلبة مدارس 

 .التعليم العام 

إدارة التوجيه و 

 إلارشاد
----  املدارس

ارتفاع املستوى التحصيلي للطلبة بنسبة 

10.  % 

هـ 0440/  4/ 0 هـ 0440/ 0/  0 5 لغتي هويتي  .3  الطالب 
مكتب التعليم بشمال 

 ساءألاح
 %022مشاركة جميع املدارس بنسبة  ----- املدارس

ه 1441/  6/ 1 ه 1441/  4/ 1 5 عباقرة الرياضيات  .4  الطالب 
مكتب التعليم 

 بشمال ألاحساء
 %100مشاركة جميع املدارس بنسبة  ----- املدارس

هـ 0440/  0/ 05 هـ 0440/ 0/  0 4 معرض التصوير التشكيلي  .5  الطالب 
مال مكتب التعليم بش

 ألاحساء
 %75مشاركة جميع املدارس بنسبة  ----- املدارس

هـ 0440/  5/ 02 هـ 0440/ 0/  0 4 هكاثون ألارض  .6  
طلبة مدارس 

 .التعليم العام 

مكتب التعليم بشمال 

 ألاحساء
 %75مشاركة جميع املدارس بنسبة  ----- املدارس

ه 16/7/1441 ه4/6/1441 3 (التحصيل الدراس ي)سباق   .7  

املرحلتين طالب 

املتوسطة 

 والثانوية

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 - املدارس

نسب نجاح في  نتحقيق الطالب املشاركي

 من النقاط املقدرة%  70املنافسة ال تقل عن 

ه 16/5/1441 ه14/4/1441 3 (الطالقة القرائية)ملتقى   .7 اتقان الطالب املشاركين للمهارات املستهدفة  - املدارسمكتب التعليم طالب املرحلة  

 

 حسب واملتوقع ، الطالب مستوى  بين الفجوة لتحديد ألاساسية للمقررات الشامل للتقويم نظام تطوير:  13املبادرة  

 .دراسية مرحلة معايير كل
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 %70بنسبة ال تقل عن  (بنين)بالهفوف  املتوسطة

ه 16/7/1441 ه10/1/1441 3 (محاكاة قياس)برنامج   .9  

طالب الصفين 

الثاني والثالث 

 الثانوي 

مكتب التعليم 

 (بنين)بالهفوف 
 - املدارس

تحسن متوسط نتيجة الاختبار البعدي في 

الختبار مقارنة با% 5البرنامج بنسبة ال تقل عن 

 القبلي

10.  Academic writing 5 07/00/0440هـ4/7/0440 هـ  
طالبات املرحلة م 

 ب -ث  –
 %22تحس  مستوى مهارة الكتابة -  املدارس مكتب ىعليم القرى 

ه 1441/ 4/  17 هـ17/1/1441 3 ماراثون الكتابة  .11  معلمات ـ طالبات 
مكتب التعليم 

 بالهفوف
ــ املدارس ــ  ـــــ

حسن الطالبات في مهارات ارتفاع نسبة ت

 %1التواصل اللغوي بنسبة 

هـ 1441/  7/  9 هـ1441/  11/  16 5 املهارات العملية في الحاسب آلالي  .11  معلمات 
مكتب التعليم 

 بالهفوف
  - مدارس

تحسن مستوى التحصيل في املهارات العملية 

 %1ملادة الحاسب ألالي بنسبة 

13.  
تحليل املحتوى وجدول 

لتين الابتدائية املواصفات للمرح

 واملتوسطة ملناهج اللغة العربية

هـ 1441/  7/  14 هـ 1441/  1/  4 5  املعلمات 
إدارة إلاشراف 

 التربوي 
 - املدارس

إعداد دليل واحد معتمد يتضمن جداول 

املواصفات وتحليل املحتوى للمرحلتين 

 املتوسطة وإلابتدائية في مناهج اللغة العربية

 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ 1441/ 7/ 30 هـ 1441/   1/1 5 الزاد املعين  .1  
 طالبات

