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املقدمة
معين، أما بعد الحمد هللا رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أج

طو رر والتيييو  تتجه اهتمامات القيادات العليا نحو  األهوداف والاتوالل لمحعوى علوى مسوت ي  اعليوة الدىواا ومودي  اجتوه للت

هوووا عوووا ت ووو را وتعووود املاسسوووات التعليميوووة موووا أهوووى عاااووور التوووملجر والباووواء لو وووراد وا دتمعوووات   ووو  املسووواولة أ  ووو  موووا  ي  

هووداف مووا لووال  شخصووية الدوورد وت ووعية جقا ووة ا دتمووت ورسووى اوو رته املسووتقبلية وتبوودأ أوقووى لطوو ات العمووة لتحقيوو  األ 

ليتذا لتحقيوو  املدروود لطووة ت ووا ج الدميووت ئوو  تاايذووا وتاديوو ها وتق رمىووا وتست ووعر ال وواون التعليميووة و دارا ذووا دورهووا ومسوواو 

 نجوووااات مووا الاجا ووات وازنجووااات تتهووا ر جىوو د جميوووت عاااوور العمليووة التعليميووة وهوو ا التقررووور املوو جد تع وو  عووا بعوو 

.هو،  متاين أن ي لة هللا الدى د تالاجاح 1438/ه1439تاات للدصة الدراس   األو  ما العام – دارات ال اون التعليمية 

وهللا امل     
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(تاات)التعليميةلل اون كلمة مساعدة املدير العام 

.الحمد هللا رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

، وهووو ا  علووويى والتميووو  مرتعووودات العموووة ئووو  ازدارة العاموووة للتعلووويى تاملدياوووة املاووو رة ال اووو    قوووى ا دتموووت املعرئووو  املب ووو  علوووى جووو دة الت ن موووا 

.لا ت ي يتحق  ما لال  عمليات التحسين والتط رر املستمر لإلداء واملمارسات الا ت رة، والت  ياععس أجرها  على امليدان ا

ب التعليى التابعة ما لال  متابعة وراد ازنجااات لإلدارات وم اتتلك الرؤي وترجمتذا ( تاات)التعليميةه ا املاطل  تبنت ال اون وما 

ياات املااسوبة، مخوخرة ليتس ى لىا  راة التقيويى املر لو   للممارسوات واألداء و جوراء التحسو. لىا ئ  ا رة تقاررر شىررة و صلية وسا رة 

ازنجااات وامل اريت هو لت  ا 1439/ه1438الدراس   األو  للعام املمعاة ، وجاءت ماجدات الدصة ازم انات املادية والب ررة ل لك جميت 

(.التعليمية والتعلمية)ج انب العملية الا ت رة الىاد ة  قى التحسين والتط رر بيية تحقي  الد دة ئ  جميت 

العطاءهللا الت  ي  والسداد واالستمرار ئ  ساللين 

ألتعى

مررى تنت عقية الدنه 
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راكات قيادة التعليى والتعلى وتط رر األداء الا ت ي واملدرس   وبااء ش

مجتمعية  اعلة

 لت
ً
 تحقي  الد دة الا عية ئ  عمليت  التعليى والتعلى وا ال

ً
  را نم ذجا

ل ماتم  ملدارس  اعلة قادرة على تحمة مساوليا ذا لبااء م اطا االح مات
 للت جيذات التام رة املستقبلية

ً
لدياه ووطاه محققا

_  التمي  _ روح الدرر _ ت ا ا الدرص _ العدالة _ ال دا ية _ تعدرد الى رة 
التمعين 

الرسالة  

ي   ة  الرؤ 

ي  
مالق 
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 دارة االشراف الا ت ي 

تاات-تعليى العبار إدارة  التدررب واالتتعاثإدارة 

 دارة الت جيه وازرشاد

 دارة رعاية امل ه بات دارة الت عية ازسالمية

 دارة رراض األطدا 

 دارة االلتبارات والقب   

 دارة و دة تط رر املدارس

معتب تعليى  رب

معتب تعليى محا ظة تدر

 دارة ن اط الطالبات 

 دارة الا تية الخااة 

معتب تعليى شما 

معتب تعليى شرق 

معتب تعليى محا ظة وادي الدرع

معتب تعليى محا ظة الحاا يةمعتب تعليى محا ظة لي  

12

34
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14 13

16 15

18 17

تاات-ازدارات التابعة لل اون التعليمية 
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: اإلحصائيات العامة: أوًلا 

عدد الزياراتعدد البرامج املنفذةاإلدارةاسم 
دين  اجمالي عدد املستفي

قيادات
دين اجمالي عدد املستفي

معلمات
دين اجمالي عدد املستفي

طالبات

29194188672830التربوي اإلشراف 

565453282088124760التوجيه واإلرشاد

633954228810التدريب واالبتعاث

301001847394740بنات-الكبار تعليم 

1052466878906139086التوعية اإلسالمية

29163306381160رعاية املوهوبات

166161192720رياض األطفال

4241016135013482نشاط الطالبات

95100174809167االختبارات والقبول 

3525115613445800التربية الخاصة

9280124411130وحدة تطوير املدارس

3030542001466448تعليم شمالمكتب 

45331925814600غربمكتب تعليم 

4342313051484465شرق مكتب تعليم 

324701977090مكتب التعليم بمحافظة بدر

18427833050مكتب التعليم بمحافظة وادي الفرع

152455924345مكتب التعليم بمحافظة خيبر

164221883940مكتب تعليم محافظة الحناكية
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عدد الربامج املنفذة خالل الفصل الدراسي االول عدد الزيارات خالل الفصل الدراسي االول 

امجالي عدد املستفيدين  قيادات خالل الفصل الدراسي االول امجالي عدد املستفيدين معلمات خالل الفصل الدراسي االول

امجالي عدد املستفيدين طالبات خالل الفصل الدراسي االول
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: اإلحصائيات العامة: أوًلا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

29194188672830

  عدد ال  امل املاد ة لال

الدصة الدراس   االو  

ة عدد الدرارات لال  الدص

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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 املنفذةالربامج: ثانًيا 

اجلهة املنفذة امجنوع الربناسم الربنامجم
 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق مؤشر 
العددالفئة  املدةالتاريخ 

أيام1/14393/ 15-13املدرسيةالقيادة رئيسة وزاري غير برنامج القيادة الفاعلة1
مشرفات القيادة 

املدرسية
٪70بنسبة 6

2
برنامج مؤشرات رؤساء األقسام 

لرئيسات األقسام4-3االشرافية األداة
وزاري غير 

م اخصائية التقويم رئيسة قس
االجتماعيات

12رئيسات األقساميومان1439/1/1
إدارة تشخيص األداء في 
من 4-3االشراف وفق األداة 
املنظومة

أيام1/14393/ 14-11رئيسات األقساموزاري غير ورشة معلماتنا والرؤية الوطنية3
ات املعلمات املستحد
دينةواملنقوالت الى امل

105
االرتقاء بمهارات وقدرات 

منسوبات التعليم

4
ايات املشرفة التربوية املستجدة والكف

املهنية
أيام14393/ 1/ 28-25رئيسات األقساموزاري غير 

املشرفات 
املستجدات

-
ومتابعةباإلشراف االرتقاء 

العملية التعليمية

وزاري برنامج سفراء مشكاة5
رئيسة قسم العلوم ومشرفات

العلوم
أيام1/14399/ 5-13

-مشرفات -معلمات
محضرات مختبر

156-9-2
د تفعيل التعلم النشط كأح

ليمفي التعالفاعلة األساليب 

6 
مادة كفايات تديس املهارات الحياتية في
التربية األسرية والصحية

أيام15/1/14393-13ةرئيسة قسم التربية األسريوزاري غير 
مشرفات التربية 
األسرية ومعلمات 
النظام الفصلي

7-28
اكساب املعلمات مهارات 
يةتدريس وحدة املهارات الحيات

أيام22/1/14397-16مشرفة نظام املقرراتوزاري غير رراتتهيئة املدارس الحديدة في نظام املق 7
منسوبات املدارس 
الحديدة بنظام 

املقررات

قائدتين +مدارس4
+  جديدتين 

جديدةوكيلة 

لة االملام بقواعد وتعليمات وأد
مدارس نظام املقررات

8 
(  علم وعمل)مبادرة التأهيل املنهي 
2املرحلة

ل مستمر الفصل األو مشرفة نظام املقررات-
مستمر فصل

دراس ي
طالبات مدارس 

املقررات
30

اعداد الطالبة للمشاركة في
سوق العمل

االستيعاب املفاهيمي 9
-

٪95حضور 23تمشرفات الرياضيايومان15/1/1439-14قسم الرياضيات

10
بيق في التعلم النشط بين النظرية والتط

التربية الفنية
٪95حصور 26معلماتأيام14393/ 1/ 28-25ةرئيسة قسم التربية الفنيوزاري غير 
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 ج املنفذةالربام: ثانًيا 

اجلهة املنفذة امجنوع الربناسم الربنامجم
 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق مؤشر 
العددالفئة  املدةالتاريخ 

مستمر16/2/1439قسم التربية الفنيةوزاري حزم وفن11
مشرفات 
معلمات 
طالبات

3
120

غير محدود 

إقامة معارض فنية ألعمال 
الطالبات 

املشاركة باملعرض الوزاري حزم
وفن بتاريخ 

12
ي منظومة قيادة األداء اإلشراف

واملدرس ي
غير وزاري 

اخصائية التقويم 
رئيسة قسم القيادة املدرسية  

425قائداتايام10-13/2/14395
م تدريب قائدات املدارس على فه

مؤشرات االداء

وزاري عربيةاملسابقة الوطنية للغة ال13
اإلشراف التربوي إدارة 

(.رئيسة قسم اللغة العربية
3/1-8 /3 /1439

شهر 
ونصف

–معلمات اللغة العربية 
.طالبات التعليم العام

محدودغير 

بيان بأسماء  املعلمات و / 1
.الطالبات الفائزات

3معلماتو( 4)ترشيح  الفائزات /2
.طالبات

14
منظومة األداء االشرافي 

واملدرس ي
اإلصدار الخامس

وزاري 
اخصائية التقويم 
إلدارة تعليمية

أيام14393/ 5-13/2
ات رئيس-مديرات املكاتب

–الشؤون التعليمية 
مشرفات املكاتب

187
تدريب املشرفات على فهم 

مؤشرات األداء

15
ز معايير األداء املتمي) ورشة 

ملشرفي ومشرفات القيادة
(  املدرسية 

يومان1439/ 3/ 12-11رئيسة قسم القيادة املدرسية وزاري 
مشرفي و مشرفات 
القيادة املدرسية

26
بناء معايير وتحديث ضوابط 
يةتكليف مشرفي القيادة املدرس

كشف الحضور 26معلمات املكتباتبوم1439/ 3/ 11قسم املكتبات والبحثغير وزاري ورشة البحث العملي16

17
مهارات املعلمة )ورشة عمل 

(الناجحة
كشف الحضور 16معلمات العلوم اإلداريةيوم1439/ 3/ 18قسم العلوم اإلداريةغير وزاري 

18
استراتيجيات )ورشة عمل 

(التعلم النشط
غير وزاري 

وم قسم املكتبات والبحث وقسم العل
اإلدارية

يوم1439/ 3/ 24
معلمات املكتبات 
والعلوم اإلدارية

كشف الحضور 42

19 
تنفيذ التعريف مشروع 

ن ) ِّ
وفق اآللية الجديدة ( حس 

1438/ه1439
وزاري 

قة رئيسة قسم الصفوف األولية ومنس
ن باإلدارة  ِّ

مشروع حس 
يوم 1439/ 3/ 22

ن في  ِّ
منسقات حس 
املكاتب

توصيات 7

20 
ة برنامج االختبارات العملي
ة ملقررات الحاسب في املرحل

(فصلي ومقررات)الثانوية 
أورق العمل واصدار توصيات 45مشرفات الحاسب3/14393/ 10-8قسم الحاسبوزاري 
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 املنفذةالربامج: ثانًيا 

اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

21 
تصميم استمارة الزيارات " عقد ورشة

" املركبة لرئيسات األقسام 
9رئيسات األقسام 14393/ 7-5اخصائية التقويمغير وزاري 

تصميم استمارة الزيارات 
املركبة لرئيسات األقسام

22 
واد ورشة أعداد أسئلة اختبار املراحل للم

من ( فقه -علوم -رياضيات -لغتي ) 
األقسام املهنية 

غير وزاري 
اخصائية القويم 

قه رئيسات األقسام املعنية ف
رياضيات / علوم / لغتي /

9 /12/14394
مكاتب التعليم 
ه واملدارس التابعة ل

مكاتب7
مدرسة 280

ملحكي تسليم األسئلة االختبار ا
تعليم ملؤشر املراحل للمكاتب ال

23 

إلدخال مؤشرات (مكن) متابعة برنامج
ي منظومة قيادة األداء االشرافي واملدرس 
من قبل االخصائيات واملشرفات 

واملدارس

مستمر 1439/ 1/3اخصائية التقويموزاري 
مكاتب التعليم 
ه واملدارس التابعة ل

مكاتب7
املدارس+

ي اكتمال تسجيل املؤشرات ف
ة البرنامج لكل مكتب ومدرس

24 

أعداد ورقة عمل 
تعزيز دور معلم الدراسات "لقاء 

ارات االجتماعية والوطنية في تنمية امله
الحياتية ومهارات القرن الحادي 

والعشرون لدى املتعلمين 

وزاري 
رئيسة قسم التربية 
االجتماعية والوطنية 

يوم 30/3/1439
مشرفات 

ومشرفي العلوم 
االجتماعية 

جميع مشرفات 
م ومشرفي القس
في اململكة 
العربية 

السعودية 

ي إعداد ورقة عمل ومشاركتها ف
اللقاء 

وزاري لقاء تعريفي ببرنامج بحث الدرس 25
رئيستي اللغة العربية 

والرياضيات
حضور البرنامج108قيادات 23-24/3/14392

توقيع حضور 95املعلمات األوائليوم12شهور 3مشرفة نظام املقرراتغير وزاري االنضباط املدرس ي 26

27 
ز بناء مشروعات الخطة التنفيذية للمرك
الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية

-
التربوي اإلشرافإدارة رئيسة /

قسم اللغة العربية
يوم 1439/3/17

مشرفات ومعلمات 
اللغة العربية

38
تنفيذ الورشة / 1
مشروعا51بناء / 2

28 
بحث الدرس اللقاء التعريفي ملشروع

.التطوير املنهي القائم على املدرسة 
-

إدارة اإلشراف التربوي / رئيسة 
قسم اللغة العربية

يومان1439/3/23
قائدات املرحلة الثانوية 

تنفيذ اللقاء114واالبتدائية

29 
ومكاتباالشراف تطوير مديري ومديرات 

(الجدارات)التعليم 
أيام14394/ 4/3-3/29االشراف التربوي إدارة وزاري 

مديرات ادارات 
ومكاتب االشراف 

التعليم في مناطق 
اململكة

50
مي رفع تقرير نهائي وتقرير اعال 
يخص البرنامج الى الوزارة

14
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات

565453282088124760

  عدد ال  امل املاد ة لال

الدصة الدراس   االو  

ة عدد الدرارات لال  الدص

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

1
حل لقاء تعريفي للمرشدات لجميع املرا

الثالثة
28مرشدات الطالباتيومان22/1/1439-21التوجيه واإلرشادإدارة وزاري غير 

تزويد املرشدات بالسجالت الخاصة % 84
تفعيل املعتمدة ومناقشة بنود املنظومة ومتابعة ال

 
 
فيما بعد ميدانيا

23مرشدات الطالباتيوم26/1/1439التوجيه واإلرشادإدارة وزاري غير اللقاء الثاني باملرشدات2
وني تزويد املرشدات بسجل االرشاد االلكتر% 70

شرح املنظومة

29مرشدات الطالباتيوم27/1/1439التوجيه واإلرشادإدارة وزاري غير (االحترافية في اإلرشاد ) ورشة عمل 3
ت تزويد املرشدا• من املستهدفات % 88حضور • 

ديبالسجالت والتعاميم املنظمة للعمل اإلرشا

17مرشدات الطالباتثالث ايام20/1/1439-18التوجيه واالرشادإدارة وزاري الحد من ظاهرة التنمر4
رفع وعي املرشدات الطالبيات للحد من ظاهرة

%50التنمر بنسبة 

25مرشدات الطالباتيوم1439/ 1/ 26التوجيه واالرشادإدارة وزاري غير االرشاديارتقاء لقاء 5
رشدة تطوير املعارف التربوية واالداء املنهي للم

%50الطالبية بنسبة 

ةإعداد السجل العام للمرشدة الطالبي 6
غير وزاري 

403مرشدات الطالباتيوم19/12/1438التوجيه واالرشادإدارة 
ة تزويد وعي املرشدات بمسارات عملهن بنسب

100%

7 
رة دورة تدريبية شراكات املدرسة واألس

(مبادرة ارتقاء)واملجتمع 
أيام27/1/14394-26-14-13التوجيه واإلرشادإدارة وزاري 

قائدات تربويات و 
معلمات

90
ة وعي القائدات ورائدات الشراكة بمفهوم وأهمي

%100الشراكة بنسبة 

(ورشة عمل)خطوات نحو التميز  8
غير وزاري 

22مرشدات الطالباتيوم19/1/1439غير وزاري 
سبة إكساب املرشدات ملهارات العمل اإلرشادي بن

90%

51مرشدات طالباتيومان1439/ 21/1-20التوجيه واإلرشادإدارة وزاري غير الجودة والتميز في االرشاد الطالبي 9

املطلوبإليضاح النوعي عمل عروض % 72الكمي 
، تزويد املرشدات املنظومة ، مناقشة بنود 

يل بالسجالت الخاصة املعتمدة ومتابعة التفع
فيما بعد ميداني

%79نسبة الحضور 20مرشدات الطالباتيوم21/1/1439التوجيه واالرشادإدارة وزاري غير (يبإرشادي أرتق) مهنية تدريبية ورشة  10

جميع الطالبات115264طالبات املدارسأيام14395/ 29/1-25مرشدات املدارسوزاري برنامج رفق االرشادي 11

12 
حقيبة تدريبية لدورة إعداد ورشة 

التوعية باملخدرات
يوم1439/ 8/1مرشدات الطالباتغير وزاري 

مرشدات 2
الطالبات

فريق العمل مشرفة ومرشدتان2

 املنفذةالربامج: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

21مرشدات الطالباتيوم1439/ 27/1التوجيه واإلرشادإدارة غير وزاري اللقاء اإلرشادي نلتقي لنرتقي 13
:  ي من املستهدفين، النوع% 91حضور : الكمي 

لقاء

14 
فاء املشاركة في تنسيق معرض االحت

87باليوم الوطني 
وزاري 

ة مشارك)التوجيه واالرشاد إدارة 
(املعرضفي 

يومين1/1439/ 7
/  معلمات / قيادات 

طالبات
259

االحتفاء بحضور سمو / نوعي% 86/ كمي
+  عليم االميرة لولوة السديري مع منسوبات الت

افتتاح املعرض

15 
نوي املشاركة بورقة عمل في اللقاء الس

للمرشدات الطالبيات
يومان1439/ 12/ 23-22التوجيه وإرشادإدارة غير وزاري 

مرشدات الطالبات 
لجميع املراحل

392
الث حضور املرشدات الطالبيات للمراحل الث

%96بنسبة ( ابتدائي ومتوسط وثانوي ) 

16 

ع املشاركة بورقة عمل في لقاء مشرو 
مقاييس اتجاهات وميول الطلبة 

طة لتوجيههم املنهي للمرحلة املتوس
والثانوية

وزاري 
اد العامة للتوجيه واإلرشاإلدارة 

بوزارة التعليم
5معلمات/ قيادات يوم1439/ 1/ 7

التوجيه واإلرشاد إدارة حضور مديرة 
ومشرفة التوجيه واإلرشاد وأربع مرشدات

%100طالبيات بنسبة 

17 
حضور لقاء خطة متابعة الخطة 

لإلدارةالتشغيلية 
%100حضور املستهدفات بنسبة 10قيادات143910/ 1/ 19التخطيط والتطويرإدارة غير وزاري 

31مرشدات الطالباتيوم1/1439/ 21التوجيه وإرشادإدارة غير وزاري االبداع االرشادي18
ادي تمكين املرشدة الطالبية من عملها االرش

%90وتجويده واالبداع فيه بنسبة 

19
ائي انجاز السعودية أنا ومحيطي وأصدق

واألرض
%100حضور املستهدفات 26مرشدات طالبياتيوم1439/2/11إدارة التوجيه واإلرشادوزاري 

20
انجاز السعودية كيف أكون قائد في

مجتمعي
%100حضور املستهدفات 11مرشدات طالبياتيوم1439/2/11إدارة التوجيه واإلرشادوزاري 

30مرشدات طالبياتأيام14393/ 2/ 19-17إدارة التوجيه واإلرشادوزاري الحد من ظاهرة التنمر بين الطلبة21
رفع وعي املرشدات للحد من ظاهرة التنمر 

%100بنسبة 

22
ا اللقاء األول للجنة املركزية العلي

للبرنامج الوزاري املدارس املعززة 
للسلوك اإليجابي

يوم1439/2/13إدارة التوجيه واإلرشادوزاري 
مديرات إدارات 
ومديرات مكاتب

%100حضور املستهدفات 10

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

يوم1439/2/18إدارة التخطيط والتطويرغير وزاري حضور ورشة دليل العمليات واإلجراءات لإلدارة23
مديرات إدارات 
ومديرات مكاتب

واملنسقات
%100حضور املستهدفات 30

24
لوك املدارس املعززة للس) البرنامج التدريبي على 

(اإليجابي
%100حضور املستهدفات 34مرشدات الطالباتأيام14393/ 27/2-25إدارة التوجيه واإلرشادوزاري 

25
املشاركة في تصحيح االختبارات التحريرية
رشادواملقابالت الشخصية املرشحات للتفرغ لإل 

أيام14399/ 12/2-2إدارة التوجيه واإلرشادغير وزاري 
املرشدات الطالبيات

املرشحات
%98حضور املستهدفات 193

%100تعريف الطالبات بالقيم بنسبة 435طالباتيوم1439/2/9إدارة التوجيه واإلرشادغير وزاري بقيمي ارتقي26

يومان1439/ 2/ 4-3إدارة التوجيه واإلرشادوزاي(اءارتق) دورة شراكات املدرسة واالسرة واملجتمع  27
قائدات ومعلمات

(رائدات شراكة )
25

م تزويد القائدات ورائدات الشراكة بمفهو 
%100وأهمية الشراكة بنسبة 

28 
تأهيل مشرفات التوجيه واإلرشاد املستجدات

للعمل االشرافي
3مشرفاتيومان1439/ 2/ 27-26إدارة التوجيه واإلرشادغير وزاري 

ع تزويد مشرفات التوجيه واإلرشاد بجمي
 )املهام االشرافية 

 
 وميدانيا

 
(  نظريا

%100بنسبة

وزاري (نبراس) التوعية بأضرار املخدرات  29
من البرنامج الوطني للوقاية

(نبراس) املخدرات 
47معلمات –مرشدات يومان1439/ 2/ 18-19

ة بنسبة تنفيذ البرنامج في املدارس املستهدف
100%

30 
لة مهارات الكشف والتدخل املبكر إلساءة املعام

واإلهمال لألطفال
%30تدريب املستهدفات 10مرشدات طالباتأيام14394/ 2/ 12-9إدارة التوجيه واإلرشادوزاري 

%100تم تدريب املستهدفات بنسبة 438طالبات–معلمات يوم1439/2/27إدارة التوجيه واإلرشادغير وزاري قوة الحب والتسامح 31

وزاري ترشيح طالبات لجائزة الشيخ حمدان 32
إدارة التوجيه واإلرشاد

إدارة املوهوبات
3طالباتيوم1439/2/9

تم ترشيح طالبات لجائزة الشيخ حمدان
%100بنسبة 

33 
اءات برنامج االرشاد التعليمي واملنهي تنظيم لق

باملجاالت التعليمية واملهنية
2640وي طالبات الصف الثانشهر1439/3/12-2/17اتتوجيه وإرشاد الطالبإدارة وزاري 

ة رفع وعي الطالبات باملجاالت التعليمي
%50واملهنية بنسبة 

 املنفذةالربامج: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

شهرين1439/3/30-2/2توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري ائيةاملرحلة االبتد-برنامج إنجاز السعودية  34
طالبات الصف السادس 

ابتدائي
1610

بة تدريب املستهدفات للبرنامج بنس
100%

شهرين1439/3/30-2/2توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري سطةاملرحلة املتو -برنامج انجاز السعودية  35
طالبات الصف الثالث 

املتوسط
907

بة تدريب املستهدفات للبرنامج بنس
100%

36 
مهارات الكشف والتدخل املبكر إلساءة

لألطفالواإلهمال املعاملة 
%2987مرشدات الطالباتأيام14394/ 3/ 12-9توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري 

يوم1439/3/11توجيه وإرشاد الطالباتإدارة غير وزاري املشاعرإدارة ورشة عمل  37
12طالبات ومعلمات املركز 

ملحو األمية
5599%

38 
مهارات الكشف والتدخل املبكر إلساءة

لألطفالواإلهمال املعاملة 
%2987مرشدات الطالباتأيام12/3/14394-9توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري 

يوم1439/3/11توجيه وإرشاد الطالباتإدارة غير وزاري املشاعرإدارة ورشة عمل  39
12طالبات ومعلمات املركز 

ملحو األمية
5599%

%66نسبة الحضور 41مرشدات الطالباتيومان1439/ 11/3-10توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري التوعية بأضرار املخدرات 40

اديوالتميز في العمل اإلرشالجودة زيادة 27مرشدات الطالباتيوم1439/3/16توجيه وإرشاد الطالباتإدارة غير وزاري ورشة عمل بإرشادي أتميز 41

42 
ختام برنامج الرحلة العلمية للطالبة 

املتفوقة
1طالباتيومان26/3/1439-25توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري 

مشاركة طالبة متفوقة من % 100
املدينة املنورة

وزاري تدشين مشروع مهنة املستقبل 43
الطالباتنشاط إدارة 

توجيه وإرشاد الطالباتوإدارة 
ةزيادة وعي الطالبات باملهن املتاح49514طالبات الثانوية يوم1439/3/17

%5100مشرفاتيوم1439/3/15توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري ماءاجتماع اللجنة العلمية مللتقى نمو ون 44

45 
س ي حفل الطالبات املتفوقات للعام الدرا

1438/1437
%184100الطالبات1439/3/4توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري 

46 
دورة أسس التوجيه واإلرشاد وأساليب 

تعديل السلوك
%31100مرشدات الطالباتأيام14393/ 3/ 19-17توجيه وإرشاد الطالباتإدارة غير وزاري 

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

47 
دورة التعرف على مؤشرات التطرف 
الفكري وكيفية التعامل معها إلعداد 
مدربين مركزيين في الوزارة بالرياض

يومان3/1439/ 23-22حصانةوزاري 
ه التوجيإدارة مشرفي ومشرفات 

واإلرشاد
47

شاد تزويد مشرفات التوجيه واإلر 
بمؤشرات التطرف وكيفية 

التعامل معها

يوم1439/3/26توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري ملتقى نمو ونماء 48
مشرفات تربويات ،قائدات 
تربويات، مرشدات طالبيات

17895%

49 
امج تدريب املدربين املركزيين على برن

21املدارس املعززة للسلوك اإليجابي ل
املدينةتعليمية في إدارة 

%38100اتمشرفات توجيه وإرشاد الطالبيوم1439/3/2توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري 

50 
دورة التعرف على مؤشرات التطرف 
الفكري وكيفية التعامل معها إلعداد 
مدربين مركزيين في الوزارة بالرياض

يومان3/1439/ 23-22حصانةوزاري 
ه التوجيإدارة مشرفي ومشرفات 

واإلرشاد
47

شاد تزويد مشرفات التوجيه واإلر 
بمؤشرات التطرف وكيفية 

التعامل معها

يوم1439/3/26توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري ملتقى نمو ونماء 51
مشرفات تربويات ،قائدات 
تربويات، مرشدات طالبيات

17895%

52 
امج تدريب املدربين املركزيين على برن

21املدارس املعززة للسلوك اإليجابي ل
تعليمية في املدينة املنورةإدارة 

%38100اتمشرفات توجيه وإرشاد الطالبيوم1439/3/2توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري 

53 
امج تدريب املدربين املركزيين على برن

26املدارس املعززة للسلوك اإليجابي ل
تعليمية في املنطقة الشرقيةإدارة 

%43100ادالتوجيه واإلرشإدارة مشرفات أيام14393/ 3/ 11-9توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري 

48الطالباتيوم1439/4/1توجيه وإرشاد الطالباتإدارة غير وزاري (إعالمية ناقدة ) ورشة تدريبية  54
فيذ مشاركة الطالبات في تن% 100

أنشطة التعامل األمثل لوسائل
االجتماعيالتواصل 

55 
أنا ومحيطي وأصدقاء )انجاز السعودية 

(األرض
وزاري 

توجيه وإرشاد الطالبات إدارة 
ومرشدات الطالبات باملدارس

طالبات الصف السادسشهور 2/2-1439/4/93
ج بنسبة تدريب املستهدفات للبرنام

100%

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

56 
ئد كيف أكون قا)انجاز السعودية 

(مجتمعيفي 
وزاري 

توجيه وإرشاد الطالبات إدارة 
ومرشدات الطالبات باملدارس

شهور 2/2-1439/4/93
ث طالبات الصف الثال

املتوسط
%100تدريب املستهدفات للبرنامج بنسبة 991

%98تحقق بنسبة 20مرشدات الطالباتثالثة أيام1439/4/6توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري جابياملدارس املعززة للسلوك اإلي 57

%100تحقق بنسبة 13مرشدات الطالباتيومين1/41439-2توجيه وإرشاد الطالباتإدارة غير وزاري رحلة إلى التميز 58

%100تحقق بنسبة 49الطالباتيوم3-1439/4/4توجيه وإرشاد الطالباتإدارة غير وزاري كيف نتعامل بنزاهة 59

60 
برنامج التوعية باملخاطر 

(  املرحلة االبتدائية)املخدرات 
ورشة الطفولة والقيم

ةمن معلمات املدرسة املستهدف% 60حضور 31املعلماتيوم1439/4/16توجيه وإرشاد الطالباتإدارة وزاري 

61 
إجراء اإلختبار التحريري 
دمات واملقابالت الشخصية للمتق

لإلرشاد الطالبي
63معلماتثالثة أيام4/1439/ 21-20-9/4توجيه وإرشاد الطالباتإدارة غير وزاري 

ن اختبار املتقدمات وإجراء املقابالت لهن م
%100املعلمات للترشيح بنسبة 

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

633954228810

  عدد ال  امل املاد ة لال

الدصة الدراس   االو  

ة عدد الدرارات لال  الدص

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اجلهة املنفذة جنوع الربناماسم الربنامجم
 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق مؤشر 
العددالفئة  املدةالتاريخ 

%15حضور 8معلماتيوم1439-1-1إدارة التدريبوزاري غير اليوم الوطني1

%  15حضور 13معلماتيومان1439/ 1/ 6-5إدارة التدريبوزاري غير البرنامج اليومي لرياض األطفال2

%  15حضور 19معلماتيومان1439/ 1/ 8-7إدارة التدريبوزاري غير مهارات التدريس الفعال3

%  25حضور 15معلماتأيام14395/ 1/ 15-11إدارة التدريبوزاري مشروع جدارات الفاعلية الشخصية4

%  15حضور 8معلماتيومان1439/ 1/ 15-14إدارة التدريبوزاري غير املصادر البحثيةإدارة 5

%  98حضور 24مشرفاتيومان1439/ 1/ 15-14إدارة التدريبوزاري االستيعاب املفاهيمي للرياضيات 6

%15حضور 14معلماتيومان1/1439/ 19-18إدارة التدريبوزاري غير البرنامج اليومي لرياض االطفال 7

8 
ال مهارات الكشف والتدخل املبكر في حاالت األطف

واالهمالإلساءة املعاملة املعرضين 
%  20حضور 14قياداتيومان1439/ 1/ 21-20إدارة التدريبوزاري 

%  15حضور 22معلماتيومان1439/ 22/1-21إدارة التدريبوزاري غير التقويم الواقعي 9

10 
ال مهارات الكشف والتدخل املبكر في حاالت األطف

واالهمالإلساءة املعاملة املعرضين 
%20حضور 18معلماتيومان1439/ 2/ 26-25إدارة التدريبوزاري 

%20حضور 32معلماتأيام14395/ 1/ 29-25إدارة التدريبوزاري مشروع جدارت الفاعلية الشخصية 11

%  15حضور 17معلماتيومان1439/ 1/ 29-28إدارة التدريبغير وزاري التصميم التعليمي واالنفواجرافيك 12

%  15حضور 13معلماتيومان1439/ 1/ 29-28إدارة التدريبغير وزاري التقويم الواقعي 13

%25حضور 30معلماتيومان3/2/1439-2إدارة التدريبغير وزاري ملف االنجاز14

%15حضور 8معلمات رياض اطفاليومان2/1439/ 3-2إدارة التدريبغير وزاري البرنامج اليومي لرياض االطفال15

%15حضور 16اتمعلمات تعليم كبير يومان1439/ 2/ 3-4إدارة التدريبغير وزاري التقويم الواقعي16

ايام14393/ 6/2-4إدارة التدريبوزاري املهارات في الدراسات االجتماعيةإدارة 17
معلمات اجتماعيات 

نظام فصلي
%50حضور 33

%25حضور 12معلمات متوسطيومان1439/ 2/ 10-9إدارة التدريبغير وزاري ملف االنجاز18

%15حضور 3معلمات علوم شرعيهفصل دراس ي24/41439-10/2إدارة التدريبغير وزاري اتقان الحفظ وتحسين االداء بقراءة االمام عاصم 19

%15حضور 12وكيالت متوسطيومان2/1439/ 12-11إدارة التدريبوزاري مهارات الكشف والتدخل املبكر 20

 املنفذةالربامج: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

%70حضور 30قائدات تعليم اهلييومان13/2/1439-12التدريب إدارة وزاري قيادة بحث الدرس 21

يومان1439/ 2/ 18-12التدريبإدارة غير وزاري ملتقى خبرات االول  22
معلمات العائدات من 

خبرات
%90حضور 38

%25حضور 30معلمات اهلييومان1439/ 20/2-18التدريبإدارة وزاري الفاعلية الشخصيةجداراتمشروع  23

%15حضور 7معلمات البحث العلميايام13/2/14393-11إدارة التدريبوزاري مهارات البحث العلمي 24

%10حضور 25معلمات ابتدائييومان1439/ /24-23التدريبإدارة غير وزاري فنون التحفيز 25

%15حضور 12معلمات متوسطيومان2/1439/ 24-23التدريبإدارة غير وزاري هندرة العمل الجماعي 26

27 
اتقان الحفظ وتحسين األداء بقراءة 

االمام عاصم
وزاري 

ة و التوعية اإلسالميإدارة 
إدارة التدريب

%315معلمات علوم شرعيةل الفصل الدراس ي االو 2-10-24/4/1439

%  25حضور 31وكيالت مدارسيومان1439/ 3/ 2-1إدارة التدريبغير وزاري عمليات ورش العمل 28

%  98حضور 33مشرفات إرشادأيام14393/ 3/ 4-2إدارة التدريبوزاري املدارس املعززة للسلوك اإليجابي 29

يومان1439/ 4/3-3إدارة التدريبغير وزاري مهارات االتصال والتواصل الفعال 30
معلمات برنامج اتقان 

الحفظ
%100حضور 4

%15حضور 30معلمات رياض أطفالأيام14393/ 5/3-4إدارة التدريبوزاري الفاعلية الشخصية 31

32 
لم دعم القيادات التربوية لبيئات التع
النشط قيادة مدرسة املستقبل

%  15حضور 30قائدات مدارسيوم1439/3/9إدارة التدريبغير وزاري 

%  15حضور 20منسقات الجودةيوم1439/3/9إدارة التدريبغير وزاري عادات املتميزين قيادة االبتكار 33

34 
ي الجودة مسؤوليتنا بصمات إيجابية ف

حل املشكالت بفعالية
%  15حضور 51منسقات الجودةيوم1439/3/9إدارة التدريبغير وزاري 

%  15حضور 18قائداتيوم1439/3/9إدارة التدريبغير وزاري لتنمردور القيادة التربوية في الوقاية من ا 35

%98حضور 4معلمات برنامج القراءاتيوم1439/3/11إدارة التدريبغير وزاري استخدام التقنيات 36

37 
عملية مهارات التفكير ودورها الفاعل في ال

التعليمية
%  15حضور 28ةمعلمات املرحلة املتوسطيومان1439/ 16/3-15إدارة التدريبغير وزاري 

%  15حضور 22يةمعلمات املرحلة االبتدائيومان1439/ 17/3-16إدارة التدريبغير وزاري فنون التحفيز 38

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

%90حضور 34مديرات ادراتيوم1439/ 19/3إدارة التدريبوزاري (قيادة أمنة)لقاء  39

%15حضور 29معلماتيومان23/3/1439-22إدارة التدريبغير وزاري العروض الكرتونية 40

%15حضور 10معلماتأيام14393/ 24/3-22إدارة التدريبوزاري (2الفاعلية الشخصية)مشروع جدارات  41

%  15حضور 11معلمات مستجداتأيام14395/ 26/3-22إدارة التدريبوزاري (2الفاعلية الشخصية)مشروع جدارات  42

%100حضور 4معلمات برنامج القراءاتأيام25/3/14393-23إدارة التدريبغير وزاري مهارات التدريب األساسية 43

%  15حضور 18معلماتيومان1439/ 26/3-25إدارة التدريبغير وزاري ليميةمهارات التفكير ودورها الفاعل في العملية التع 44

%25حضور 32وكيالتيومان1439/ 26/3-25إدارة التدريبعمليات ورش العمل 45

%25حضور 45وكيالتيومان30/3/1439-29إدارة التدريبغير وزاري ورش العملعمليات  46

%  15حضور 16وكيالت مدارسيومان1439/ 30/3-29إدارة التدريبوزاري مهارات الكشف املبكر 47

%  15حضور 7معلمات مستجداتأيام3/4/14395-3/ 29إدارة التدريبوزاري (1الفاعلية الشخصية)مشروع جدارات  48

املرشحات٪من 95حضور 3معلمات قرانفصل دراس ي4/1439/ 24-2/ 10إدارة التدريبوزاري اتقان الحفظ وتحسين االداء بقراءة االمام عاصم 49

%25حضور 11مستجداتمعلمات ايام14393/ 4/1-29/3إدارة التدريبوزاري جداراتمشروع  50

%95حضور 19نيةمنسوبات الكلية التقايام10/4/14395-6إدارة التدريبغير وزاري االساليب الحديثة في التوجيه واالرشاد 51

%20حضور 21معلماتايام3أبريل-07إدارة التدريبغير وزاري هندرة العمل الجماعي 52

%20حضور 13معلماتيومان1439/ 4/ 8-7إدارة التدريبغير وزاري العروض الكرتونية 53

%15حضور 28معلماتيومأبريل-08إدارة التدريبغير وزاري التفكير االبداعي 54

%25حضور 20معلماتيوم واحدأبريل-08إدارة التدريبوزاري مشروع جدارات 55

%15حضور 12معلماتيومان4/1439/ 9-8إدارة التدريبغير وزاري العمل الجماعيهندرة  56

%20حضور 49معلماتيومأبريل-09إدارة التدريبغير وزاري التفكير االبداعي 57

%25حصور 21معلماتيومأبريل-09إدارة التدريبوزاري مشروع جدارات 58

%25حضور 34معلماتيومان1439/ 4/ 10-9إدارة التدريبوزاري جدارات 59

%25حضور 26معلماتيومان1439/ 4/ 10-9إدارة التدريبوزاري جدارات 60

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات

301001847394740

  عدد ال  امل املاد ة لال

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  

الدصة الدراس   االو  

ا  اجماق  عدد املستديدي

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

ا اجماق  عدد املستديدي

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

ا اجماق  عدد املستديدي

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

%212100املعلماتاسبوعان19/12/1438تعليم الكبيراتإدارة وزاري غير تسديد املعلمات لجميع املراكز1

%46100مديراتاسبوعان22/12/1438تعليم الكبيراتإدارة وزاري غير متابعة فتح املراكز الجديدة ونقل العهد واستالمها2

3
مبادرةالجتماع وزاري ملناقشة اإلدارة حضور مديرة 

(استدامة ) 
%15100مديرات االدارات التعليمية8/1/14391الشؤون التعليميةوزاري 

4
ومبادرة عقد شراكات اجتماعية ومتابعة اخرى لبرنامج الحي املتعلم

النزاهة ميراث األنبياء
%100مراكز محو االميةاملتعلم الحي شهر1/1/1439تعليم الكبيراتإدارة وزاري غير 