 املرحلة املتوسطة

مكتب التعليم باملبرز 

 (نات ب)

إدارة نشاط 

 الطالبات

 املدارس

- 
ممارسة الطالبات للمترادفات وألاعداد اللغوية 

 %0م  خالل املعاجم اللغوية املوثقة بنسبة 

 

 مركز تطوير تعليم اللغة العربية:   15املبادرة  
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 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 لتهيئةوا

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ 5/2/0440 ه05/6/0440 0 (أنت قدها ) تحدي جدول الضرب   .1  
طالب املرحلة 

 الابتدائية

مكتب التعليم بشرق 

 ألاحساء
  املدارس املستهدفة

م  الطالب املشاركين لجدول % 72اتقان 

 الضرب

هـ0440/  9/7 هـSay it 0 0/0/0440 تحدي النطق  .1  

 معلمات

طالبات املرحلة +

القطاع )الابتدائية 

 (الحكومي

مكتب التعليم 

 بالهفوف
 - املدارس الابتدائية

تحس  أداء طالبات املرحلة الابتدائية  في  املهارة 

 %0ألاساسية للغة الانجليزية  بنسبة 

 

 الابتدائيتعليم التطوير :   17املبادرة  
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 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 ةاملستهدف

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
التقويم الصفي الداعم لتعلم 

 الرياعيات
هـ14/9/1441 هـ1441/ 7/ 16 5  

معلمات الرياعيات 

 للمرحلة الثانوية

مكتب التعليم 

 بالهفوف
 -- املدارس

حصيل  الدراس ي في مادة الرياضيات تحسن الت

 %3بنسبة  

هـ0/2/0440 هـ0/0/0440 7 الصفوف الحرة  .1  

معلمات التربية 

جميع )ألاسرية 

 طالبات –( املراحل 

مكتب التعليم 

 بالهفوف
 %0اكساب الطالبة مهارات اجتماعية بنسبة  - املدارس

 

ر نموذج جديد في بنية املناهج الدراسية للتحول نحو التعليم املعتمد على الطالب بدال من التعليم تطوي:  17املبادرة  
 املعتمد على املعلم لتمكين املعلمين من تلبية احتياجات الطالب و تنمية قدراتهم على مواجهة تحديات الحياه
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 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

 - إدارة التربية الخاصة الطالبات/الطالب  هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 1 أستطيع العمل  .1
جامعة امللك 

 فيصل

ريب طالب تنفيذ ملتقى تجارب ناجحة في تد

 البرنامج التربوي التأهيلي

هـ1441/ 7/ 9 هـ1441/  1/ 17 3 الرابح ألاكبر  .1  طالبات 
إدارة الاشراف 

 التربوي 
 املدارس

جامعة امللك 

 فيصل

ارتفاع نسبة الطالبات في اعداد سلطات  

 % .3صحية ومنوعة بنسبة 

 رقم الهدف اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 ستهدفةامل

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ30/7/1441 هـ1/1/1441 3 بإبداعي ارتقي  .1  

لشهداء أبناء ا

ومنسوبي التعليم 

 املتوفين

 مكتب وفاء

 نادى الحي -

 إدارة املوهوبات -

 نشاط الطالب-

 جمعية البر
برامج من تنفيذ املستفيدين ( 5)تنفيذ عدد 

 من املكتب تخدم جميع شرائح املجتمع

هــ0440/  05/2 هــ 05/0/0440 0 الام امللهمة  .1 ارتفاع التحصيل الدراس ي لطالبات الاولى  -مدارس املرحله  كتب التعليم بالقرى مطالبات الاولى  

 

 .هن وتعزيز الاتجاهات إلايجابية نحو املهن توفير ورش فنية باملدارس لتدريب الطالب على امل:    19املبادرة  

 

 .)ارتقاء( الوطنية الهوية و القيم تعزيز في ودورها التعليمية و التربوية العملية في ألاسرة مشاركة تعزيز   10املبادرة  

https://edu.moe.gov.sa/Makkah/Departments/general/wfaa/Pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Makkah/Departments/general/wfaa/Pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Makkah/Departments/general/wfaa/Pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Makkah/Departments/general/wfaa/Pages/default.aspx
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وليات / بالرعاية 

 الامور 

 % 42بالرعاية في املهارات الاساسية  بنسبة  الابتدائية

 رقم الهدف اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
 من الاستعداد مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ 30/11/1441 هـ 1/1/1441 7 املنافسة إلاعالمية ألندية الحي  .1  
أندبة الحي بنين 

 وبنات
 - - إدارة إلاعالم التربوي 

تكريم  ألاندية الحاصلة على العشر مراكز 

 ألاولى  ،

1.  
شركائنا بالتعليم والتنمية 

 املهنية
هـ 1441 /10/11 هـ 1/1/1441 4  

مدارس ىعليم 

 العام

 اندية الحي

 مكتب التعليم ألاهلي

 والتطوير التخطيط إدارة

 مكاتب التعليم

 إدارة النشاط املدرس ي

- 
شركات  مع املعاهد ومراكز  3توقيع عدد 

 التدريب

 

 التعليمية الترفيهية الحي أندية برنامج   11املبادرة  
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 م

 
 رقم الهدف اسم املبادرة

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 ذ املبادرةجهات تنفي
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

هـ 30/11/1441 هـ 1/1/1441 1 متميزون  .1  

 طالب

 الهيئة التعليمية

 الهيئة الادارية

إدارة إلاعالم 

 التربوي 
- - 

نشر  عن طريق  ارتفاع  بمستوى ألاداء

 يمية املتميزةاملمارسات التعل

ــــــ1441/  1/ 5 7 تأصيل التربية الصحية  .1 ه 1441/  7/  17 هــ  
ات / املرشدي   

 الصحيين

ادارة الشؤون 

 الصحية املدرسية
 ادارة الاعالم

جامعة امللك 

 فيصل

جامعة امللك 

سعود للعلوم 

 الصحية

نشر الوعي واملعرفة ملفهوم  التربية الصحية  

ات  الصحيين  / من  املرشديين %  30لدى 

 .بمدارس املحافظة 

ه 1441/  7/  7 ه 1441/  1/  1 3 (وشفاء. حليب إلابل غااء)  .3  
 طالب

 مدارس الهجر
 -- -- خدمات الطالب

 برفع الوعي لدى طالب الهجر بفوائد حلي

 %50ألابل بنسبة 

ه 15/7/1441 ه 3/1/1441 7 صحتي في رياضتي  .4  
طالب مدارس 

 ىعليم الكبار

يم الكبار إدارة تعل

 (بنين )
  مدارس تعليم الكبار

نشر الوعي بأهمية  الرياضة  وممارستها وأثرها 

 %40على صحة الجسم والعقل بنسبة 

 هـ02/2/0440 هـ0/0/0440 0 املجلس الطالبي املدرس ي  .5
الطلبة بجميع 

 املراحل الدراسية

ادارة توجيه وإرشاد 

 الطالبات

وحدة شراكة املدرسة 

 معمع ألاسرة واملجت

 املدارس

 -
بنسبة  0202قيادات طالبية شابة وفق رؤية 

02% 

6.  
بناء املفاهيم وغرس القيم م  

 خالل مقررات العلوم الشرعية
هـ07/7/0440 هـ0/0/0440 0  

 املعلمون 

 الطالب

مكتب التعليم 

 بالشرق 
 %02ارتفاع نسبة اهتمام الطالب بتطبيق القيم  - املدارس

 