5
لها انهاء مسيرات الصف الثالث وبرنامج مجتمع بال أمية وارسا

املختصةلإلدارات 
اسبوع24/12/1439تعليم الكبيراتإدارة وزاري ير غ

طالبات الصف الثالث وبرنامج
مجتمع بال امية

392-20100%

6 
العامالت بمراكز محو مكافأة عقد اجتماع وورشة عمل مسيرات 
األمية

%32100مديرات مراكز محو االمية13/1/14391تعليم الكبيراتإدارة وزاري غير 

%285100منسوبات مراكز محو االمية5/1/14391تعليم الكبيراتإدارة وزاري االحتفال باليوم الوطني 7

%200100منسوبات مراكز محو االمية15/1/14391تعليم الكبيراتإدارة االحتفال بيوم املعلم 8

9 
ير عقد ورشة عمل للمشرفات املقيمات الطالعهم على كيفية س

العمل وتكليفهم بمهامهم
%20100املشرفات املقيمات20/1/14391تعليم الكبيراتإدارة 

%2121معلماتيوم1439/2/2730الكبارتعليم إدارة غير وزاري (أساليب وقواعد في مادة االمالء) قراءة موجهة بعنوان 10

%22291الطالباتيوم واحد1439/2/25الكبارتعليم إدارة غير وزاري بوملانبفندق زمزم( النزاهة ميراث الكبيرات) حفل تدشين مبادرة  11

12 
االنتهاء من الدراسة العلمية بعنوان 

(واقع مراكز تعليم الكبيرات) 
%1-مالجهات املعنية بتطوير التعلييوم واحد1439/2/1ت تعليم الكبيراإدارة مديرة غير وزاري 

13 

ف ضع) توزيع االستبيان الخاص بالدراسة امليدانية بعنوان 
مراكز املهارات اللغوية من وجهة نظر املعلمين في املدارس العامة و 

(تعليم الكبار
غير وزاري 

ريم تعليم الكبار إدارة مشرفة 
العوفي

ومعلمين تعليم الكبارمعلمات يوم1439/2/1630
معلمات 

212-
معلمين

1%

%35100معلمات-يوم 1439/2/11مراكز تعليم الكبيراتغير وزاري من الدروس التطبيقية( 2)تنفيذ عدد  14

15 
فيذ دورة تنالتدريب واالبتعاث في إدارة تنفيذ شراكة مجتمعية مع 
(التقويم الواقعي ) بعنوان 

%25100معلماتيومان3/1439/2-2التدريب واالبتعاثإدارة غير وزاري 

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

التوعية االسالميةإدارة غير وزاري الميةاإلسالتوعية إدارة تنفيذ محاضرات كشراكة مجتمعية مع  16

1439/2/25
1439/2/9
1439/2/22

27-26/2 /1439

%92100طالبات مراكز محو االميةايام6

%15100معلمات مراكز محو األميةيوم واحد1439/ 3/ 17تعليم الكبيراتإدارة غير وزاري تنفيذ درس تطبيقي 17

%25100معلمات مراكز محو األميةيومان1439/ 23/3-22التدريب واالبتعاثإدارة غير وزاري دورة العروض الكرتونية 18

%30100مديرات مراكز محو األميةيوم1439/ 3/ 24تعليم الكبيراتإدارة غير وزاري ورشة عمل منا قشة الدليل االجرائي والتنظيمي 19

%80100دارسات مراكز محو األميةيومان1439/ 3/ 26-25تعليم الكبيراتإدارة غير وزاري ال بناؤناورشة عمل البيئة النفسية اآلمنة  20

%20100معلمات مراكز محو األمية-مديراتيوم24/3/1439تعليم الكبيراتإدارة وزاري جولة ملحافظة الحناكية لزيارة مراكز محو األمية 21

%6100مديرات مراكز موح األميةيوم1439/ 24/3تعليم الكبيراتإدارة غير وزاري ورشة عمل مناقشة الدليل االجرائي والتنظيمي 22

23 
ث تابع ملبادرة النزاهة ميرا( التواصل بذكاء ) دورة بعنوان 

الكبيرات
%72100طالباتيوم3/1439/ 8جمعية براعم العفافغير وزاري 

24 
ميراث تابع ملبادرة النزاهة( ة الشخصية املتميزة)دورة بعنوان

الكبيرات
3/1439/ 17معهد الريادة املحترفةغير وزاري 

17/3
ه1439/

%72100طالبات

%45100طالباتيوم1439/ 11/3التوجيه واالرشادإدارة غير وزاري قيادتي لذاتي في تحكمي بانفعاالتي 25

26 
ة ميراث تابع ملبادرة النزاه(كيف احصل على ما اريده من اآلخرين 
الكبيرات

%24100طالباتيوم17/3/1439مدير عام موقع سلوى غير وزاري 

%100التخطيطإدارة أيام1/4/14397(تبنا) تعليم الكبار إدارة غير وزاري ه1439-1438اعداد الخطة التشغيلية لعام  27

%2229100الطالباتيوم21/4/1439(تبنا) تعليم الكبار إدارة غير وزاري االحتفاء باليوم العربي ملحو األمية 28

%5100(بنات)الكبار تعليم إدارة موظفات يوم22/4/1439(تبنا) تعليم الكبار إدارة غير وزاري اإلدارةبموظفات اإلدارة اجتماع مديرة  29

30 
ورشة مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة

العامة
%5100(بنات)الكبار تعليم إدارة موظفات يومه23/4/1439(تبنا) تعليم الكبار إدارة غير وزاري 

%20100مديرات ادارات التعليميومانه3/4/1439-2الكبارتعليم إدارة مديرة غير وزاري (استدامة) ورشة عمل مبادرة التعلم مدى الحياة  31

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات

1052466878906139086

  عدد ال  امل املاد ة لال

الدصة الدراس   االو  

ة عدد الدرارات لال  الدص

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

1
آنية الدورات التدريبية للحقائب القر 
وقف تعظيم الوحيين باملدينة

1/1439/ 1التوعية االسالميةإدارة وزاري غير 
ام ملدة عباألسبوع ايام 3

دراس ي
75ةطالبات املرحلة الثانوي

حضور الطالبات بنسبة 
100%

2
برنامج قيمة الحياء والعفة لجميع

املراحل
وزاري 

مسؤوالت التوعية 
باملدارس

الطالباتالفصل الدراس ي االول 13/1/1439
من مسؤوالت 340

ا التوعية لتنفيذه
داخل املدارس

تعميم البرامج على املدارس

3

مبادرة اإلثراء املعرفي 
(التفكر في خلق هللا)

للمرحلة االبتدائية
وزاري 

مسؤوالت التوعية 
باملدارس

يةطالبات املرحلة االبتدائالفصل الدراس ي االول 1439/ 13/1
من مسؤوالت 340

ا التوعية لتنفيذه
داخل املدارس

تعميم املبادرة على املدارس

وزاري (الصدق مع هللا)محاضرة بعنوان 4
املشرفات ومسؤوالت 

التوعية
الفصل الدراس ي االول 1439/ 15/1

مسؤوالت التوعية 
واملوظفات

5615%

5
فيديو )االحتفاء باليوم الوطني 

(لوحة احتفاء باليوم+ وثائقي
%400100املدارساسبوع3/1/1439التوعية االسالميةإدارة وزاري 

400املدرسةطوال العام13/1/1439التوعية االسالميةإدارة وزاري املصلى التقني 6
تعميمه على املدارس % 50

ومتابعة تنفيذه

%50050األسرةالفصل الدراس ي االول 1439/ 13/1التوعية االسالميةإدارة غير وزاري مسابقة أفضل مشروع أسري  7

طوال العام1439/ 1/ 13املدرسةوزاري مشروع قرة العين 8
ية طالبات املرحلة االبتدائ
في سن سبع سنوات

100030%

9 

ات اعداد الخطابات املنسقة للمسابق
-1:التوعية اإلسالمية بإدارة الخاصة 

آن مسابقة امللك سلمان لحفظ القر 
مسابقة األمير سلطان لحفظ -2

-4مسابقة تدبر -3القرآن للمعوقين 
ثمسابقة األمير نايف لحفظ الحدي

340الطالبات واملوظفاتاسبوع14/1/1439-13التوعية االسالميةإدارة وزاري 
وذلك عن طريق تعميم % 50

ليةخطابات املسابقة وشرح اال

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

10 

وعية التبإدارة اعداد الخطابات املنسقة للمسابقات الخاصة 
مسابقة -6مسابقة مع السفرة للمستخدمات -5: اإلسالمية 

ة حفظ القرآن الكريم الرابعة ملوظفات االدارات الحكومي
املدنية باملدينة

غير وزاري 
%65مدرسة375املستخدمات واملوظفاتاسبوع14/1/1439-13التوعية االسالميةإدارة 

%2100املشرفات الجدديوم19/12/1438التوعية االسالميةإدارة وزاري املهامالترحيب باملشرفات الجدد واالجتماع بهن لتسليمهن 11

%100مدرسة29مدارس تحفيظ القراناسبوع26/12/1438التوعية االسالميةإدارة وزاري زيارات ميدانية للمدارس في فترة االستعداد 12

اإلعداد للجنة اختبار السجينات 13
التوعية االسالمية إدارة غير وزاري 

السجون وإدارة 
%37100النزيالتيوم15/1/1439

يوم29/1/1439التوعية االسالميةإدارة وزاري 1437/1438اقامة الحفل الختامي لبرامج التوعية لعام 14
دات الطالبات واملعلمات والقائ

املكرمات
1000100%

15 
دورة التحصين . 1: إعداد جدول الدورات التدريبية الخاصة

دورة صالتنا حياة. 2دور املربين 
%18040املوظفاتيوم20/1/1439التوعية االسالميةإدارة وزاري 

%8100مشرفات التوعية االسالميةاسبوعين19/12/1438التوعيةإدارة وزاري توزيع املدارس على املشرفات 16

17 
ح في طلب مشرفة توعية اسالمية عن طريق رفع آلية الترشي

النظام واستقبال الطلبات
املوظفاتشهر26/12/1439التوعية االسالميةإدارة وزاري 

املوظفة التي 1
21لديها الرغبة 

50%

18 
حضور االجتماع الخاص بمديرات االدارات حول الخطة 

التشغيلية للعام الحالي
%13100اإلداراتيوم19/1/1439التخطيط والتطويرإدارة وزاري 

19 
تسجيل استقبال املراجعات من اولياء أمور الطالبات للنقل وال

بمدارس التحفيظ واملشاركة بلجنة قبول مكتب غرب
التوعية ومكتب غرب إدارة 

املدينة
%30095املراجعين من أولياء االمور اسبوعين19/12/1438

20 
ة لتوزيع املهام وإعداد الخطاإلدارة االجتماع األول مع مديرة 

الخاصة ببرامج التوعية للفصل الدراس ي األول 
وزاري 

التوعية إدارة مديرة 
االسالمية

%8100اإلدارةمشرفات اسبوع19/12/1438

 )برنامج تواصل  21
 
%100100موظفات اإلدارات واملكاتبشهر30/1439-1إدارة التوعية اإلسالميةغير وزاري (اريد أن أكون مؤثرا

 املنفذةالربامج: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

22 
الدورات التدريبية للحقائب القرآنية 

وقف تعظيم الوحيين باملدينة
%75100طالبات املرحلة الثانويةشهر30/1439-1إدارة التوعية اإلسالميةغير وزاري 

%34085املدارسشهر27/1439-1إدارة التوعية اإلسالميةوزاري متابعة برنامج قيمة الحياء والعفة لجميع املراحل باملدارس 23

%34085املدارسشهر27/1439-1إدارة التوعية اإلسالميةوزاري حلة االبتدائيةللمر ( التفكر في خلق هللا)متابعة مبادرة االثراء املعرفي  24

25 
طة للمرحلة املتوس( محبة هللا)متابعة مبادرة االثراء املعرفي 

والثانوية
%34085املدارسشهر27/1439-1إدارة التوعية اإلسالميةوزاري 

7625املوظفاتمستمر1439/ 30-15إدارة التوعية اإلسالميةوزاري (الصدق مع هللا) محاضرة بعنوان  26

%9080املدارسمستمر1439/2/1إدارة التوعية اإلسالميةوزاري املصلى التقني 27

28 
افتتاح برنامج تطوير معلمي القران الكريم دورة

(اتقان الحفظ وتحسين األداء بقراءة االمام عاصم ) 
وزاري 

إدارة التدريب
إدارة التوعية اإلسالمية

%5100املتدرباتيوم1439/2/10

29 
اتقان )اجراء املقابالت عبر االنترنت للمرشحات من املناطق لدورة 

(الحفظ وتحسين األداء بقراءة االمام عاصم 
%7100املرشحاتاربع أيام1439/ 2/ 26-23إدارة التوعية اإلسالميةوزاري 

%190اإلدارةاسبوعين1439/2/6إدارة التوعية اإلسالميةوزاري االعداد لالحتفاء بيوم اللغة العربية  30

وزاري مبادرة توعية السجن التعاونية 31
إدارة السجون 
إدارة التوعية

%3060النزيالتيوم1439/2/13

32 
دورة الحوار والتواصل ضمن مشروع ثقافة الحوار ومهارات 

االتصال
إدارة التوعية اإلسالميةوزاري 

1439/2/20
1439/2/24

يوم
يوم

%9670يةمسؤوالت التوعية اإلسالم

%60--يوم1439/2/23إدارة التوعية اإلسالميةوزاري متابعة برنامج لجنة تراحم 33

غير وزاري محاضرات مراكز محو االمية 34
إدارة التوعية اإلسالمية

إدارة تعليم الكبار
%7585منسوبات مراكز محو االميةيوم1439/2/27

35 
دارات مسابقة حفظ القران الكريم وتفسيره الرابعة ملوظفات اإل 
الحكومية باملدينة بالشراكة مع تعظيم وقف الوحيين

%1580الراغبات باملشاركةمستمر1439/2/13إدارة التوعية اإلسالميةغير وزاري 

 املنفذةالربامج: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

36 
حفظ مسابقة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان حفظه هللا ل

القران الكريم
%2360الراغبات باملشاركةمستمر1439/2/1إدارة التوعية اإلسالميةوزاري 

37 
اض اعداد خطاب مسابقة حفظ القران الكريم والسنة النبوية لري

األطفال
%50--يوم1439/2/25إدارة التوعية اإلسالميةغير وزاري 

38 
النظام طلب مشرفة توعية إسالمية عن طريق رفع الية الترشيح في

واستقبال الطلبات
%3270الراغبات باإلشرافشهر1439/ 2/ 30-1إدارة التوعية اإلسالميةوزاري 

%17100اتموظفات إدارة تقنية املعلوميوم1439/2/24إدارة التوعية اإلسالميةغير وزاري محاضرة بعنوان النبي صلى هللا علية وسلم وكسب القلوب 39

%5100االدارياتيوم1439/2/2إدارة التوعية اإلسالميةغير وزاري تحديث بيانات االداريات باإلدارة 40

%8100املشرفاتيوم1439/2/3إدارة التوعية اإلسالميةوزاري تعبئة بينات التشكيالت االشرافية 41

%1100اإلدارةيوم1439/2/27إدارة التوعية اإلسالميةوزاري اعداد الدليل االجرائي الخاص باإلدارة 42

43 
ة االجتماع مع اإلدارة بخصوص ورقة عمل األداء املتوازن للتوعي

اإلسالمية تحت شعار جودة األداء
%7100املشرفاتيوم1439/2/26إدارة التوعية اإلسالميةوزاري 

44 
وير لتوضيح الية تنفيذ برنامج تط( واتس اب)اجتماع املناطق 

معلمات القران الكريم الوزاري 
%46100قمديري إدارات التوعية باملناطيوم1439/2/9إدارة التوعية املدينةوزاري 

%7100مرشحات إدارة الجودةيوم1439/2/6أعضاء لجنة الترشيحوزاري املشاركة باملقابالت للمرشحات للتشكيالت االشرافية  45

46 
ملتقى في( الحكمة في ضوء القران والسنة)تقديم ورقة عمل بعنوان 

برنامج خبرات األول 
%100الحضور يوم-اإلدارةوزاري 

وزاري االجتماع مع وحدة شراكة املدرسة مع االسرة واملجتمع 47
إدارة التوعية اإلسالمية 

وحدة املشاركة
%3100شراكة نائبة مديرة التوعيةيوم1439/2/27

مستمر1439/1/27إدارة التوعية اإلسالميةوزاري متابعة االعمال اإلدارية واالشرافية  48
املوظفات في إدارة التوعية 

اإلسالمية
10100%

%75100طالبات املرحلة الثانويةشهر1/1439/ 30التوعيةإدارة غير وزاري القرآنيةالحقائب  49

%34085املدارسشهر1439/1/27مسؤوالت التوعيةوزاري والعفةبرنامج قيمة الحياء  50

 املنفذةالربامج: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

‰7585املدارسشهر1439/1/27مسؤوالت التوعيةوزاري (محبة هللا)مبادرة االثراء املعرفي  51

وزاري محاضرة الصدق مع هللا 52
التوعية االسالمية إدارة 

باملدينة
‰32075املوظفاتمستمر1/1439/ 30

‰4580املدارسمستمر1439/ 3/ 301-ينايروزاري املصلي التقني 53

%34085املدارسشهر1439/1/27مسؤوالت التوعيةوزاري دائيلالبتمبادرة االثراء املعرفي التفكر في خلق هللا  54

55 
ظ وتحسين املقابالت الحضورية للترشح لبرنامج إتقان الحف

األداء بقراءة اإلمام عاصم
يومان19/31439-18توعية املدينةإدارة وزاري 

املرشحات من املناطق 
النماص والقريات وحوطة )

(بني تميم وجدة واملدينة
5100%

يوم في كل مركز2/27/1439التوعيةإدارة غير وزاري محاضرات مراكز محو االمية 56
األسرة املدرسيه داخل 

املركز
7585‰

57 
ة مسابقة حفظ القرآن وتفسيره الرابعنتائج إصدار 

وظفةللموظفات في اإلدارات الحكومية املدنية وترشيح م
15الراغبات باملشاركةمستمرمارس-13التوعيةإدارة غير وزاري 

6وترشيح 100
موظفات

وزاري السجون إدارة مبادرة الشراكة مع  58
إدارة التوعية مع إدارة 

السجون 
%3080النزيل بالسجويوممارس-23

59 
عام ملتقى العقيدة ضمن حملة فكر سليم ملجتمع آمن لل

الثاني
%20050مسؤوالت التوعيةيوممارس-04اإلسالميةالتوعية إدارة وزاري 

60 
م ورشة التطبيقات الفنية لورشة التربية على القي

االخالقية
%8100باإلدارةمشرفات التوعية يوممارس-11مشرفة التوعيةوزاري 

62 
عمل الوصف الوظيفي ملشرف التوعية رقة وإعداد و 

االسالمية
‰4590باملناطقمديري االدارات اسبوعين29/2/1439-10اإلدارةمديرة وزاري 

%123100الطالباتايام14395/ 2/ 19-15التوعيةإدارة وزاري ظ القرآنإصدار نتائج مسابقة امللك سلمان حفظه هللا لحف 63

64 
متابعة إرسال خطاب مسابقة رياض األطفال لحفظ 

الكتاب والسنه
غير وزاري 

رياض وإدارة التوعية إدارة 
األطفال

مستمرمارس-09
األطفال بنين وبنات 

بالروضات
9050%

%350100واملدارساإلدارة يوممارس-11ا لتوعيةإدارة وزاري االحتفاء بيوم الجودة العالمي 65

66 
دورة الحوار والتواصل ضمن مشروع نشر ثقافة الحوار 

ومهارات االتصال
يوممارس-01التوعيةإدارة وزاري 

مسؤوالت التوعية شرق 
املدينة

55100%

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
قق التحمؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

%34060املجتمع املدرس ييوممارس-23التوعيةإدارة -برنامج لجنة تراحم 67

%75100طالبات املرحلة الثانويةمستمر1439/ 2/ 26اإلدارةمديرة وزاري (وسائل الثبات في زمن الفتن)لقاء حواري  68

69 
ة إدار االختبارات التحريرية للمرشحات لإلشراف في 

التوعية
%890باإلشرافالراغبات يومان30-29التوعيةإدارة وزاري 

%395مشرفات التوعية االسالميةيرممارس-22التوعيةإدارة وزاري اعداد خطة الفصل الثاني سجل مسؤولة التوعية 70

%8100اإلدارةيوممارس-11التوعية االسالميةإدارة غير وزاري إلدارة التوعيةإصدار شعار جديد  71