 في وتضمينها والعملية، العامة الحياة في للنجاح املؤدية الشخصية لمهاراتل متكاملة مصفوفة تطوير   11املبادرة  
 الصفية غير املناهج وألانشطة
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هـ00/20/0440 هـ02/20/0440 5 ماراثون التحصيل الدراس ي  .7  الطالب 
مكتب التعليم باملبرز 

 بنين/ 
- - 

م  %  22تحسين مستوى التحصيل الدراس ي لـ 

 املتنافسين

هـ06/26/0440 هـ00/25/0440 5 مسابقة البيروني الصغير  .7  الطالب 
مكتب التعليم باملبرز 

 بنين/ 
- - 

م  %  52تحسين مستوى التحصيل الدراس ي لـ 

 املتنافسين

ه02/7/0440 ه0/0/0440 0 لبنات ىعلم الرياعيات املدهشة  .9  - - إدارة رياض ألاطفال ألاطفال 
 املختلفة الرياعية املهارات الطفل اكساب

 %25 بنسبة

ه02/7/0440 ه0/0/0440 5 مهارات التعلم في القراءة الجهرية  .10  %22 سبةبن اللغوية املهارات ألاطفال اكساب - - إدارة رياض ألاطفال ألاطفال 

ه1/7/1441 ه1/1/1441 5 فصيح  .11  - - ادارة رياض ألاطفال ألاطفال 
 بطالقة التحدث في ألاطفال مهارات تطوير

 % 70 إلى تصل بنسبة

11.  
مسابقة تحدي القراءة باللغة 

 3إلانجليزية 

Reading Challenge 

هـ15/7/1441 هـ15/1/1441 3  

طالبات املرحلتين 

املتوسطة )

 (والثانوية

تعليم باملبرز مكتب ال

 (بنات )
 - املدارس

تحسين مستوى الطالبات في مهارة القراءة 

والتحدث والتلخيص باللغة الانجليزية بنسبة 

10% 

13.  PIZA   هـ0440/ 0/7 هـ 0440/ 06/0 5 0بداية و انطالق  

 طالبات

 املرحلة الثانوية

 و املتوسطة

مكتب التعليم باملبرز 

 (بنات )
 - املدارس

% 0تحصيل الدراس ي بنسبة ارتفاع نسبة ال

 الدولية PIZA للطالبات في نماذ  اختبارات 

14.  
الاستيعاب املفاهيمي  لدروس 

 العلوم باستراتيجية

 مسرحة املناهج

هـ7/0440/ 02 هـ07/00/0440 7  
 معلمات

 طالبات

مكتب التعليم 

 بالهفوف

 املدارس

 إدارة املوهوبات
- 

 تحس  مستوى الطالبات  في مادة العلوم بنسبة

0% 

15.  Robot Zone 3 17/11/1441هـ30/7/1441 هـ  
معلمات طالبات 

 املرحلة الابتدائية

مكتب التعليم 

 بالهفوف
 مدارس

معلمة من ادارة 

 تعليم الرياض

تنمية مهارات القرن الواحد و العشرين بمعدل 

 درجتين

16.  
مسابقة تحدي القراءة باللغة 

 الانجليزية

Reading Challenge 

هـ30/7/1441 هـ4/1/1441 3  

طالبات املرحلتين 

املتوسطة )

 (والثانوية

 إدارة إلاشراف

 بنات)التربوي 
-  مكاتب التعليم

تحسين مستوى الطالبات في مهارة القراءة 

والتحدث والتلخيص باللغة الانجليزية بنسبة 

10% 

هـ 0/0/0440 هـ 05/7/04404 0 ودى القيم الانشادي  .17  
 طالبات

 (ب ، م و، ث  ) 
 الطالباتإدارة نشاط 

 إدارة العالقات العامة

 إدارة إلاعالم التربوي 

 مكاتب التعليم

جامعة امللك 

 فيصل

جمعية الثقافة 

 والفنون 

 فوز فريق إنشادي على مستوى مدارس املحافظة

 هـ0440/ 2/  9 هـ0440/  7/  0 0 امللتق  ألاول  لرياعة الفتيات  .17
 طالبات

 (ث/ م / ب) 

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 

 تب التعليممكا

 إدارة العالقات العامة

جامعة امللك 

 فيصل

مشاركة املدارس التي تنطبق عليها الشروط في -

امللتق  الرياض ي على مستوى إدارة التعليم بنسبة 
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 %02 وزارة الصحة

19.  
املدارس النموذجية الصديقة 

 وفق رؤية إدارة املعارف الطالبية

 (نلتقي لنرتقي ) 

 هـ0440/ 2/  9 هـ0440/  7/  0 0
مدارس م  

 مختلف املراحل

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 

 مكاتب التعليم

 جامعة امللك فيصل
- 

تمكين املدارس العينة م  إدارة معارف الطالبات 

 بنجاح خالل ساعة النشاط

10.  
 الهندسة إلالكترونية إلادارية

 (العام ألاول ) 
 هـ0440/ 2/  9 هـ0440/  7/  0 0

مدارس م  

 مختلف املراحل

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 

 مكاتب التعليم

 الحاسب آلالي قسم

 إدارة التقنيات

- 

إودارات إلكترونية  5نشر ما ال يقل ع  -

للتثقيف حول النشاط غير الصفي في قنوات 

 التواول الاجتماعية

11.  
 0جائزة إحسان

 (حفل ختام ألانشطة )
 فئات الجائزة هـ0440/ 2/  9 هـ0440/  7/  0 0

 البيالنشاط الط

 (بنات ) 
 تحقيق الفوز لكل مراكز الجائزة - إدارة إلاعالم التربوي 

11.  
 القائدات الواعدات

 سفيرة التميز (الطالبة املدربة)
 هـ0440/ 2/  9 هـ0440/  7/  0 0

طالبات املرحلة 

 الثانوية

 النشاط الطالبي

 (بنات ) 

 القائدات الواعدات

 (الطالبة املدربة)
- 

يق طالبي قادر على قيادة نادي مدرس ي لتتهيل فر 

 ذاته وتدريب أقرانه بكفاءة

 رقم الهدف اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
 متابعة الطالب الخريجين

 .في نظام املقررات
ه 1441/  11/ 30 ه 1441/  4/ 30 1  

طالب املرحلة  

 .الثانوية

إدارة إلاشراف 

 (بنين)التربوي 

 مكاتب التعليم

 إدارة الاختبارات والقبول 
- 

استكمال متطلبات التخرج لطالب الثانوية 

 %. 100العامة 

هـ30/7/1441 هـ4/1/1441 1 "سبق"مشروع   .1  
طالبات املرحلة 

 يةالثانو 

إدارة إلاشراف 

 التربوي 
 - املدارس

ارتفاع نسبة تحسن الطالبات في اختبار 

 %1القدرات  العامة بنسبة 

 

 .العمل سوق  واحتياجات الجامعية التخصصات مخرجات بين املوائمة لضمان عملي اطار وضع:   15املبادرة  
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 رقم الهدف اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
جدوى مشاريع الخطط 

 التشغيلية
 هـ 1441/ 30/6 هـ 15/1/1441 1

رؤساء مشاريع 

الخطط التشغيلية 

في الوحدات 

التنظيمية  و 

منسفي ومنسقات 

 الخطة التشغيلية

إدارة التخطيط 

 والتطوير

إدارة التدريب التربوي 

إدارة  –والابتعاث 

الاشراف التربوي 

 (بنات)