%46100مدارس التحفيظ باملنطقةيوممارس-16التخطيطإدارة التوعية مع إدارة وزاري إعداد ميزانيات الطالبات في مدارس التحفيظ 72

73 
ى القيم حضور ورشة التطبيقات الغنية لورشة التربية عل

االخالقية
%16100قمشرفات التوعية من املناطيوم4/3/14393-2ةالعامة للتوعية االسالمياإلدارة وزاري 

يوممارس-26التوعيةإدارة توزيع املهام لكل موظف 74
املساعد 

ةباإلدار اإلداري 
4100مشرفات

%15100التقنياتإدارة موظفات يوممارس-22التوعيةإدارة غير وزاري محاضرة ومضات من سورة الكهف 75

%10100اإلدارةموظفات مستمر1/30/1439اإلدارةمديرة وزاري واإلشرافيمتابعة األعمال اإلدارية  76

‰30100موظفات االدارات واملكاتبشهر30-ينايرالتوعيةإدارة غير وزاري (بدائع الفوائد تفسير سورة األعلى)تواصل 77

%111100املدارسنهاية الفصل1439/ 1/24التوعية االسالميةإدارة وزاري والعفةء استالم التقت يزيد الختامية لبرنامج قيمة الحيا 78

79 
لمرحلة االثراء املعرفي محبة هللا لتقارير مبادرة استالم 

املتوسطة والثانوية
‰124100يةاملدارس املتوسطة والثانو نهاية الفصل1/1439/ 24مسؤولة التوعيةوزاري 

‰130100املدارس االبتدائيةشهر1/1439/ 24التوعيةإدارة وزاري دائيالتفكر في خلق هللا االبتتقارير مبادرة استالم  80

%564075املوظفاتمستمر1/13/1439التوعية االسالميةإدارة وزاري محاضرة بعنوان الصدق مع هللا 81

%5580املدارسمستمر1/1/1439التوعية االسالميةإدارة وزاري املصلى التقني 82

83 
كر رفع الخطاب الخاص بملتقى العقيدة ضمن حملة ف
رف سليم ملجتمع آمن للعام الثاني بعنوان التوحيد ش

األمم وبراءة الذمم
اسبوعين15-يونيوالتوعية االسالميةإدارة وزاري 

مسؤوالت التوعية ومديري 
اإلدارات واملكاتب

20070%

84 
ة ة التوعي/الوصف الوظيفي ملشرف)إلقاء ورقة عمل 

االسالمية للقاء املتماثل بجدة
يومين2/3/1439التوعية االسالميةإدارة وزاري 

ات االدارات للتوعية /مديري 
باملناطقاإلسالمية 

%100منطقة47

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة املدةالتاريخ 

%340100املجتمع املدرس ييوم17التوعية االسالميةإدارة وزاري اعداد خطاب برنامج لجنة تراحم 85

وانتظار برامج الوزارة% 895املشرفاتيوم23التوعية االسالميةإدارة وزاري ياعداد الخطة التنفيذية للفصل الدراس ي الثان 86

87 
وية اعداد خطاب مسابقة القرآن الكريم والسنة النب

لتعليم الكبار
غير وزاري 

عية التو إدارة منسقة املسابقة في 
اإلسالمية

40مراكز محو األميةيوم13
املساعدة تعميم الخطاب من 

للشؤون التعليمية

665املدارساسبوعين22-9التوعية االسالميةإدارة وزاري دارسفي املاإلسالمية تقييم مؤشرات األداء للتوعية  88
وإرسال الدرجات إلى مكاتب% 98

التعليم

يوم15مشرفة التوعية االسالميةغير وزاري دورة تدريبية بعنوان العمل رسالة سامية 89
مديرات و معلمات الجمعية 
الخيرية لتحفيظ القرآن

الكريم
55100%

وزاري دورة تدريبية بعنوان تصحيح التالوة 90
وإدارة التوعية االسالمية إدارة 

التدريب
وتسليم الشهادات% 66100املعلماتاسبوع6-10

غير وزاري اعداد خطابات ملتقى مدارك 91
رة التوعية االسالمية مع دكاتإدارة 

من جامعة طيبة والشؤون 
الصحية

%12050طالبات املرحلة الثانويةيوم19

%37100املوظفاتيوم17-13التوعية االسالميةإدارة وزاري الاالبتدائية ورياض األطفاملرحلة لقاءات توعوية  92

%3100املتدرباتاسبوعين22-13التوعيةإدارة التدريب و إدارة وزاري متابعة سير اختبارات دبلوم القراءات 93

94 
ي إجراء املقابالت الشخصية ملرشحات اإلشراف ف

التوعية
وزاري 

التوعية ولجنة املقابلة إدارة 
للتشكيالت االشرافية

وترشيح معلمة% 6100معلماتيوم10

95 
هالت املؤ بإدارة إجراء املقابالت للمرشحات لإلشراف 

واملفاصل وخدمات الطالب
وزاري 

مديرة )لجنة التشكيالت اإلشرافية 
(التوعية عضو في اللجنةإدارة 

%20100معلماتيومين10-11

%10100املوظفاتمستمر1439/1/24اإلدارةمديرة وزاري متابعة األعمال اإلدارية واالشرافية 96

97 
في محاضرة بعنوان استشعار مراقبة هللا واإلخالص

العمل
15100التقنياتإدارة موظفات يوم8التوعيةإدارة وزاري 

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة املدةالتاريخ 

وتسليم الدليل8100ةمنسقتها الخطة التشغيلييوم1439/4/1التخطيط واملعلوماتإدارة وزاري حضور ورشة عمل بشأن تحكيم الدليل االجرائي 98

يوم9مديرة وحدة الشراكةوزاري حضور اجتماع مع وحدة الشراكة مع األسرة واملجتمع 99
ة التوعيإدارة مشرف من كل من 
واإلرشادوالنشاط 

480

وإرسال استمارات املتابعة36100املدارسايام233-13التوعية االسالميةإدارة وزاري املدارسالتعاون مع املكاتب في متابعة سير االختبارات لعدد من 100

%2060معلمات الدينيومان22التوعيةإدارة وزاري دارساعداد قاعدة بياناتك حفظة كتاب هللا من املعلمات في امل 101

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات

29163306381160

  عدد ال  امل املاد ة لال

الدصة الدراس   االو  

ة عدد الدرارات لال  الدص

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

%9100طالباتايام20/12/14384املوهوباتإدارة وزاري تطبيق االختبار التحصيلي لنظام التسريع1

2
توى عمل تقرير احصائي لفصول املوهوبات على مس

اململكة
ادارات واقسام املوهوباتاسبوعان26/12/1438العامة للموهوبيناإلدارة وزاري 

1و إدارة 46
قسم

100%

3
لقاء وزاري ملناقشة الجدارات االساسية لتقييم

مشرفة ومعلمة املوهوبات
%2100اتمديرة املوهوبات ومشرفة املوهوبيوم28/12/14381العامة للموهوبيناإلدارة وزاري 

%5100مديرة املوهوباتيوم6/1/14391وزاري لقاء وزاري ملبادرة فصول املوهوبين4

%100منسقة271منسقات املوهوبات لجميع املراحليوم11/1/14392املوهوباتإدارة وزاري اللقاء التعريفي بمنسقات املوهوبات5

%6100املعلمات املكلفات باملوهوباتيوم14/1/14391املوهوباتإدارة وزاري اللقاء بمعلمات برنامج رعاية املوهوبات 6

7 
التقنيج التنسيق مع مدارس املنارات لتطبيق البرنام

(االلكترونيةتصميم وتطوير املواقع ) 
%13100انويةالطالبات املوهوبات باملرحلة الثيوم19/1/14391املوهوباتإدارة وزاري 

8 
التقنياللقاء التعريفي بالبرنامج 

(تصميم وتطوير مواقع الكترونية ) 
%3510طالبات وامهاتهنيوم20/1/13491املوهوباتإدارة وزاري 

ايام20/1/14393املوهوباتإدارة وزاري غير م2018بادرة ابتكار ألوملبياد التدريب االساس ي  9
منسقات املوهوبات املرشحات من 

ومشرفات املوهوبات اإلدارة قبل 
والتدريب

33100%

10 
اللقاء االول بطالبات البرنامج التقني 

(تصميم وتطوير مواقع الكترونية ) 
وزاري 

%15100انويةالطالبات املوهوبات باملرحلة الثيوم14391/ 1/ 22املوهوباتإدارة 

11 
البرنامج التقني

(تصميم وتطوير املواقع االلكترونية ) 
يوم1/143912/ 27إدارة املوهوباتوزاري 

الطالبات املوهوبات باملرحلة 
الثانوية

15100%

وزاري ملتقى ابداع العلمي 12
يز مؤسسة امللك عبدالعز 

بالشراكة مع ( موهبة ) 
سابك

ايام3ه2/1439/ 3–1
مديرات االدارات ومنسقات ابداع 

واملدربات
3100%

يوم16ه1439/ 2/ 2إدارة املوهوباتوزاري منظومة االختراع 13
ل فص) طالبات الصف األول ثانوي 
(24املوهوبات في الثانوية 

56100%

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

غير وزاري 2030تدشين برنامج موهوبات وطن14
مدارس النبات 

الحسن
مستمر1439/ 2/ 10

قياس الطالبات املجتازات مل+ اولياء األمور 
موهبه من املرحلة االبتدائية

+  ولية امر 60
طالبة136

100%

%30100منسقات املوهوباتيوم14391/ 2/ 11إدارة املوهوبينغير وزاري (صناعة الفكرة االبداعية ) اللقاء العلمي األول 15

16
2030تدريب موهوبات وطن 

(املجموعة االولى ) 
غير وزاري 

مدارس النبات 
الحسن 

%20100الطالبات املجتازات ملقياس موهبهايام14393/ 2/ 11

17
لى الورشة التدريبية للمشروع الوطني للتعرف ع

(قطاع غرب ) املوهوبين 
%57100منسقات املوهوباتيوم14391/ 2/ 16إدارة املوهوباتوزاري 

18
على الورشة التدريبية للمشروع الوطني للتعرف

(قطاع شمال) املوهوبين 
%50100منسقات املوهوباتيوم14391/ 2/ 17إدارة املوهوباتوزاري 

19
على الورشة التدريبية للمشروع الوطني للتعرف

(قطاع شرق ) املوهوبين 
%50100منسقات املوهوباتيوم14391/ 2/ 19إدارة املوهوباتوزاري 

20
اع العلمي البرنامج التدريبي لألوملبياد الوطني لإلبد

(م 2018إبداع) 
يوم14392/ 2/ 18إدارة املوهوباتوزاري 

داع الطالبات املشاركات في اوملبياد اب
م2018

483100%

21
بة زيارة استكشافية ملعامل الفيزياء بجامعة طي
تراعللطالبات املشاركات في برنامج منظومة االخ

%2426100الطالبات املوهوبات في الثانويةيوم14391/ 19/2إدارة املوهوباتوزاري 

22
2030تدريب موهوبات وطن 

(املجموعة الثانية ) 
غير وزاري 

مدارس النبات 
الحسن 

%19100الطالبات املجتازات ملقياس موهبهايام14393/ 2/ 25

%100معلمات9معلمات فصول املوهوباتيوم4/3/14391املوهوباتإدارة وزاري اللقاء االرشادي ملعلمات فصول املوهوبات23

%100طالبة56رنامجالطالبات املوهوبات املشاركات في البيوم8/3/14391املوهوباتإدارة وزاري الحفل الختامي لبرنامج منظومة االختراع24

%100معلمة74منسقات املوهوباتيوم19/3/14391، 11املوهوباتإدارة وزاري العلميالتدريب على التخطيط االستراتيجي للمشروع25

26
2030تدريب موهوبات وطن 

(املجموعة الثالثة ) 
غير وزاري 

بالشراكة مع مدارس
النبات الحسن 

االهلية
%100طالبة22الطالبات املجتازات ملقياس موهبةايام3/14393/ 10-11،17

27
حلقة نقاش حول استضافة لجنة دليل مراكز 

املوهوبين
%4100مشرفات املوهوباتيوم3/14391/ 15املوهوباتإدارة غير وزاري 

28
لجنة التسجيل في املشروع الوطني 

على املوهوبينللتعرف 
ايام12،15/3/14393-11املوهوباتإدارة وزاري 

الطالبات املرشحات للمشروع الوطني 
للتعرف على املوهوبين

156100%

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

%100طالبة45الطالبات املوهوباتيوم25/3/14391الثانوية الثانيةغير وزاري برنامج عقول علمية29

30
2030تدريب موهوبات وطن 

(املجموعة الرابعة ) 
غير وزاري 

بالشراكة مع مدارس 
ةالنبات الحسن األهلي

%100طالبة21الطالبات املجتازات ملقياس موهبةايام14393/ 24-25/3-1/4

31
الحفل الختامي للبرنامج التقني 

(تصميم وتطوير املواقع االلكترونية ) 
%100طالبة15اتاملشاركالطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية يوم30/3/14391املوهوباتإدارة وزاري 

%10100مديرات ومشرفاتايام29/33–3/ 23-8/3الشؤون التعليميةغير وزاري برنامج ملتقى الطالبات32

33
تعليم االجتماع مع ادارات الشؤون التعليمية ومكاتب ال

ملناقشة معايير جائزة التميز االداري 
%5100ادارات الشؤون التعليمية ومكاتب التعليميوم9/4/14392الشؤون التعليميةوزاري 

ايام13/4/14395املوهوباتإدارة وزاري البرنامج االثرائي آفاق إبداعية34
تدائيةاالبالطالبات املجتازات ملقياس موهبه املرحلة 

(املستوى األول والثاني ) 
%100طالبة56

35
دات التدريب املسائي ألوملبياد بادرة ابتكار للواع

باملوهبة
%100طالبة106دائيةالطالبات املجتازات مقياس موهبه املرحلة االبتيوم15/4/14391املوهوباتإدارة غير وزاري 

36
لبرنامج زيارة الطالبات املوهوبات ملصنع التمور ضمن ا

االثرائي آفاق ابداعية
يوم16/4/14391املوهوباتإدارة وزاري 

تدائيةاالبالطالبات املجتازات ملقياس موهبه املرحلة 
(املستوى األول والثاني ) 

%100طالبة56

37

( املضافات الغذائية ) القاء محاضرة بعنوان 
وهوبات في ألخصائية التغذية رنيم املطيري للطالبات امل
البرنامج االثرائي آفاق ابداعية

%100طالبة56دائيةالطالبات املجتازات ملقياس موهبة املرحلة االبتيوم14/4/14391املوهوباتإدارة وزاري 

38
ى الورشة التدريبية للمشروع الوطني للتعرف عل

املوهوبين
يوم17/4/14392-16املوهوباتإدارة وزاري 

لى الطالبات املسجالت باملشروع الوطني للتعرف ع
املوهوبين

(الصف ثالث ابتدائي ) 
%100طالبة40

39 
إدارة االجتماع مع لجنة جائزة التميز االداري في 

املوهوبات لتجميع شواهد جائزة التميز
%5100اإلدارةمنسوبات ايام22/4/14393-20املوهوباتإدارة وزاري 

40 

رةمبادالتربية الخاصة بخصوص إدارة االجتماع مع 
اجات لي عقل يفكر ويبدع للموهوبات من ذوي االحتي) 

الخاصة 
%3100الطالبات املوهوبات من ذوي االحتياجات الخاصةيوم24/4/14392-23املوهوباتإدارة غير وزاري 

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

166161192720

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 ةالفئة املستهدف مدة التنفيذ
التحققمؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

1
حلة البيئة التربوية ملر 
رياض األطفال

56معلماتيومان27/12/1438رياض األطفالإدارة وزاري 

يم البيئة تنظ/التربوية العامة للروضة البيئة ان تصبح املشاركة قادرة على تحديد 
تحديد /ربوية التالصفية تحديد أهداف تنظيم البيئة /بطريقة تربوية العامة والصفية 

ليمية التعالخاصة باألركان اهداف تنظيم البيئة وتنظيم االثاث واالدوات واملواد 
التربوية بنسبة وتتغلب على املشكالت املوجود بالبيئة وتوفر االمن والسالمة في البيئة

50%

ورشة لوحة االعالن2
غير وزاري 

55معلماتيومان29/12/1439رياض األطفالإدارة 
غطية أكبر عدد تدريب وت-من قبل املعلمات في االعالن في االطفال املتبعة تحسين االلية 

%85االعالن بنسبة في لوحة املتبعة من املعلمات على االستراتيجيات 

3
ياض البرنامج اليومي في ر 

غير وزاري األطفال
55معلماتايام5/1/14394رياض األطفالإدارة 

تنمية -تابة تحسين اتجاه القائمات على رياض األطفال حول تهيئة صحيحه للقراءة والك
والتحدث للمهارات االربع ومهارة االتصالإثرائيةقدرة املتدربات على ابتكار انشطة 

ة لألهل ايجاد عالقة بين االسرة والروضة من خالل الرسائل الدوري-. والقراءة والكتابة 
التهيئة مهارات تطبيق التدرج الصحيح بتنفيذ-اللغة في األربعة لتنمية مهارات الطفل 

%85البرنامج بنسبة لصالح الطفل عن طريق انشطة والكتابة للقراءة 

4
شراكة املدرسة مع 
غير وزاري االسرة واملجتمع

1439/ 1/ 25رياض األطفالإدارة 
على 

مجموعات

معلمات 
قائدات /

مشرفات
66

ان /املجتمع ان تتمكن املتدربة من معرفة اهميه الشراكة الفاعلة بين املدرسة واألسرة و 
عزيز تتمكن املتدربة من معرفة طرق كيفية بناء فرق عمل فعالة داخل املدرسة لت

لعالقة ان تتعرف املتدربة كيفية بناء خطة سنوية ل/الشراكة مع االسرة واملجتمع 
وم التطوع ان تتمكن املتدربة من معرفة مفه/ الفاعلة بين املدرسة واالسرة واملجتمع 
%50للطفل بنسبة وأهميته 

شراكة املدرسة مع 5
االسرة واملجتمع 

لإدارة رياض األطفا-
على مجموعات

25/1 /1439
2

معلمات
قائدات 

169

.تفاعل الجميع مع أهمية الشراكة -
.بناء فرق عمل داخل الروضات للشراكة -

.التخطيط السنوي للشراكة-
.تنظيم الشراكات على املجاالت السته -

حل كثير من مشكالت الروضات عن طريق الشراكات -

مي باليوم العالاالحتفاء 6
للطفل

غير وزاري 
رياض االطفال إدارة 

بالتعاون مع 
ةالتربية الخاصإدارة 

%25توعية املجتمع بحقوق الطفل وتعريف الطفل بحقوقه بنسبة 12000زوار املنار مول 2/3/14391

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

تالزيارات بين الروضاتبادل 7
25/3/1439رياض األطفالإدارة غير وزاري 

على 
مجموعات

30معلمات
جموعات املمهارة تفعيل /مشرفة/قائدة/إكساب الزائرة التربوية معلمة 

%85والتعلم النشط خالل جميع األنشطة بنسبة 

غير وزاري مهارات نجاح القيادة8
رياض األطفال إدارة 

مع باملشاركة 
نشاط الطالباتإدارة 

22قائدات2ه1439/ 4/ 6
ريق العمل إملام املتدربة بأهمية القيادة ومهارة التخطيط وكيفية بناء ف

ه إعداد وصفات الفريق الناجح واإلملام بمهارة الحوار والنقاش وكيفي
%49الصف الثاني للقيادة بنسبة 

32قائدات1ه1439/ 4/ 8رياض األطفالإدارة وزاري منصة شمس9

أن أن تتعرف املتدربة على فائدة منصة شمس الغرض من إنشائها و 
لكية تعريف الحاضرات على رخص امل/ املشاركة فيها متاحة للجميع 
روط أن تتعرف املتدربة على معايير وش/ الفكرية واملشاع اإلبداعي 

%70املورد التعليمي بنسبة اختيار 

14قائدات1ه1439/ 4/ 13رياض األطفالإدارة وزاري منصة شمس10

أن أن تتعرف املتدربة على فائدة منصة شمس الغرض من إنشائها و 
لكية تعريف الحاضرات على رخص امل/ املشاركة فيها متاحة للجميع 
روط أن تتعرف املتدربة على معايير وش/ الفكرية واملشاع اإلبداعي 

%30املورد التعليمي بنسبة اختيار 

3ه1439/ 4/ 8رياض األطفالإدارة وزاري (رز مقياس االيك)تجويد البيئة 11
معلماتقائدات 

مشرفات
55

حسين مقياس االيكرز وتاستخدام تجويد بيئة رياض األطفال من خالل 
توى األداء من خالل املعايير املوجودة في ذلك املقياس للرفع من مس

والقائدات بنسبة % 26االنجاز لكل من مشرفات رياض األطفال بنسبة 
%14واملعلمات بنسبة % 18

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

12
تجويد البيئة 

(مقياس االيكرز )
3ه1439/ 4/ 13رياض األطفالإدارة وزاري 

معلمات قائدات 
مشرفات

63
داء من مقياس االيكرز وتحسين األ استخدام تجويد بيئة رياض األطفال من خالل 

ن مشرفات خالل املعايير املوجودة في ذلك املقياس للرفع من مستوى االنجاز لكل م
%18واملعلمات بنسبة % 14والقائدات بنسبة % 13رياض األطفال بنسبة 

13
تجويد البيئة 

(مقياس االيكرز )
3ه1439/ 4/ 20رياض األطفالإدارة وزاري 

معلمات قائدات 
مشرفات

70
داء من مقياس االيكرز وتحسين األ استخدام تجويد بيئة رياض األطفال من خالل 

ن مشرفات خالل املعايير املوجودة في ذلك املقياس للرفع من مستوى االنجاز لكل م
%22واملعلمات بنسبة % 6والقائدات بنسبة % 17رياض األطفال بنسبة 

45معلماتقائدات 5ه1439/ 4/ 13رياض األطفالإدارة وزاري فلالسالمة الشخصية للط14
بل ما قتأهيل معلمات رياض األطفال باملعارف واملهارات الالزمة لحمايه طفل 

%16بنسبة املحتملة من أنواع اإليذاء والفتن املدرسة 

%21بة تمكن املتدربات والقائدات على مهارات التهيئة للقراءة والكتابة بنس35قائداتمعلمات 4ه1439/ 4/ 20رياض األطفالإدارة غير وزاري تهيئة القراءة والكتابة15

77إداريات3ه1439/ 4/ 13رياض األطفالإدارة غير وزاري تنمية املهارات اإلدارية16

ل أن تتدرب املتدربة تأم/ بنسبة أن تتمكن من أهمية تجويد عالقات العمل 
ول تصحيح قناعات املتدربة ح/ ممارساتها وتزويديها بمهارات تواصل فعال 

ل بنسبة اإلملام بأهمية اللعب في الفناء والوجبة ودورها مع االطفا/ عالقات العمل 
35%

63إداريات2ه1439/ 4/ 15رياض األطفالإدارة غير وزاري تنمية مهارات اإلداريات17

دارية من العمليات التي تقوم بها اال توضيح طريقة اعداد الخطابات الرسمية % 65
 كفاءة املوظفرفع العمل االداري تجويد خالل الدليل االجرائي والتنظيمي 

 
ات مهنيا

 وتقنيا  على نظام االدارية التربوية املوحد 
 
ر و مميزاته نظام نو أهمية " نور "وفنيا

التعرف على ايقونات البرنامج وامكانياته

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة 
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

4241016135013482

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

%259100منسوبات التعليميوم1439/1/7نشاط الطالباتإدارة وزاري االحتفاء باليوم الوطني1

نشاط الطالباتإدارة وزاري مسابقة التوعية بكبار السن2
26 /121438

-12/1 /1439
%13550.00طالبات التعليم العاماسبوعين

%4088.00املتأهالتالطالبات يوم13/1/1439نشاط الطالباتإدارة وزاري وممسابقة موهوب للرياضيات والعل3

%85.00طالبات3/معلمة 23رنامجاملعلمات والطالبات املشاركات بالبيومين1439/ 8/1-7نشاط الطالباتإدارة وزاري ئيمسابقة تصميم ألعاب جلوب البي4

%71342.00معلماتاسبوع1/1439/ 21-14نشاط الطالباتإدارة وزاري اسبوع الفضاء العالمي5

%66695.00معلماتشهر1/1439/ 26نشاط الطالباتإدارة وزاري التربية البدنية املعززة للصحة 6

%5445.00معلماتيومين1/1439/ 12-11نشاط الطالباتإدارة وزاري ريادة األعمال 7

%5740.00معلماتيومين22/1/1439-21نشاط الطالباتإدارة وزاري يوم املهنة العالمي 8

%7230.00معلماتيومين1439-1-15-14نشاط الطالباتإدارة وزاري املسرح املدرس ي 9

%17070.00معلماتايام14393-1-22-20نشاط الطالباتإدارة وزاري املهارات األدبية 10

%4777.00معلماتيوم1439-1-20نشاط الطالباتإدارة وزاري العربيةاللغة اوملبياد  11

%20390.00منسوبات التعليم العامشهر1439/ 1/ 29-5نشاط الطالباتإدارة وزاري ثقافة الحوار ومهارات االتصال 12

%80.00طالبات216معلمات  145طالبات/معلماتاسبوعين29/1/1439-14نشاط الطالباتإدارة وزاري التصميم الفني 13

%14890.00طالبات 48معلمات طالبات/معلماتأربعة أيام1/1439/ 14-11نشاط الطالباتإدارة وزاري الخط العربي والزخرفة اإلسالمية 14

%21940.00معلماتايام13/1/14393-11نشاط الطالباتإدارة وزاري كيلياوملبياد الرسم والتصوير التش 15

%9285طالباتأسبوع20/2/1439–16نشاط الطالباتإدارة وزاري املهارات االدبية 16

%44490طالباتأيام14394/ 12/2–9نشاط الطالباتإدارة وزاري املسرح املدرس ي 17

%6887طالباتيوم26/2/1439نشاط الطالباتإدارة وزاري أوملبياد اللغة العربية 18

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 

54



اجلهة املنفذة نوع الربنامجاسم الربنامجم
مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

%19085طالباتشهر ونصف1439/ 3/ 15-2/2نشاط الطالباتإدارة وزاري ثقافة الحوار ومهارات االتصال 19

أسبوع7/2/1439–1نشاط الطالباتإدارة وزاري أسبوع الكيمياء العربي 20
قيادات
معلمات
طالبات

8
66
103

95%

21 
د الدروة األساسية األولى ألوملبيا

العلوم والرياضيات 
%5680طالباتأسبوع13/2/1439–9إدارة نشاط الطالباتوزاري 

22 
األوملبياد الوطني للروبوت 

أسبوع1،3/2/1439/ 29إدارة نشاط الطالباتوزاري 
قيادات
معلمات

5
49

80%

%16380طالباتشهر1439/ 16/2-1/ 20إدارة نشاط الطالباتوزاري املؤتمر العلمي بقيادة الطلبة  23

24 
التربية البدنية املعززة لصحة 

الطالبات
أسبوعين1439/ 2/ 19-2إدارة نشاط الطالباتوزاري 

قيادات
معلمات

16
217

75%

%18940معلماتأسبوعين2/1439/ 13–4إدارة نشاط الطالباتوزاري وي العمل التطوعي في امليدان الترب 25

%39395طالباتأسبوعين1439/ 27/2–16إدارة نشاط الطالباتوزاري أوملبياد التصميم الفني 26

%59990طالباتأسبوعين1439/ 27/2–16إدارة نشاط الطالباتوزاري يليأوملبياد الرسم والتصوير التشك 27

%7530طالباتيوم1439/ 2/ 5إدارة نشاط الطالباتوزاري يوم املهنة العالمي  28

%27085طالباتأسبوعين27/2/1439–16إدارة نشاط الطالباتوزاري الخط العربي والزخرفة االسالمية 29

%5/6/20100طالبات/ معلمات / قيادات أسبوع7/2/1439–1إدارة نشاط الطالباتوزاري جائزة حمدان بن راشد 30

%30100.00طالباتيوم1439/3/8نشاط الطالباتإدارة وزاري املهارات األدبية 31

%45.00فبراير-07مشرفات/معلماتيوم1439/3/4نشاط الطالباتإدارة وزاري املسرح املدرس ي 32

%85100.00طالباتايام1439/3/16/510نشاط الطالباتإدارة وزاري أوملبياد اللغة العربية 33

%13484.00طالباتيومان1439/3/12/10نشاط الطالباتإدارة وزاري ثقافة الحوار ومهارات االتصال 34

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق 
العددالفئة  املدةالتاريخ 

%09/09/25100.00طالبات/معلمات/قياداتأسبوع1439/3/17/13نشاط الطالباتإدارة وزاري مشروع صندوق املهن 35

36 
ثة الدورة األساسية الثانية والثال

العلوم والرياضياتألوملبياد 
%28100.00طالباتأسبوع1439/3/19/15نشاط الطالباتإدارة وزاري 

ايام1439/3/17/154نشاط الطالباتإدارة وزاري األوملبياد الوطني للروبوت 37
معلمات /قيادات

مساعد اداري 
03/11/0175.00%

نشاط الطالباتإدارة وزاري املؤتمر العلمي بقيادة الطلبة 38
1439/2/20
1439/3/15

%100.00مايو-12معلمات/قيادات شهر

%3053.00قياداتيوم1439/3/24نشاط الطالباتإدارة وزاري ربوي العمل التطوعي في امليدان الت 39

%64100.00طالباتأسبوعين1439/3/16/1نشاط الطالباتإدارة وزاري يوم املهنة العالمي 40

%66100.00طالباتايام1439/3/10/110نشاط الطالباتإدارة وزاري ريادة األعمال 41

%100طالبه30/ معلمات 5/ مشرفات 2طالبات/ معلمات / مشرفات ايام143910/ 9/4-3/ 30نشاط الطالباتإدارة وزاري الوطني للروبوتاألوملبياد  42
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

95100174809167

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اجلهة املنفذة امجنوع الربناسم الربنامجم
 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق مؤشر 
العددالفئة  املدةالتاريخ 

1

استكمال الخطة الزمنية لتسجيل خريجي روضات 
لية من املدارس األجنبية واملدارس املطبقة للبرامج الدو 

داخل اململكة وخريجي الروضات القادمين من خارج 
مل اململكة لجميع الجنسيات وفي جميع املدارس ويش

يوم ( 180)سنوات بـ ( 6)الطالبات التي تقل اعمارهم عن 
ههـ1439/ 1438في نظام نور للعام الدراس ي 

جميع الطالباتمستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري 
جميع الطالبات

املتقدمات

تى التسجيل مستمر وال يتوقف ح
تسديد الشواغر واقفال 

ههـ1439/ 2/ 29التسجيل بتاريخ 

2
مقر ومطويات بواستانداتعمل نشرات توعية لولي االمر 

كاتب االختبارات والقبول ومبإدارة مراكز القبول ومهامها 
التعليم

ةنفاذ الكمي1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري غير 
الطالبات 

األمور أولياء 
جميع الطالبات

املتقدمات
تم تنفيذها وتوزيعها على 

املراجعات

3
ائي معالجة الطالبات املستجدات بالصف االول االبتد

تي وابناء اصحاب املعامالت ال)من ذوي الظروف الخاصة 
لم تستكمل هوياتهم أو املتعثرة أوراقهم 

وزاري 
مستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة 

جميع الطالبات 
ف املستجدات بالص
االول االبتدائي

34

استكمال اجراءات املخاطبة 
الرسمية لجهة االختصاص 

-العامة لألحوال املدنيةاإلدارة )
وتوجيه قبول ( وزارة الصحة

الطالبات

4
خر أولياء تسجيل طالبات الصف األول االبتدائي الالتي تأ

امورهن في تسجيلهن خالل الفترة املحددة
366جميع الطالباتمستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري غير 

توجيه قبول جميع الطالبات 
املتقدمات

5
لم الطالبات الالتي)معالجة طلبات تحديد املستوى 

 
 
غير وزاري (يسبق لهن الدراسة نظاميا

مستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة 
جميع الطالبات 

املتقدمات
51

ق تم توجيه قبول الطالبات وف
الصفوف املستحقة لنتيجة 
الطالبة في االختبار املرحلة

املرحلة ( 37) االبتدائية 
(9) تعليم كبيرات ( 5)املتوسطة 

6 
ة داخل قبول الطالبات الالتي تم معالجة حالتهن الدراسي

املنطقة وخارج املنطقة
مستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري غير 

جميع طالبات 
التعليم العام داخل
املنطقة وخارجها

354
فق توجيه قبول جميع الطالبات و 
ول انطباق ضوابط ومعايير القب

لكل حاله
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة املدةالتاريخ 

7 
معالجة طلبات التحويل من مدارس 
تحفيظ القران الى التعليم العام

1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري ير غ
اسبوعان 
من بداية 
الدارسة

طالبات تحفيظ القران 
ظام والراغبات للتحويل للن

العام

20املرحلة االبتدائية 
11املرحلة املتوسطة 

ة االنتهاء من جميع الطلبات املقدم
وتوجيه قبول الطالبات

مستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري غير معادلة الشهادات الثانوية فما دون  8
جميع طالبات التعليم 

املتقدمات

128املرحلة االبتدائية 
47املرحلة املتوسطة 
66املرحلة الثانوية 

الى االنتهاء من جميع املعامالت الواردة
بة بعد معادلتها وتوجيه الطالاإلدارة 

(الصف املناسب)الى املدرسة 

اعداد االحصائيات 9
غير وزاري 

4اإلدارات واالقساممستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة 

يا اعداد االحصائية وارسالها الكترون
د االرشاإدارة )الى الجهة املستفيدة 

ارة إد-نشاط الطالبات إدارة -الطالبي 
(املوهوبات

10 
مصادقة استخراج الوثائق الدراسية

ف لجميع صفو ( والتالف-بدل مفقود)
النقل حسب الحاجة

غير وزاري 
طالبات التعليم العاممستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة 

بدل 195بدل الفاقد 
1382التالف 

طباعة الوثيقة الدراسية

التعديل والطباعة15جميع الطالباتمستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري قرارات تعديل البيانات 11

12 

مصادقة شهادات الخريجات للمرحلة 
ي الثانوية وخريجات الفصل الصيف

ر عن والطالبات املتعثرات واعداد تقري
اختبارات الفصل الصيفي للعام 

هـ1438/ 1437الدراس ي 

مستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري 
ة طالبات املرحلة الثانوي

الخريجات

36نظام مقررات 
لي طالبة والنظام الفص

52
طباعة وتصديق جميع الوثائق

13 
مصادقة شهادات جميع املراحل 

الدراسية
وزاري 

مستمر1439/ 1/ 1االختبارات والقبول إدارة 
ة وما طالبات املرحلة الثانوي

دون 
900

التعديل وطباعة وتصديق جميع 
الوثائق

14 
 و دا

ً
 معالدة م اكة التخدية  ايا

ً
ررا

(الدعى الد  )على نظام ن ر 
مستمر1439/ 1/ 1االلتبارات والقب    دارة  ي  وااري 

جميت البال ات ال اردة ما 
ى جميت املدارس املاطقة عل

(  نظام الدعى الد  )
االلتبارات والقب   

967
ى االنتذاء ما جميت البال ات ال اردة اق

 ازدارة 
ً
ي ميا
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اجلهة املنفذة جنوع الربناماسم الربنامجم
 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق مؤشر 
العددالفئة  املدةالتاريخ 

15 
طة متابعة التبارات الدور الثاني للمر لة املت س

و تح الدرجات
مستمر1439/ 1/ 1  االلتبارات والقب   دارة  ي  وااري 

جميت البال ات ال اردة ما جميت 
علىاملدارس ئ  املاطقة 

(  نظام الدعى الد  )
والقب   االلتبارات 

49
الت ااة مت املدرسة هاتديا 
القوالعا ونيا لراد الدرجات واال 

مستمر1439/ 1/ 1  االلتبارات والقب   دارة  ي  وااري ةمتابعة التبارات املتع  ات للمر لة الثان ر 16

جميت البال ات ال اردة ما جميت 
علىاملدارس املاطقة 

(  نظام الدعى الد  )
والقب   االلتبارات 

62
الت ااة مت املدرسة هاتديا 
القوالعا ونيا لراد الدرجات واال 

17 
ة استقبا  الطلبات االلعا ونية ومعالدة تعدي

تيانات الطالبات
الطالباتمستمر1439/ 1/ 1  االلتبارات والقب   دارة  ي  وااري 

الطالبات ئ  
جميت املرا ة 
الدراسية

تسديد قب   التعديالت 
 
ً
او  تملو  ي ميا

5الطالباتمستمر1439/ 1/ 1  االلتبارات والقب   دارة  ي  وااري الا جمة 18
ات االنتذاء ما ترجمة جميت البطاق

املقدمة

19 
 معالدة الطلبات وال  اوي والتظلمات الت  ت

ً
رد ورقيا

ب ملن القب   أو االلتبارات
مستمر1439/ 1/ 1  االلتبارات والقب   دارة 

قى جميت الخطاتات وال  اوي ال اردة ا
ازدارة

جميت الطالبات
واولياء االم ر 

الت ااة مت مقدم ال   ي 
ر ت والتظلمات وسرعة معالدتذا وال

العا ونيا

20 

م ت عية لداة اعادة ت ايت الطالبات ئ   ا  عد
ا سبب مألي استيعابذا ما املدارس امل جه لىا 

ا ة االسباب تالتنسي  مت امل اتب معالدة العث
  التخطيط املدرس  دارة الطالتية تاملدارس مت 

عما  واست( ايجاد الحل   والبدالة)وشاون املعلمات 
 ر ربط املدارس املي ية واملستقبلة ئ  نظام ن

جميت الطالباتمستمر1439/ 1/ 1  االلتبارات والقب   دارة  ي  وااري 
جميت الطالبات
املتقدمات

ان  ة م  لة العثا ات قدر ازم 
ة الطالبات  سب املر لوت جيه 

الدراسية والصف املااسب

21

معالجة الطالبات املستجدات بالصف االول 
وابناء )االبتدائي من ذوي الظروف الخاصة 

أو اصحاب املعامالت التي لم تستكمل هوياتهم
(املتعثرة أوراقهم 

تعميم  رقم 
وتاريخ6109199

هـ1436/ 7/4
مستمر1439/ 2/ 2ول االختبارات والقبإدارة 

ف جميع الطالبات املستجدات بالص
االول االبتدائي

2

استكمال اجراءات املخاطبة 
الرسمية لجهة االختصاص 

-العامة لألحوال املدنيةاإلدارة )
وتوجيه قبول ( وزارة الصحة

الطالبات
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

22

استكمال الخطة الزمنية لتسجيل خريجي 
ة روضات املدارس األجنبية واملدارس املطبق
للبرامج الدولية من داخل اململكة وخريجي 

الروضات القادمين من خارج اململكة لجميع 
بات الجنسيات وفي جميع املدارس ويشمل الطال

يوم ( 180)سنوات بـ ( 6)التي تقل اعمارهم عن 
ههـ1439/ 1438في نظام نور للعام الدراس ي 

جميع الطالباتمستمر1439/ 2/ 2ل االختبارات والقبو إدارة وزاري 
جميع 

الطالبات
املتقدمات

د التسجيل مستمر وال يتوقف حتى تسدي
التسجيلالشواغر واقفال 

ههـ1439/ 2/ 29بتاريخ  

23
التي تسجيل طالبات الصف األول االبتدائي ال

ترة تأخر أولياء امورهن في تسجيلهن خالل الف
املحددة

توجيه قبول جميع الطالبات املتقدمات 38جميع الطالباتمستمر1439/ 2/ 2ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 

24
الالتي الطالبات)معالجة طلبات تحديد املستوى 

 
 
(لم يسبق لهن الدراسة نظاميا

9ماتجميع الطالبات املتقدمستمر1439/ 2/ 2ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 
تم توجيه قبول الطالبات وفق الصفوف

املرحلة املستحقة لنتيجة الطالبة في االختبار 
(9)  االبتدائية 

25 
قبول الطالبات الالتي تم معالجة حالتهن 
الدراسية داخل املنطقة وخارج املنطقة

مستمر1439/ 2/ 2ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 
جميع طالبات التعليم 
العام داخل املنطقة 

وخارجها
245

توجيه قبول جميع الطالبات وفق انطباق
ضوابط ومعايير القبول لكل حاله

26 
معالجة طلبات التحويل من مدارس تحفيظ 

القران الى التعليم العام
1439/ 2/ 2ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 

قبل اختبارات
الفترة االولى

طالبات تحفيظ القران
والراغبات للتحويل 

للنظام العام
9

املرحلة ( 1)االنتهاء من جميع الطلبات املقدمة 
املرحلة  ( 2)املرحلة املتوسط ( 6)الثانوية و

االبتدائية وتوجيه قبول  الطالبات 

مستمر1439/ 2/ 2ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري معادلة  الشهادات الثانوية فما دون  27
جميع  طالبات التعليم

املتقدمات 
31

املرحلة املتوسطة  ( 12)املرحلة االبتدائية 
واالنتهاء من جميع (  9)املرحلة الثانوية ( 10)