-- 

مستوى التنفيا ملشاريع الخطط  تحس 

التشغيلية لالدارات والوحدات واملكاتب ألعلى م  

25 % 

1.  
 مصفوفة املهام

 .(إلانجاز ألاجل في الوقت ألاقل)
 هـ 1441/ 30/6 هـ11/1/1441 1

إلادارات التعليمية 

واملدرسية 

واملساندة في إدارة 

 التعليم

إدارة التخطيط 

 والتطوير

 إدارة التدريب التربوي 

 والابتعاث
- 

على أداء  اوظفات املوظفون و م   امل%  22إتقان 

 .وبجودة عالية املهام 

30/6/1441 هـ 1441/ 30/4 1 حوسبة متابعة املهام  .3  

منسوبي 

ومنسوبات 

 التخطيط

 والتطوير

إدارة التخطيط 

 والتطوير

إدارة التدريب 

 التربوي و الابتعاث
- 

ابعة استخراج  التقارير الالكترونية ودقة مت

 % 100تنفيذ املهام  الى 

4.  
 باحث

الخدمات الالكترونية )

 (للباحثين والباحثات

30/7/1441 هـ 15/1/1441 1  

جميع منسوبي 

ومنسوبات الادارة 

العامة للتعليم 

 باالحساء

إدارة التخطيط 

 والتطوير
- - 

تقديم الخدمات الى الباحثين والباحثات  

 % 100الكترونيا بنسبة 

هـ1441/  7/  15 هـ1441/  11 / 16 6 مستعد  .5  أمانة التعليم جميع إلادارات 
كافة إلادارات املعنية 

 بمؤشرات الاستعداد
- 

تأمين كفاءة الاستعداد لبدء العام الدراس ي 

 %100الجديد بنسبة 

 

 .والتشغيلية الرأسمالية النفقات ترشيد يحقق بما والتخطيط امليزانية في ألاداء كفاءة رفع:   16املبادرة  
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6.  
 إلاصدار الثاني جاد

 للمرحلة الابتدائية
 ـه30/7/1441 هـ1/1/1441 1

 جميعقائدات 

املرحلة مدارس 

 ئيةالابتدا

 وعددها

144 

إدارة الاختبارات 

 ل والقبو 

 مكاتب التعليم

الهفوف واملبرز )

 (والقرى  

 املدرسة+ 

ب / هـ 09ب/ هـ 7ب 

ب نوره / البطالية 

 م06ب / الجبر 

 ال يوجد

ارتفاع مستوى تنظيم خطة سير الاختبارات 

للمرحلة الابتدائية وفق ألادلة واللوائح بنسبة 

30% 

 م الهدفرق اسم املبادرة م

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  مؤشر التحقق

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

ه 17/9/1441 ه11/1/1441 1 شركاء النجاح  .1  قادة املدارس 
إدارة الجودة وقياس 

 ألاداء

 التدريب والابتعاث

 مكاتب التعليم
 -

من ( بنات/بنين)مدارس  7ارتفاع رضا املستفيد في 

املدارس الحاصلة على النطاق الذهبي في لجان 

 % 90التميز والجودة الى 

هـ 17/7/1441 هـ11/1/1441 1 القائد املؤثر  .1  قادة املدارس 
إدارة الجودة وقياس 

 ألاداء
 مكاتب التعليم

الشراكات 

 املجتمعية
 %70ملتقدمين لجوائز التميز  ارتفاع نسبة ا

هـ1441/  7/  15 هـ1441/  1/  1 1 أرقى  .3  أمانة التعليم جميع إلادارات 
كافة إلادارات املعنية 

 باملؤشرات
 -

ارتفاع مستوى أداء إلادارة وفق معايير مؤشرات 

 %100قياس ألاداء 

4.  
ادخال بيانات الاراض ي 

افق في محافظة  التعليمية ومر

 الاحساء

هـ 1/11/1441 هـ 1/01/1441 6  

 املهندس 

والفاولين 

والتخطيط 

 املدرس ي

 ألاراض ي والبرمجة

 شؤون املباني
 وزارة املاليه التخطيط املدرس ي

استخراج الاراض ي اململوكة حين الحاجه لبناء 

 %90مدارس ومباني حكومية  

 

 