بعد معادلتهااإلدارة املعامالت الواردة الى 
(  اسبالصف املن)وتوجيه الطالبة الى املدرسة 

7اإلدارات واالقساممستمر1439/ 2/ 2ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري اعداد االحصائيات 28

لجهة اعداد االحصائية وارسالها الكترونيا الى ا
إدارة -الصحة املدرسية إدارة )املستفيدة 

-شادواالر إدارة التوجيه -التجهيزات املدرسية 
راف االش-رياض األطفال -التخطيط املدرس ي 
(مكتب املساعدة-التربوي 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

29 
مصادقة استخراج الوثائق الدراسية 

لجميع صفوف( والتالف-بدل مفقود)
النقل حسب الحاجة

طالبات التعليم العام مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 
118بدل الفاقد  

215التالف  بدل 
طباعة الوثيقة الدراسية 

التعديل والطباعة 12جميع الطالباتمستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة وزاري قرارات تعديل البيانات 30

31 

مصادقة شهادات الخريجات للمرحلة 
الثانوية وخريجات الفصل الصيفي 
ن والطالبات املتعثرات واعداد تقرير ع
راس ي اختبارات الفصل الصيفي للعام الد

هـ1438/ 1437

مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة وزاري 
طالبات املرحلة الثانوية 

الخريجات
مقررات                 3

فصلي  21
طباعة وتصديق جميع الوثائق 

مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة وزاري ة مصادقة شهادات جميع املراحل الدراسي 32
الثانويةطالبات املرحلة 
وما دون 

التعديل وطباعة وتصديق جميع الوثائق 288

33 
 وإداري

 
 على معالجة مشاكل التسجيل فنيا

 
ا

(الدعم الفني)نظام نور 
مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

جميع البالغات الواردة من 
ى جميع املدارس املنطقة عل

(  نظام الدعم الفني)
االختبارات والقبول 

641
ارة اإلداالنتهاء من جميع البالغات الواردة الى 

 
 
يوميا

34 
لة متابعة اختبارات الدور الثاني للمرح

املتوسطة وفتح الدرجات
مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

جميع البالغات الواردة من 
ى جميع املدارس املنطقة عل

(  نظام الدعم الفني)
االختبارات والقبول 

2
رصد التواصل مع املدرسة هاتفيا والكترونيا ل

الدرجات واالغالق

35 
لة متابعة اختبارات الدور الثاني للمرح

املتوسطة وفتح الدرجات
مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

جميع البالغات الواردة من 
ى جميع املدارس املنطقة عل

(  نظام الدعم الفني)
االختبارات والقبول 

2
رصد التواصل مع املدرسة هاتفيا والكترونيا ل

الدرجات واالغالق

36 
يد تكريم لجان القبول والتسجيل وتحد

ههـ1439/ 1438املستوى لعام 
43جميع املشاركاتيوم1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

إقامة الحفل برعاية املساعد للشؤون 
وتوزيع الشهادات ( بنات)التعليمية 

يومان1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري دارة اإل إقامة حلقات تنشيطيه ملنسوبات  37
إدارة مشرفات وموظفات 

االختبارات والقبول 
12

بنسخة من اإلدارة إقامة الحلقة وتزويد 
محتوها

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

38 
الجة استقبال الطلبات االلكترونية ومع

تعديل بيانات الطالبات
الطالباتمستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

جمع املراحل 
الدراسية

 اول ب
 
أول تسديد قبول التعديالت يوميا

1الطالباتمستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري الترجمة 39
االنتهاء من ترجمة جميع البطاقات 

املقدمة

40 
لجنة األمور الطارئة ملعالجة الطلبات

 
 
بول أو القإلدارة واملعامالت التي ترد ورقيا
االختبارات

مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 
جميع الخطابات واملعامالت

اإلدارةالواردة الى 
كتابة التقرير4

الطالباتعثالث أسابي1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة وزاري األمانةادخال قيم مؤشرات  41
جميع طالبات 

التعليم
يناون ال األمانة ادخال القيم على برنامج 

مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة وزاري جيمتابعة طلبات البرنامج الوزاري نتائ 42
جميع الطالبات املتخرجات
لى من الصف الثالث ثانوي ع

نظام معارف
اصدار الوثيقة وطباعتها5

اصدار الوثيقة وطباعتها4جميع الطالبات املتقدماتمستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة وزاري جمتابعة طلبات البرنامج الوزاري نتائ 43

طالبات االنتسابمستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة غير وزاري متابعة برنامج االنتساب 44
جميع الطالبات 

املتقدمات
تسجيل الطالبة وقبولها باملدرسة

45 
للعام املتسرباتحصر الطالبات 
هـ 1438/ 1437

املتسرباتالطالبات مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة وزاري 
ة       املرحلة املتوسط
املرحلة الثانوية

حصر أسباب التسرب 

46 
ويم اعداد تقرير باملرئيات حول الئحة تق

الطالب
اعداد التقرير--أسبوع1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة وزاري 

47 

اعداد بيان لحصر عدد الطالبات 
اليمنيات من يحملن هوية زائر حسب 

العامة لالختبارات اإلدارة توجيهات 
والقبول 

مستمر1439/ 2/ 2االختبارات والقبول إدارة وزاري 
جميع  طالبات التعليم 

املتقدمات 
اعداد قائمة بأسماء الطالبات12

48 

معالجة الطالبات املستجدات بالصف
ة االول االبتدائي من ذوي الظروف الخاص

تكمل وابناء اصحاب املعامالت التي لم تس)
(هوياتهم أو املتعثرة أوراقهم 

مستمر1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري 
ت جميع الطالبات املستجدا
بالصف االول االبتدائي

1

استكمال اجراءات املخاطبة الرسمية 
ال العامة لألحو اإلدارة )لجهة االختصاص 

وتوجيه قبول ( وزارة الصحة-املدنية
الطالبات

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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 املنفذةالربامج: ثانًيا 

اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

49 
ن قبول الطالبات الالتي تم معالجة حالته

الدراسية داخل املنطقة وخارج املنطقة
مستمر1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

خل جميع طالبات التعليم العام دا
املنطقة وخارجها

157

املرحلة املتوسطة ( 1)املرحلة االبتدائية 
توجيه قبول ( 104)املرحلة الثانوية ( 52)

جميع الطالبات وفق انطباق ضوابط 
ومعايير

7ماتجميع طالبات التعليم املتقدمستمر1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري معادلة الشهادات الثانوية فما دون  50
االنتهاء من جميع املعامالت الواردة الى

لى بعد معادلتها وتوجيه الطالبة ااإلدارة 
(الصف املناسب)املدرسة 

4اإلدارات واالقساممستمر1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري اعداد االحصائيات 51
االنتهاء من جميع املعامالت الواردة الى

لى بعد معادلتها وتوجيه الطالبة ااإلدارة 
(الصف املناسب)املدرسة 

52 
بدل)مصادقة استخراج الوثائق الدراسية 

سب لجميع صفوف النقل ح( والتالف-مفقود
الحاجة

353طالبات التعليم العاممستمر1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 
طباعة 210بدل التالف 143بدل الفاقد 

الوثيقة الدراسية

التعديل والطباعة10جميع الطالباتمستمره1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري قرارات تعديل البيانات 53

ئقالتعديل وطباعة وتصديق جميع الوثا350ون طالبات املرحلة الثانوية وما دمستمر1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري مصادقة شهادات جميع املراحل الدراسية 54

55 

وية مصادقة شهادات الخريجات للمرحلة الثان
وخريجات الفصل الصيفي والطالبات 
صل املتعثرات واعداد تقرير عن اختبارات الف

هـ1438/ 1437الصيفي للعام الدراس ي 

مستمر1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 
طالبات املرحلة الثانوية 

الخريجات
طباعة وتصديق جميع الوثائقفصلي11

56 
 ع

 
 وإداريا

 
لى معالجة مشاكل التسجيل فنيا

(الدعم الفني)نظام نور 
مستمر1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

جميع البالغات الواردة من جميع
املدارس املنطقة على 

(  نظام الدعم الفني)
والقبول االختبارات 

539
االنتهاء من جميع البالغات الواردة الى 

 اإلدارة 
 
يوميا

57 
ة متابعة ادخال الفترات للمرحلة املتوسط

بتدائيةوالثانوية وترميز املهارات في املرحلة اال 
جميع املراحل الدراسيةمستمر1439/ 3/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

جميع طالبات
التعليم

يا التواصل مع املدرسة هاتفيا والكترون
لرصد درجات الفترات

65



اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

 135"ر نو "مسؤوالن النظام التقني يومان1439/ 3/ 26-25ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري ي نور ورشة تدريبية ملسؤوالت نظام التقن 58
 
تقييم الورشة الكترونيا

59 
لجة استقبال الطلبات االلكترونية ومعا

تعديل بيانات الطالبات
الطالباتمستمر1439/ 3/ 1ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 

جمع املراحل 
الدراسية

 اول 
 
بأول تسديد قبول التعديالت يوميا

3الطالباتمستمر1439/ 3/ 1ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري الترجمة 60
االنتهاء من ترجمة جميع البطاقات 

املقدمة

61 
لجنة األمور الطارئة ملعالجة الطلبات

 
 
بول أو القإلدارة واملعامالت التي ترد ورقيا
االختبارات

مستمر1439/ 3/ 1ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 
جميع الخطابات واملعامالت 

اإلدارةالواردة الى 
كتابة التقرير1

62 
ربيع األمانة لشهر ادخال قيم مؤشرات 
األول 

الطالباتاسبوع1439/ 3/ 22ل االختبارات والقبو إدارة وزاري 
جميع طالبات 

التعليم
يناون ال األمانة ادخال القيم على برنامج 

مستمر1439/ 3/ 1ل االختبارات والقبو إدارة وزاري جيمتابعة طلبات البرنامج الوزاري نتائ63
ن جميع الطالبات املتخرجات م
ام الصف الثالث ثانوي على نظ

معارف
اصدار الوثيقة وطباعتها5

اصدار الوثيقة وطباعتها2جميع الطالبات املتقدماتمستمر1439/ 3/ 1ل االختبارات والقبو إدارة وزاري جمتابعة طلبات البرنامج الوزاري نتائ64

طالبات االنتسابمستمر1439/ 3/ 1ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري متابعة برنامج االنتساب65
جميع الطالبات

املتقدمات
ةتسجيل الطالبة وقبولها باملدرس

66
ات تشكيل لجان الثانوية العامة الختبار 
الفصل الدراس ي األول داخليا

شهر1439/ 3/ 1ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 
ة منسوبات االختبارات وتقني

املعلومات
قرار تكليف18

67
دارات تحكيم مهام االختبارات والقبول في إ

واقسام االختبارات والقبول باململكة
مديرة االختبارات والقبول أسبوع1439/ 3/ 24ل االختبارات والقبو إدارة وزاري 

جميع منسوبات
االختباراتإدارة 

والقبول 
االستبانةتحكيم 

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 

66



اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

68

االجتماع مع مساعدة التخطيط 
ي واملعلومات ومشرفة النظام الفصل

باملنطقة
يوم1439/ 3/ 10االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

ام قائدات املدارس ومشرفة النظ
الفصلي

جميع طالبات النظام
الفصلي

اإلجابة على جميع االستفسارات

69
ت برنامج االستعداد لتسجيل طالبا

الصف االول 
شهر1439/ 4/ 1االختبارات والقبول إدارة وزاري 

طالبات الصف األول 
املستجدات

الطالبات جميع 
(  السن النظامي)

لاللتحاق باملدرسة

اللجنة وادخال الشواغر علىراىتقرير 
نظام نور 

70
معالجة استقبال الطلبات االلكترونية و 
تعديل بيانات الطالبات

 اول بةجمع املراحل الدراسيالطالباتمستمر1439/ 4/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 
 
أول تسديد قبول التعديالت يوميا

5ازدارات واالقساممستمر1439/ 4/ 1االلتبارات والقب    دارة  ي  وااري اعداد اال صاليات71

ى اعداد اال صالية وارسالىا العا ونيا اق
-ات ن اط الطالب دارة )الدىة املستديدة 

رس   التخطيط املد-الصحة املدرسية  دارة 
(معتب املساعدة-شاون املعلمات -

72

االجتماع مع املساعدة للشؤون 
رحلة املدرسية بشان تسجيل طالبات امل

واألمانة ( الصف األول )االبتدائية 
سير العامة للتعليم بشان االستعداد ل

الفصل االول اختبارات 

6مديرات اإلدارات ومساعديهميوم واحد1439/ 4/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري 

عقد اجتماع مع مساعد مدير التخطيط 
ر اجتماع مع نائب معالي وزي/ واملعلومات

اجتماع مع املساعد للشؤون 2/ التعليم
اجتماع مع شركة تطوير 2/ املدرسية

لتخفيف األعباء اإلدارية لشاغلي 
الوظائف التعليمية واإلدارية

4الطالباتمستمر1439/ 4/ 1االختبارات والقبول إدارة غير وزاري الترجمة73
االنتهاء من ترجمة جميع البطاقات 

املقدمة
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

74

ية تشكيل اللجان املشاركة بالثانو 
العامة الختبارات الفصل الدراس ي

األول 
143920/ 4/ 6ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 

منسوبات االختبارات وتقنية 
املعلومات

18
قرار تكليف أعضاء اللجان املشرفة على

(بنات-بنين )االختبارات 

75

ة تكريم اللجان املشاركة بالثانوي
العامة الختبارات الفصل الدراس ي

األول 
كرإقامة حفل التكريم وتوزيع بطاقات الش15جميع املشاركاتيوم واحد1439/ 4/ 24ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 

76

قبول الطالبات الالتي تم معالجة
ارج حالتهن الدراسية داخل املنطقة وخ

املنطقة
مستمر1439/ 4/ 1ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 

جميع طالبات التعليم العام داخل 
املنطقة وخارجها

81

املرحلة املتوسطة ( 1)املرحلة االبتدائية 
توجيه قبول ( 26)املرحلة الثانوية ( 54)

قبول جميع الطالبات وفق ضوابط ومعايير ال
لكل حاله

التعديل والطباعة18جميع الطالباتمستمر1439/ 4/ 1ل االختبارات والقبو إدارة وزاري قرارات تعديل البيانات77

78

ات لجنة األمور الطارئة ملعالجة الطلب
 
 
القبول إلدارةواملعامالت التي ترد ورقيا
أو االختبارات

مستمر1439/ 4/ 1ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 
جميع الخطابات واملعامالت الواردة

اإلدارةالى 
كتابة التقرير3

مستمر1439/ 4/ 1ل االختبارات والقبو إدارة وزاري تائجيمتابعة طلبات البرنامج الوزاري ن79
جميع الطالبات املتخرجات من 
الصف الثالث ثانوي على نظام 

معارف
اصدار الوثيقة وطباعتها3

80

ة مصادقة استخراج الوثائق الدراسي
لجميع ( والتالف-بدل مفقود)

صفوف النقل حسب الحاجة
طالبات التعليم العاممستمر1439/ 4/ 1ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري 

بدل الفاقد 
بدل 340

التالف 
1040

طباعة الوثيقة الدراسية

 ملنفذةالربامج ا: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة املدةالتاريخ 

81

مصادقة شهادات الخريجات للمرحلة 
الثانوية وخريجات الفصل الصيفي
ن والطالبات املتعثرات واعداد تقرير ع
راس ي اختبارات الفصل الصيفي للعام الد

هـ1438/ 1437

مستمر1439/ 4/ 1ل االختبارات والقبو إدارة وزاري 
طالبات املرحلة الثانوية 

الخريجات
طباعة وتصديق جميع الوثائقفصلي13

82
مصادقة شهادات جميع املراحل 

الدراسية
مستمر1439/ 4/ 1ل االختبارات والقبو إدارة وزاري 

طالبات املرحلة الثانوية 
دون وما 

ثائقالتعديل وطباعة وتصديق جميع الو 740

مستمر1439/ 4/ 1ل االختبارات والقبو إدارة غير وزاري معادلة الشهادات الثانوية فما دون 83
جميع طالبات التعليم 

املتقدمات
12

لى االنتهاء من جميع املعامالت الواردة ا
ة الى بعد معادلتها وتوجيه الطالباإلدارة 

(الصف املناسب)املدرسة 

84

معالجة الطالبات املستجدات بالصف
ة االول االبتدائي من ذوي الظروف الخاص

وابناء اصحاب املعامالت التي لم )
هم تستكمل هوياتهم أو املتعثرة أوراق

مستمر1439/ 4/ 1ل االختبارات والقبو إدارة وزاري 
جميع الطالبات املستجدات
بالصف االول االبتدائي

3
استكمال اجراءات املخاطبة الرسمية

العامة اإلدارة )لجهة االختصاص 
الباتوتوجيه قبول الط( لألحوال املدنية

85
هادة طباعة وتسليم السجل االكاديمي وش

الثانوية العامة للطالبات الخريجات
ل االختبارات والقبو إدارة وزاري 

23-24 /4  /
1439

الطالبات الخريجاتيومين
جميع الخريجات 
نظام املقررات

عامة طباعة وتسليم شهادات الثانوية ال
لقائدات املدارس

86

تعديل الدرجات لطالبات الثانوية 
ملادة اللغة العربية للعام العاشرة 
هـ بقرا ر اللجنة1438/ 1437املنصرم 

89طالبات مادة اللغة العربيةثالث أسابيع1439/ 4/ 6ل االختبارات والقبو إدارة وزاري 
لفة تعديل الدرجات من قبل اللجنة املك

ة من واقع بيان كشف رصد درجات اللغ
العربية املستوى الرابع

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

3525115613445800

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

1

إنهاء إجراءات قبول أطفال وطالبات التربية الخاصة 
رامج ب/ واملرحالت واملستجدات في جميع معاهدواملرافعات 

األهلية التربية الخاصة املعتمدة للعام القادم وفق ضوابط
الخاصةالواردة في الدليل التنظيمي للتربية 

(هـ1436-1437)

وزاري 
%450100طالبات واطفال التربية الخاصةشهر1/1439/ 2-12/ 20التربية الخاصةإدارة 

انهاء اجراءات من ابدى ضعف في التحصيل الدراس ي2
وزاري 

%5100الطالبات الالتي ابدين ضعفاسبوعين1439/ 1/ 11-12/ 20التربية الخاصةإدارة 

3
ة التاسعة متابعة نقل برنامج العوق الفكري امللحق بالثانوي

واألربعون إلى الثانوية الخامسة واألربعون 
اسبوع1/1/1439-12/ 20التربية الخاصةإدارة وزاري غير 

كرية طالبات ومنسوبات برنامج اإلعاقة الف
بالثانوية التاسعة واألربعون 

46100%

4
طة متابعة نقل برنامج العوق الفكري امللحق باملتوس

الخمسون إلى املتوسطة السابعة عشر
اسبوع1439/ 1/ 1-12/ 20التربية الخاصةإدارة وزاري غير 

كرية طالبات ومنسوبات برنامج اإلعاقة الف
باملتوسطة الخمسون 

31100%

5
ئية متابعة نقل برنامج العوق الفكري امللحق باالبتدا

غير وزاري الثامنة والسبعون إلى ابتدائية امامه بنت الصامت
اسبوع29/1/1439-25/1التربية الخاصةإدارة 

كرية طالبات ومنسوبات برنامج اإلعاقة الف
باالبتدائية الثامنة والسبعون 

2680%

6 
تفعيل برنامج التوحد املحدث 

والستون التاسعة باالبتدائية 
وزاري 

اسبوع15/1/1439-1/ 11التربية الخاصةإدارة 
ع طالبات التربية الخاصة فئة التوحد م

التعليم العام
5100%

7 
ث املحداالنتباه تفعيل برنامج فرط الحركة وتشتت 
باالبتدائية الرابعة

وزاري 
اسبوع15/1/1439-11/1التربية الخاصةإدارة 

ركة طالبات التربية الخاصة فئة فرط الح
مع التعليم العاماالنتباه وتشتت 

7100%

8 
معهد متابعة تنفيذ الفصل اإلداري للمراحل الدراسية في

األمل
اسبوع1/1439/ 15-1/ 12التربية الخاصةإدارة وزاري غير 

سط معهد األمل بقسميه االبتدائية ـ املتو 
والثانوي 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ %100ــ

معاهد وبرامج دمج التربية الخاصةاسبوع1439/ 1/ 1-12/ 26التربية الخاصةإدارة وزاري غير لخاصةمتابعة استقرار النقل املدرس ي لطالبات التربية ا 9
جميع طالبات

التربية 
الخاصة

100%

10 
ة من متابعة االحتياج وسد العجز في برامج التربية الخاص

املعلمات
%30100معلمات التربية الخاصةاسبوعين1439/ 1/ 1-12/ 20التربية الخاصةإدارة غير وزاري 

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
قق مؤشر  التح

العددالفئة  املدةالتاريخ 

11 
ت إجراء املقابلة الشخصية للمعينا

الجدد من املعلمات
%6100معلمات التربية الخاصة املعينات جديدايومين12/1438/ 29-12/ 28التربية الخاصةإدارة وزاري 

12 
ة لفئة املقررات الدراسيمتابعة تسليم 

اإلعاقة السمعية والبصرية
%212100(سمعي ـ بصري )طالبات التربية الخاصة يومين1438/ 23/12-12/ 22التربية الخاصةإدارة وزاري 

13 

اض اإلعداد مع شركة تطوير ملرحلة ري
دفة األطفال وتحديد الروضات املسته

ات وإجراء املقابلة الشخصية للمرشح
لعمل مساعد معلم

وزاري 
العامة للتربية اإلدارة 

الخاصة
%100روضات4لبرامج التربية الخاصة بمرحلة رياض األطفاشهور 4ه1439/ 1/ 1، 9/9

14 

ورشة العمل برنامج التعليمات 
املنظمة للعمل في برامج صعوبات

التعلم
%45100معلمات صعوبات التعلميومين23/12/1438-22التربية الخاصةإدارة غير وزاري 

15 
ورشة العمل أساليب تدريس مادة 

الرياضيات للمعاقات بصريا
%5100معلمات الرياضيات في برامج العوق البصري يوم واحد1439/ 18/1التربية الخاصةإدارة غير وزاري 

16 
اللقاء الوزاري البرنامج التربوي 

الفردي
وزاري 

العامة للتربية اإلدارة 
الخاصة

يوم واحد1/1439/ 6
ة مشرفات ومعلمات التربية الخاصة فئة اإلعاق

العقلية
40100%

%1800100جميع منسوبات التربية الخاصةاسبوعين7/1/1439-26/12التربية الخاصةإدارة وزاري 87تفعيل اليوم الوطني للمملكة ال 17

يوم واحد1/1439/ 25التربية الخاصةإدارة يضاءتفعيل اليوم العالمي للعصا الب 18
الخاصةطالبات ومعلمات التربية 

فئة اإلعاقة البصرية
ــ ــ %100ــ

19 

ة اإلعداد للبرامج التدريبية لشرك
نفذ بها تطوير لبرامج التدخل املبكر امل

املشروع
يوم واحد1439/ 28/1التربية الخاصةإدارة وزاري 

رياض إدارة التربية الخاصة ـ إدارة )منسوبات
(برنامجاألطفال ـ برامج التدخل املبكر املنفذ بها ال

40100%

20 
موذج لقاء تبادل الخبرات للتعريف بن

تطوير املدارس
يوم واحد20/1/1439تطوير املدارسوحدة وزاري غير 

قائدات املدارس املستجدات وعضوة من لجنة 
التميز والجودة

2390%

ثالثة أيام1439/ 2/ 5-3شركة تطويروزاري رالبرنامج التدريبي التدخل املبك 21
فال مشرفات التربية الخاصة ومعلمات رياض األط

في برامج الدمج
31100%

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر    الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

%6100معلمات برنامج يسيريوم واحد1439/ 3/2(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري (شرح آلية برنامج يسير)ورشة العمل  22

%29100مشرفات ومعلمات التربية الخاصةيوم واحد10/2/1439(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري (حروفي)البرنامج التدريبي  23

24 
ية الخطة التربو )البرنامج التدريبي 

(الفردية لذوي اإلعاقة الفكرية
%30100مشرفات ومعلمات التربية الخاصةيوم واحد1439/ 11/2(بنات)التربية الخاصة إدارة وزاري 

25 
ذكاء برنامج يسير لذوي ال)اللقاء الوزاري 

(الحدي
%30100سيرمشرفات التربية الخاصة معلمات برنامج ييوم واحد2/1439/ 18(اتبن)العامة للتربية الخاصة اإلدارة وزاري 

26 
ة اعداد الخطة التربوي)اللقاء الوزاري 

(الفردية لذوي اضطرابات التوحد
%30100مشرفات ومعلمات التربية الخاصةيوم واحد2/1439/ 19(اتبن)العامة للتربية الخاصة اإلدارة وزاري 

%7100مشرفات التربية الخاصةيوم واحد23/2/1439(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري (املعززةالتربية البدنية)حلقة تنشيطية  27

28 
ة مهارات التوجه والحرك)اللقاء الوزاري 

(لذوي اإلعاقة البصرية
%30100مشرفة ومعلمات برامج اإلعاقة البصريةيوم واحد1439/ 2/ 25(اتبن)العامة للتربية الخاصة اإلدارة وزاري 

29 
ولة الدمج في الطف)البرنامج التدريبي 

(املبكرة
ثالثة أيام2/1439/ 27-25شركة تطويروزاري 

مشرفات التربية الخاصة ومعلمات رياض 
األطفال في برامج الدمج

31100%

30 
رية البرنامج التدريبي خطة الخدمة األس

الفردية
وزاري 

العامة للتربية الخاصة اإلدارة 
بالشراكة مع شركة تطوير

%31100مشرفات ومعلمات التربية الخاصةثالثة أيام1-3/3/1439

غير وزاري برنامج تبادل املعرفة التنظيمية 31
لي بالشراكة مع مكتب التعليم األه

واألجنبي
%100-مدارس التعليم األهلي واألجنبييوم واحد4/3/1439

32 
ة آليات التعامل مع فئ)اللقاء الوزاري 

(تعدد العوق 
%35100مشرفات ومعلمات التربية الخاصةيوم واحد9/3/1439العامة للتربية الخاصةاإلدارة وزاري 

 املنفذةالربامج: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

%20100معلمات التوحد في معاهد وبرامج الدمجثالثة أيام12/3/1439-/ 10(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري pep3البرنامج التدريبي مقياس  33

%30100مشرفات ومعلمات التربية الخاصةيوم 11/3/1439العامة للتربية الخاصةاإلدارة وزاري (يعلم النفس اإليجاب)اللقاء الوزاري  34

35 
نى تفعيل اليوم العالمي للمعاق بمب

2017الشؤون التعليمية 
يوم 16/3/1439(بنات)التربية الخاصة إدارة وزاري 

منسوبات التعليم من جميع الفئات قيادات
اإلدارات والبرامج ـ مشرفات ـ معلمات ـ طالبات

350100%

36 
2017تفعيل اليوم العالمي للمعاق 

بالراشد مول 
%20000100جميع فئات املجتمعيوم 1439/ 16/3(بنات)التربية الخاصة إدارة وزاري 

37 
رس تفعيل اليوم العالمي للمعاق بمدا

2017التعليم العام 
وزاري 

ع التربية الخاصة بالشراكة مإدارة 
1439/ 3/ 30-16جميع قيادات مدارس التعليم العام

%100-جميع منسوبات التعليم العاماسبوعين

%20100معلمات التربية الفكريةيوم 18/3/1439(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري يةورشة إعداد الدروس للتربية الفكر  38

39 
الدعم النفس ي لذوي )اللقاء الوزاري 

(اإلعاقة في األزمات
وزاري 

دينة بامل( بنات)التربية الخاصة إدارة 
ية العامة للترباإلدارة بالشراكة مع 

الخاصة
يوم25/3/1439

ق معلمات التدريبات السلوكية بجميع مناط
اململكة

ما يقارب 
250

100%

40 
حل تجويد أساليب)الورشة التدريبية 

(املشكالت وطرق تفعيلها
يومين2/3/1439-1(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري 

ي املرشدات الطالبيات للمرحلة االبتدائية ف
املدارس التابعة ملكتب شمال

65100%

41 
حل تجويد أساليب)الورشة التدريبية 

(املشكالت وطرق تفعيلها
يومين4/3/1439-3(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري 

طة املرشدات الطالبيات للمرحلتين املتوس
والثانوية التابعة ملكتب التعليم شمال

67100%

42 
حل تجويد أساليب)الورشة التدريبية 

(املشكالت وطرق تفعيلها
يومين18/3/1439-17(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري 

طة املرشدات الطالبيات للمرحلتين املتوس
والثانوية التابعة ملكتب التعليم غرب

40100%

43 
حل تجويد أساليب)الورشة التدريبية 

(املشكالت وطرق تفعيلها
يومين30/3/1439-29(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري 

لتابعة االبتدائية اللمرحلة املرشدات الطالبيات 
ملكتب التعليم غرب

40100%

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق 
العددالفئة  املدةالتاريخ 

ــيماملعلمات املرشحات لجائزة التميز للتعليومين26/3/1439-25بالشراكة مع مركز التميزغير وزاري املعلمة املتميزة 44 ــ %100ــ

45 

دريس تاستراتيجيات )الورشة التدريبية 
ة مادة لغتي في مرحلة الصفوف األولي

ت في لطالبات التربية الخاصة والطالبا
(مدارس التعليم العام

%10100معلمات التربية الخاصةيوم 30/3/1439(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري 

وزاري للطفولةالبرنامج التدريبي للتدخل املبكر  46
ة العامة للتربية الخاصاإلدارة 

بالتعاون مع شركة تطوير
أربعة أيام4/1439/ 6/4-9

امج مشرفة ومعلمات الروضات املنفذ بها برن
تطوير التربية الخاصة

9100%

47 
الفنية البرنامج التدريبي تطوير املهارات
ملعلمات صعوبات التعلم

%46100معلمات صعوبات التعلمثالثة أيام10/4/1439-8(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري 

48 
البرنامج التدريبي تحليل السلوك

ABAالتطبيقي 
%27100معلمات التوحد وفرط الحركةثالثة أيام1439/ 4/ 15-4/ 13(بنات)التربية الخاصة إدارة غير وزاري 

غير وزاري كالمالبرنامج التدريبي مهارات ما قبل ال 49
(بنات)التربية الخاصة إدارة 

مع جمعية األطفال بالتعاون 
املعاقين

%25100معلمات النطق والتخاطبيومان16-17/4/1439

غير وزاري متابعة سير االختبارات 50
(بنات)التربية الخاصة إدارة 

مع مكاتب التعليمبالتعاون 
عشرة ايام1439/ 4/ 13-22

طة مدارس التعليم العام للمرحلتين املتوس
والثانوية

29100%

51 
ة تسليم كتب ومقررات التربية الخاص

للفصل الدراس ي الثاني
وزاري 

(بنات)التربية الخاصة إدارة 
املقرراتإدارة مع بالتعاون 

عشرة ايام1439/ 4/ 13/4-22
رية طالبات التربية الخاصة للمسارات الفك

والسمعية والبصرية
جميع 

الطالبات
100%

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

9280124411130

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
حقق التمؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

1 
دارسبرنامج التعريف بنموذج تطوير امل

(رؤية ملك أمل وطن) 
15،30/1/1439وحدة تطوير املدارسغير وزاري 

يوم واحد لكل 
مدرسة

ة معلمات املستجدات وفريق لجن
التميز والجودة

23588%

2 
ج لقاء تبادل الخبرات للتعريف بنموذ

تطوير املدارس
يوم واحد1439/ 1/ 20تطوير املدارسوحدة وزاري غير 

قائدات املدارس املستجدات 
وعضوة من لجنة التميز والجودة

2390%

%4066املعلمات املشرفاتيومان2/1439/ 13-12وحدة تطويرغير وزاري برنامج كفاءات ملهام املعلم املشرف 3

ايام2/14396/ 10-5وحدة تطويرغير وزاري مارثون القراءة السريعة 4
املستهدفةطالبات املدارس 

بمبادرة القراءة
30100%

يوم لكل مدرسة1439/ 28/1وحدة تطويرغير وزاري الباتامللتقيات املدرسية النضباط الط 5
طالبات-معلمات-قيادات

امور اولياء 
6667%

6 
يم مفاهالتعليمية املجتمعات املهنية 

مرحلة نشر الثقافة/وتطبيقات
يوم1439/ 3/ 10-4وحدة تطويرغير وزاري 

املعلمات املشرفات 
التخصصومجموعات 

12583%

7 
في ورشة عمل معايير األداء املتميز ملشر

القيادة املدرسية
وزاري 

ة بإدار قسم القيادة املدرسية 
تبنا/اإلشراف التربوي بنين

-12يةمشرفات ومشرفي القيادة املدرسيومان1439/ 3/ 11-12

%30100قائدات املدارساسبوع1439/ 10/4-1438/ 6/4وحدة تطويرغير وزاري اقفال العهدة املالية ملدارس تطوير 8

غير وزاري متابعة اختبارات منتصف العام 9
مكاتب التعليم واإلشراف 

التربوي 
%100مدرسة20مدارس التعليم العاماسبوعان1439/ 4/ 13-22
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

3030542001466448

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

52معلماتأيام14393/ 1/ 15-13قسم الصفوف األوليةوزاري غير دورة املساعد امليسر للمعلم1
من املعلمات املستهدفات للتعلم%30تطبيق 

النشط وفق املعايير العلمية

40معلماتأيام14396/ 1/ 13-5قسم العلوم الطبيعيةوزاري سفراء مشكاة2
من معلمات العلوم للمرحلة % 40تدريب 

املتوسطة

3
ابتة دورة تدريبيه بعنوان خطوات ث

لحصة دراسية جاذبه
177معلماتايام14399/ 1/ 22-20، 8-6قسم الدراسات اإلسالميةوزاري غير 

ور تطبيق املعلمة لحصة دراسية متكاملة وحض
رصهن املعلمات فاقه النسبة املطلوبة مما يؤكد ح

%100على االستفادة بنسبة 

4
أشركنى وسوف افهم ( ورشة ) 

(التعلم النشط)
17معلماتيوم واحد8/1/1439قسم الدراسات اإلسالميةوزاري 

نشط القدرة على تطبيق بنود استمارة التعلم ال
٪180بنسبة تحقق 

5
برنامج معلم مايكروسوفت 
نيلتصميم ملف اإلنجاز االلكترو

23/12/1438-22قسم الحاسب األليوزاري غير 
10يومان 

ساعات
من معلمات القسم% 40حضور 32معلمات

أيام1/14394-29-26املدرسيةاإلدارة قسم وزاري غير نحو تجويد العمل االداري  6
قائدات املرحلة 

االبتدائية
%88حضور املديرات املستهدفات بنسبة 51

وزاري غير دبلوم القيادة 7
ال مديرة مكتب التعليم شم

-بنات –املدينة املنورة 
عام دراس ي28/1/1439

فريق التخطيط 
رسةوالتطوير في املد

150
بنسبة تمكين فريق التخطيط والتطوير املدرس ي

30%

48املعلمات يومان1439/ 2/6-5األولية قسم الصفوف غير وزاري ورشة التخطيط الكتابي  8
س من املعلمات املستهدفات للدرو % 25اعداد 

 وفق نموذج معتمد
 
كتابيا

9 
بعنوان تجويد( دورة تدريبية)

التالوة
أيام14393/ 2/11-10-9ةاإلسالميقسم الدراسات غير وزاري 

معلمات املرحلة 
املتوسطة

20
لتجويد تحسين وتجويد التالوة وتطبيق حكام ال
تبار في ملعلمات املرحلة املتوسطه و اجتياز االخ

%99نهاية الدورة بنسبة 

10 
ورشة تدريبية 

مهارات التفكير العليا  
57معلمات يومان  1439/ 2/12-11قسم العلوم  الطبيعيةغير وزاري 

ائج دراسة تفعيل مهارات التفكير العليا ونت
لة التحصيل الدراس ي ملادة العلوم في املرح

من % 40املتوسطة ونتائج الدراسة لدى 
املعلمات  

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

وزاري أسبوع الكيمياء العربي   11
قسم العلوم  
الطبيعية 

25ةمدارس  املرحلة الثانويأسبوع  1439/ 2/ 1-7
من املدارس الثانوية ألسبوع% 50تفعيل 

الكيمياء العربي  

12 
ورشة 

لمالتدريس املتمركز حول املتع
غير وزاري 

العلوم قسم 
االجتماعية 

امثالثة اي2/1439 /11-12-13
معلمات  املرحلة 

االبتدائية 
37

من املعلمات املستهدفات % 40تطبيق 
ول ألساليب التدريس الفعال املتمركز ح

.املتعلم

13 
ورشة 

االبداع في فن الجوخ
يومان 1439/2/11-10يةقسم التربية االسر غير وزاري 

ي الثانو معلمات املرحلة 
(النظام الفصلي)

20
من املعلمات ألعمال مبتكره %50تطبيق 

لفن الجوخ

14 
ورشة 

نحو تجويد العمل االداري 
ية قسم القيادة املدرسغير وزاري 

2-5/2 /1439
أيام 4

قائدات املرحلة 
الثانوي -املتوسطة

%95بنسبة القائدات املستهدفات حضور 79

15 
ورشة تدريبية 

تطبيقات حول بطاقة التعلم
النشط

49املعلماتيومان1439/2/13-12قسم اللغة العربية غير وزاري 
يد اكساب املعلمات مهارات التخطيط الج

%80للدرس بنسبة 

16 
ورشة 

إعداد الدرس وفق املدرسة 
التنظيمية

يومان1439/2/27-26ية قسم التربية الفنغير وزاري 
-معلمات االبتدائي

املتوسطة
53

تم تحقيق الخريطة التدفقية لبعض
%50دروس التربية الفنية بنسبة 

و انتاج معرض فني مصغر

448الطالباتيومان1439/ 3/ 22-23قسم الصفوف األوليةوزاري برنامج حسن 17
من مدارس مكتب شمال الختبار %30تطبيق 

حسن

18 
ورشة تدريبية التغذية الراجعة 

وأثرها على التعلم
25معلماتيوم1439/3/5قسم اللغة العربيةغير وزاري 

توضيح دور املعلم في توظيف التغذية
%80الراجعة الفاعلة في الصف بنسبة

19 
تعلم تطبيق مهارات استراتيجيات ال
النشط وتعزيز ممارساته

28معلمات املرحلة الثانويةيومان3/1439/ 5--4ةقسم العلوم االجتماعيغير وزاري 
من املعلمات املستهدفات % 40تطبيق 

ألساليب التدريس الفعال املتمركز حول 
.املتعلم 

20 
ورشة مرئيات حول دليل املهارات

العملية للمرحلة الثانوية
يوم1439/ 3/5ةقسم العلوم الطبيعيغير وزاري 

ة معلمات لعلوم في املرحل
الثانوية

38
ارات رفع املرئيات حول الدليل اإلجرائي للمه

من معلمات % 50العملية من قبل 
التخصصات العلمية

 املنفذةالربامج: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

أيام14393/ 3/ 18/17-16قسم العلوم الطبيعيةغير وزاري ورشة املنظمات التخطيطية 21
معلمات العلوم للمرحلة 

االبتدائية
65

من معلمات العلوم للمرحلة % 50تفعيل 
االبتدائية للمنظمات التخطيطية

60معلماتأيام16/1439/34-17-18-19قسم الرياضياتغير وزاري برنامج خبراء الرياضيات 22
من املعلمات املستهدفات من% 10حضور 

املرحلة املتوسطة والثانوية

26ةمعلمات املرحلة املتوسطيومان3/1439/ 5-4قسم التربية االسريةغير وزاري أمول واملالبيان العملي بين الواقع  23
تدريب املعلمات املرحلة املتوسط على

نسبة تطبيق استراتيجية البيان العملي ب
50%

24 
Morning meeting and the 

power of cooperative learning
قسم اللغة االنجليزيةغير وزاري 

19-18 /3/1439
24-23/3 /1439

أربعة أيام 
بواقع يومين 
لكل مرحلة

سطة معلمات املرحلتين املتو 
والثانوية

50
من املعلمات الحاضرات % 50تطبق 

دريس للورشة مهارات التعلم التعاوني في ت
مهارات اللغة

25 
ة الفصول املنشط( دورة تدريبه)

للتعليم وعالقتها بالتحصيل
الدراس ي

يوم1439/ 3/ 26اإلسالميةقسم الدراسات غير وزاري 
ية و معلمات املرحلة االبتدائ

املتوسطة
73

علم لتالدافعة التشجيع لتوفير الفصول 
٪ 50ر الوسائل بنسبة تحقق بحضو بأبسط 

طةمن معلمات املرحلة االبتدائية و املتوس

26 
من 5متطلبات منظومة األداء 

املعلمات
يومين1439/ 8/3-9قسم الدراسات اإلسالميةغير وزاري 

ية و معلمات املرحلة االبتدائ
املتوسطة و الثانوية

65
ات اطالع معلمات جميع املراحل على متطلب

٪50بنسبة تحقق 5منظومه 

يوم واحد1439/ 25/3-26قسم الحاسبغير وزاري ورشة التعلم املهنية 27
ة معلمات املرحلة املتوسط