 التعليم وزارة في ألاداء قياس مؤشرات تطوير:    34املبادرة  
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5.  
اقع  تسجيل احداثيات مو

 تعليمية مستلمه من الامانه
ـه 1/5/1441 ه1/5/1441 6  جميع املوظفين 

 ألاراض ي والبرمجة

 شؤون املباني
 الامانة التخطيط املدرس ي

اقع الاراض ي املستلمه من الامانه  معرفة مو

 % 100والخاصة لتعليم 

6.  
ارشفة وتسجيل بيانات 

 الصكوك الالكترونية
 ألاراض ي والبرمجة التعليم هـ 1/01/1441 هـ 1/04/1441 6

 شؤون املباني

 
 كتروني لحفظ البيانات والصكوكبرنامج ال الامانة

7.  
ارشفة  و فهرسة معلومات 

 الاراض ي
 ألاراض ي والبرمجة التعلبم ه 1/11/1441 ه1/7/1441 6

 شؤون املباني

 
 ارشفة جميع الاراض ي الامانة

 اسم املبادرة م
رقم 

 الهدف

 العمر الزمني للمبادرة
الفئة 

 املستهدفة

 جهات تنفيذ املبادرة
الدعم 

 الخارجي
من الاستعداد  شر التحققمؤ 

 والتهيئة

الى التقويم 

 الختامي
 املساندة الرئيسية

1.  
ملتقي قصص النجاح  في التعليم 

 ألاهلي
 ه30/6/1441 ه1/1/1441 4

الهيئة التعلمية 

وإلادارية والطالب 

 باملدارس ألاهلية

مكتب التعليم ألاهلي ـ 

 إدارة املدارس ألاهلية
 مكاتب التعليم

لك جامعة امل

 فيصل

 من املدارس ألاهلية%  50ـ مشاركة 1

ـ  زيادة  اعداد الطالب امللتحقين  باملدارس 1

 %5ألاهلية  بنسبة 

 هـ 1/4/1441 ه1/1/1441 4 املجلس ألاهلي لالستثمار  .1
املستثمر الحالي 

 واملحتمل

ألاهلي ـ  التعليم مكتب

 إدارة املستفيدين

إدارة التخطيط 

 املدرس ي

 نيإدارة شؤون املبا

 الغرفة التجارية

 هدف

 الدفاع املدني

 أمانة الاحساء

 مكتب العمل

 اصدار  خريطة الاستثمار للتعليم

 اصدار  دليل اجرائي للمجلس

3.  
الهوية الوطنية لغير الناطقين للغة 

 العربية

 

 هـ 1441/ 9/ 10 هـ 1441/ 1/ 5 4

الطالب و 

 –الطالبات 

املعلمين و 

املعلمات في 

 مكتب التعليم ألاهلي

 مكاتب التعليم

إدارة إلاشراف 

 التربوي 

إدارة التدريب 

معاهد و مراكز 

 التدريب الخاصة

جامعة امللك -

 فيصل

ة تدريبية واحدة لتدريس إصدار حقيب

 مواد الهوية الوطنية

 

 اململكة في )ألاطفال رياض ذلك في بما(العام التعليم في الاستثمار في ألاهلي القطاع مشاركة تشجيع:    36املبادرة  
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 املدارس ألاجنبية و 

 –البرامج الدولية 

مشرفو و مشرفات 

مواد الهوية 

الوطنية في مكاتب 

 التعليم

جامعة إلامام - التربوي و إلابتعاث

بمحمد بن سعود 

 إلاسالمية

 

هـ15/9/1441 هـ11/1/1441 4 "امتنان"   .4  

منسوبي 

ومنسوبات ىعليم 

 ألاحساء

 إدارة الشؤون املالية إدارة شؤون املعلمين
مؤسسة في  100

 القطاع ألاهلي

جهة  100استفادة منسوبي تعليم ألاحساء من 

 مشاركة من القطاع ألاهلي والخاص