والثانوية
22

من املعلمات املستهدفات من% 10حضور 
املرحلة املتوسطة والثانوية

17يةمعلمات املرحلة االبتدائيومان1439/ 3/4-2قسم التربية الفنيةغير وزاري ئتياالبداع الفني ملستهلكات بي 28
اعمال فنية % 50تم انتاج املعلمات بنسبة 

من خامات البيئة

يوم1439/ 4/3قسم العلوم الطبيعيةغير وزاري مجتمع تعلم منهي 29
ة معلمات العلوم في املرحل

االبتدائية
15

من معلمات العلوم للمرحلة % 30تفعيل 
االبتدائية للمنظمات التخطيطية

30
بوية في سير العملية التعليمية والتر 

امليدان
حضور الفئة املستهدفة25ث-قائدات ميوم1439/ 3/4املدرسيةاإلدارة قسم غير وزاري 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

45331925814600

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

8/1/1439-6ةمشرفات قسم اللغة االنجليزيوزاري التعلم النشط1
ثالثة أيام 
مكررة مرتين

ة معلما ت املرحلة املتوسط
والثانوية

17
تعلم تطبيق املعلمات املستهدفات لل

داخل الصف% 50النشط بنسبة 

ةالتعلم املتمركز حول الطالب2
غير وزاري 

ة مشرفات قسم اللغة االنجليزي
(امال فيرق ،منى مساوى )

يومان1/1439/ 14-15
ي معلمات اللغة اإلنجليزية ف

جميع املراحل
60

بارات ارتفاع تحصيل الطالبات في االخت
القصيرة املنفذة من قبل املعلمات

%50املستهدفات بنسبة 

وزاري برنامج سفراء مشكاة3
حنان )قسم العلوم الطبيعية 

(سمية العمري -الحياني 
يومان7-8/1/1439

معلمات العلوم في املرحلة
املتوسطة

11
تدريب معلمات العلوم على تنفيذ 

%100التجارب البديلة بنسبة 

وزاري برنامج سفراء مشكاة4
مقرفات قسم العلوم الطبيعية

(الفوتاوي عائشة -دالل خطابي )
يومان5-6/1/1439

معلمات العلوم في املرحلة
املتوسطة

10
تدريب معلمات العلوم على تنفيذ 

%100التجارب البديلة بنسبة 

وزاري برنامج سفراء مشكاة5
ة مشرفات قسم العلوم الطبيعي

سناء الحربي-اسهام الردادي )
يومان5-6/1/1439

معلمات العلوم في املرحلة
املتوسطة

11
تدريب معلمات العلوم على تنفيذ 

%100التجارب البديلة بنسبة 

وزاري برنامج سفراء مشكاة 6
ة مشرفات قسم العلوم الطبيعي

الرداديدالل -الحيسونيعنبرة )
يومان7-8/1/1439

معلمات العلوم في املرحلة
املتوسطة

10
تدريب معلمات العلوم على تنفيذ 

%100التجارب البديلة بنسبة 

وزاري برنامج سفراء مشكاة 7
العلوممشرفات قسم 

(كياماني املس-الحيسونيعنبرة )
يومان1439/ 11-12/1

معلمات العلوم في املرحلة
املتوسطة

13
تدريب معلمات العلوم على تنفيذ 

%100التجارب البديلة بنسبة 

وزاري دورة التعلم النشط 8
ة مشرفات الصفوف األولية رمزي

مرغالني ايمان العوفي
28معلمات الصفوف األوليةثالث أيام1439/ 11-13/1

تعلم تطبيق املعلمات املستهدفات لل
داخل الصف% 50النشط بنسبة 

116معلمات الصفوف االوليةيومان1439/ 6/3-5ةجميع مشرفات الصفوف االوليوزاري غير (مول النظرة بين الواقع واملأ) لقاء 9
تعلم تطبيق املعلمات املستهدفات لل

داخل الصف% 50النشط بنسبة 

10 
دورة ممارس قيادة لقائدات 

املدارس 
(انويةاالبتدائية واملتوسطة والث) 

50القائدات املدرسياتثالث ايام1439/ 27/1-25قسم القيادة املدرسيةغير وزاري 
من القائدات املستهدفات% 70تحقيق 

.ملؤشرات االداء املدرس ي بكفاءة

37معلمات التربية الفنيةيوم واحد1439/ 1/ 8قسم التربية الفنيةوزاري (حزم وفن )القاء التربوي  11
من معلمات املرحلة م %30تم استهداف 

ب لتنفيذ برنامج حزم وفن+
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

12 
املحسوسات )دورة تدريبية 

(يةاليدوية في املرحلة االبتدائ
وزاري 

ندى / قسم الرياضيات أ
داغستانياعتدال / الحميد أ

11-12-13 /1 /1439
ثالث ايام 
مكررة 
مرتين

1–25مشرفة+ معلمات 
من معلمات املرحلة االبتدائية على % 30تدريب 

استخدام حقائب املحسوسات اليدوية

يوم واحد12/1438/ 29يةمشرفات قسم العلوم الشرعغير وزاري قينلتقي لنرت-القاء التربوي  13
معلمات العلوم 

الشرعية
88

س من املعلمات للتوجيهات ومهارات تدري% 55تطبيق 
مناهج العلوم الشرعية

14 
مسابقة دعوة )القاء التربوي 

للتميز ملعلمات املرحلة 
(املتوسطة

1439/1/7قسم التربية األسريةغير وزاري 
يوم واحد 
مقسومة 
نملجموعتي

معلمات التربية 
األسرية

22
لة من معلمات التربية االسرية في املرح% 30تحفيز 

ديهن املتوسطة نحو اكتشاف وابراز جوانب التميز ل
ومعالجة القصور في ادائهن في نواح اخرى 

غير وزاري لقاء مسيرتي نحو جيل أفضل 15
قسم التربية االجتماعية 

والوطنية
يومان1439/ 6-7/1

معلمات املرحلة 
طةاالبتدائية واملتوس

84
من % 80تنفيذ ملستجدات امليدان التربوي بتدريب 

دائيةمعلمات االجتماعيات للمرحلة املتوسطة واالبت

16 
ي لقاء دورة املهارات الحياتية ف

الدراسات االجتماعية
غير وزاري 

قسم التربية االجتماعية 
+ظريفة األزهري ) والوطنية 

فايزة الشمراني
يوم واحد1439/ 1/ 8

الدارسات معلمات 
ةاالجتماعية والوطني

23
من معلمات املرحلة الثانوية للمهارات%40تطبيق 

الحياتية في الدراسات االجتماعية

غير وزاري اإلنماء املنهي 17
نيةمشرفة قسم التربية الف

1439/ 1/ 22-18زينب الخطابي
أيام5

معلمات املرحلة  
املتوسطة

10
من املعلمات % 20تطوير مهارات االداء لدى  

املستهدفات في مجال فن الخزف

غير وزاري اإلنماء املنهي 18
نيةمشرفة قسم التربية الف

زينب الخطابي
أيام14395/ 2/ 16-20

معلمات املرحلة  
املتوسطة

8
من املعلمات % 20تطوير مهارات االداء لدى  

املستهدفات في مجال فن الخزف

19 
إدارة املهارات في الدراسات 
ام االجتماعية والوطنية للنظ

الفصلي
وزاري 

مشرفات قسم الدراسات 
1439/ 2/ 6-4االجتماعية والوطنية

أليام3
معلمات املرحلة 
الثانوية النظام 

الفصلي
33

من معلمات الدراسات االجتماعية ٪50تطبيق 
درسللمرحلة الثانوية  للمهارات االساسية خالل ال

20 

ورشة التعلم التعاوني 
نماذج .والتفاعل الصفي 

م وتطبيقات من مناهج العلو 
الشرعية

غير وزاري 

مشرفات قسم العلوم 
الشرعية 

اني عزه الزهر . فاطمه الهاللي
مريم الجابري . 

يوم واحد1439/ 1/ 22
ن عينه مستهدفه م
معلمات جميع 

املراحل
31

من املعلمات املستهدفات لنماذج  % 30تفعيل 
التعلم التعاوني

21 

ورشة التعلم التعاوني 
نماذج .والتفاعل الصفي 

م وتطبيقات من مناهج العلو 
الشرعية

غير وزاري 

مشرفات قسم العلوم 
الشرعية 

اني عزه الزهر . فاطمه الهاللي
مريم الجابري . 

يوم واحد1439/ 1/ 29
ن عينه مستهدفه م
معلمات جميع 

املراحل
23

من املعلمات املستهدفات لنماذج  % 30تفعيل 
التعلم التعاوني
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

22 
نود تنمية مهارات التدريبي وفق ب

برنامج اولى )التعلم النشط 
(بالرعاية  

ةمشرفات قسم العلوم الشرعيغير وزاري 
أيام 14393/ 2/ 9، 4-6

منفصلة

عينه مستهدفه من
معلمات جميع 

املراحل
35

من املعلمات االولى بالرعاية% 40تفعيل 
شطملهارات التدريس وفق بنود التعلم الن

23 
الج االستراتيجيات املناسبة لع

الضعف القرائي واإلمالئي
يومان1439/ 2/3-2مشرفات الصفوف األوليةوزاري 

معلمات الصفوف 
األولية

71
من معلمات الصفوف األولية ٪75تطبيق 

عف لالستراتيجيات املناسبة لعالج الض
القرائي واإلمالئي

24 
اقع التدريس الفاعل نظرة بين الو 

واملأمول 
غير وزاري 

مشرفات الصفوف االولية
(الجنهي إبتسام) 

يوم واحد1439/1/28
معلمات التعليم 
األهلي للصفوف 

األولية
13

من معلمات الصفوف األولية ٪90تطبيق 
فعيل الفاعل وفنيات املرحلة والتللتدريس 

األمثل ألدوات التقويم

غير وزاري بنائيتحليل املحتوى وفق املنحى ال 25
ية مشرفات قسم العلوم الطبيع

دالل -الفوتاوي عايشة)
(اماني املسكي-الخطابي

3-4/2 /1439
يومان

ي معلمات الكيمياء ف
املرحلة الثانوية

38
من املعلمات املستهدفات ٪50توظيف 

يم بواقع لتحليل املحتوى في التدريس والتقو 
ساعات تدريبية8

غير وزاري بنائيتحليل املحتوى وفق املنحى ال 26
ية مشرفات قسم العلوم الطبيع

-سمية العمري -حنان الحياني)
(الرداديدالل 

يومان1439/ 5-6/2
ي معلمات الفيزياء ف
املرحلة الثانوية

43
من املعلمات املستهدفات ٪50توظيف 

يم بواقع لتحليل املحتوى في التدريس والتقو 
ساعات تدريبية8

غير وزاري بنائيتحليل املحتوى وفق املنحى ال 27
ية مشرفات قسم العلوم الطبيع

(سناء الحربي-الردادياسهام )
يومان1439/ 1/ 28-29

معلمات األحياء في 
املرحلة الثانوية

23
من املعلمات املستهدفات ٪50توظيف 

يم بواقع لتحليل املحتوى في التدريس والتقو 
ساعات تدريبية8

28 
التخطيط الجيد أساس النجاح

(برنامج اولى بالرعاية ) 
يومان1439/ 20/2-19يةمشرفات قسم العلوم لطبيعغير وزاري 

معلمات العلوم 
املستجدات واالولى

بالرعاية
18

من املعلمات املستهدفات %70توظيف 
ة ألسس التخطيط الجيد بمنهجية علمي

جيدة 

29 
استخدام املحسوسات اليدوية

في تدريس الرياضيات
وزاري 

قسم الرياضيات 
داغستاني ،إعتدال/ أ

ندى الحميد/ أ
40معلمات الرياضياتايام 1/14393/ 27-29

ة ٪ من معلمات املرحلة االبتدائي30تدريب 
على استخدام املحسوسات اليدوية

30 
اء لق-( املرحلة الثالثة)نعم اقدر

 لجودة االداء
 
معا

غير وزاري 

قسم الرياضيات 
–داغستاتيأ اعتدال / 

-أ خديجة عبدالرزاق
أ زينب الطباع

يوم1439/1/19
منسقات قياس 
بمدارس املرحلة 

الثانوي 
25

لعامة تقليص الفجوة بين نتائج الثانوية ا
٪3والقدرات والتحصيلي بنسبة 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

31 
القدرات اللفظية تأهيل 

وجودة  وتحصيل
يوم1439/1/19مشرفات قسم اللغة العربيةغير وزاري 

منسقات قياس في 
املرحلة الثانوية

35
تقليص الفجوة بين نتائج الطالبات في
ن االختبارات التحصيلية واختبار القدرات م

%50خالل رسم بياني بنسبة 

32 
تجويد بناء أسئلة 
سين االختبارات وأثره في تح

التحصيل
غير وزاري 

هى ن)مشرفات قسم اللغة العربية 
(الطويرقي

يوم19/2/1439
في معلمات اللغة العربية

20/ ث + 30/ م 
10

ن خالل تجويد مهارات املعلمات في بناء األسئلة م
/ %80تحليل اختبارات الفترات بنسبة 

33 
ة كفايات اللغة اإلنجليزي

(بريق املستقبل)
غير وزاري 

ة مشرفات قسم اللغة االنجليزي
دة غا-املطرفيعائشة -آمال فيرق )

(منى مساوى -العمري 
ايام14393/ 2/ 4-6

معلمات لغة إنجليزية 
جميع -أولى بالرعاية
املراحل

47
من املعلمات األولى بالرعاية % 40تطبيق 

اسية املستفيدات للكفايات التدريسية األس
للمادة

يوم1439/ 2/2مشرفة قسم الحاسب اآلليغير وزاري بصمة معلم 34
معلمات الحاسب اآللي 

لجميع املراحل
31

ير من معلمات الحاسب اآللي باملعاي% 70تبصير 
واألسس التربوية للتدريس الفعال

يوم2/3/1439مشرفة قسم الحاسب اآلليغير وزاري بصمة معلم 35
معلمات الحاسب اآللي 

لجميع املراحل
41

ير من معلمات الحاسب اآللي باملعاي% 70تبصير 
واألسس التربوية للتدريس الفعال

36 
في تفعيل اساليب التقنية
مادة التربية االسرية

أيام14393/ 28/1-26ةمشرفات قسم التربية األسريغير وزاري 
معلمات املرحلة 
ةاالبتدائية واملتوسط

75
ية من املعلمات املستهدفات للتقن%60تدريب 

اثناء التدريس بجودة

37 
في تخطيط التدريس الناجح

تعلم تفعيل استراتيجيات ال
النشط

16ايةاملعلمات االولى بالرعيومان1439/2/25-24ةمشرفات قسم التربية األسريغير وزاري 
اخل الستراتيجيات التعلم النشط  د% 60تفعيل 

الحصة بكفائه

38 
برنامج اض ي املصباح 

وانطلق
40وكيالتأيام1439/2/273-25ة مشرفات قسم القيادة املدرسيغير وزاري 

يل من الوكيالت املستهدفات لتفع٪60تهيئة  
املهارات القيادية

36وكيالتيومان9/1439/3-8قسم القيادة املدرسيةغير وزاري كلنا مسؤول 39
تطبيق برنامجين على االقل لتنمية الهوية
تهدفةاالسالمية واالعتزاز بالوطن في املدراس املس

48قائداتيومان26/3/1439-25قسم القيادة املدرسيةغير وزاري نحو بيئة تقنية جاذبة 40
في ./.60املدرسية بنسبة البيئة تحسين مستوى 

املدراس املستهدفة
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 فةالفئة املستهد مدة التنفيذ
مؤشر  التحقق 

العددالفئة  املدة التاريخ 

غير وزاري املدونة اللغوية شروحات وآلية تصميم 41
قسم اللغة العربية ،أميرة

اليوبي
22معلماتيوم واحد1439/3/22

%  70ة املتدربات من إنشاء مدونة لغوية بنسبتمكين 
اللهاوتفعيل برنامج االحتفاء باليوم العالمي من خ

42 
3قه فجوات وحلول في تدريس ف. لقاء تربوي 

واريثللمرحلة الثانوية في علم الفرائض وامل
30معلماتيوم1439/ 24/3قسم الدراسات اإلسالميةغير وزاري 

معلمه من معلمات املرحلة %73.33تزويد واكساب 
الثانوية بطرق وحلول في كيفية التغلب على

الصعوبات في تدريس املادة

28معلماتيومين1439/ 3/ 4-2قسم التربية األسريةغير وزاري الديكوباجفن  43
دفة ممن معلمات التربية األسرية املسته% 60إقامة 

معارض داخل املدارس

44 
ي برنامج أولى بالرعاية يدي بيدك لتتميز 

بعطاءك
12معلماتأيام14393/ 4/3-1ةمشرفات الصفوف األوليغير وزاري 

الرعاية تحسين أداء ورفع كفاءة فئة املعلمات األولى ب
٪70بنسبة 

45 
الجدول آلية تطبيق الدليل التنظيمي وعناصر 

التحصيلي
من املعلمات األولى بالرعاية% 30تم تحقيق 11معلماتيومان1439/ 3/ 30-29قسم التربية الفنيةغير وزاري 

46 
داول تفعيل معامل البرمجيات الهندسية والج
ويةااللكترونية في رياضيات املرحلة الثان

غير وزاري 
ات قسم الرياضيات املشرف

عائشة االحمدي / أ
زينب الطباع/ أ

االربعاء والخميس 
9-10 /4/1439

15معلمةيومان
نوي الثامن معلمات الرياضيات باملرحلة % 25تفعيل 

.البرمجيات الهندسية في املنهجملعامل 

47 
لقاء بناء اسئلة االختبارات ملواد العلوم

الشرعية
وزاري 

مشرفات قسم العلوم 
الشرعية

يوم واحد1439/ 4/ 3الخميس 
مشرفات 
كافة 

االدارات
26

م تحسين بناء اسئلة االختبارات ملعلمات العلو 
%95الشرعية ملختلف املراحل بنسبة 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

4342313051484465

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  

93



اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

يةقسم العلوم الطبيعوزاري سفراء مشكاة1
28-29/1438/12
1-1439/1/13

معلمة70ةمعلمات العلوم للمرحلة املتوسطيومان
من معلمات العلوم % 50تطبيق 

بديلةاملستهدفات لتجارب الطاقة ال

يومان1439/ 1/ 19-15،18-14ةقسم اللغة االنجليزيغير وزاري التدريس املتمركز حول الطالب2
تين معلمات اللغة االنجليزية للمرحل

املتوسطة والثانوية
معلمة45

تصميم نماذج ملعايير التدريس
%80الذاتي بنسبة 

أيام27/1439/13-25ةقسم التربية األسريغير وزاري دعوة إلى التميز3
معلمات التربية األسرية للمرحلة

املتوسطة
معلمة31

من معلمات التربية % 50تطبيق 
فيلألساليب الحديثة األسرية 

تدريس املادة

4
برنامج شراكات املدرسة واألسرة 

واملجتمع
مشرفة املشروعوزاري 

1-14/1439/1
20-21/1439/1
27-28/1439/1

105قائدات ورائدات الشراكةيومان
تدريب املستهدفات على مهارات

%80البرنامج بنسبة 

5
أنشطة ومهارات في تفعيل)ورشة 

(كتاب النشاط
%67100معلمات املتوسطيومان1439/ 2/ 3–2يةقسم العلوم االجتماعغير وزاري 

%65100معلمات االبتدائيأيام14393/ 2/ 6–4قسم الرياضياتوزاري (املفاهيماالستيعاب )دورة 6

%4790قائدات ورائدات الشراكةيومان1439/ 5/2–4مشرفة املشروعوزاري عشراكة املدرسة مع األسرة واملجتم7

8
شرح معايير بطاقة التعلم ) لقاء

(النشط
%70100معلمات املتوسطيوم1439/ 2/ 19قسم اللغة العربيةغير وزاري 

%2360معلمات االبتدائييوم1439/ 2/ 23ةقسم الصفوف األوليغير وزاري (العيادة اللغوية ) مشروع9

%1550قائداتيوم1439/ 2/ 24ةقسم القيادة املدرسيغير وزاري (منظومة األداء املدرس ي ) لقاء 10

%3080معلمات املتوسط واالبتدائيمستمر1439/ 2/ 23ةقسم التربية الفنيغير وزاري (جماليات املنورة ) مسابقة 11

12 
األساليب اإلبداعية في تدريس 

املقررات الشرعية
%118100ثانويةمعلمات املرحلتين االبتدائية واليومان18/1439/3-17العلوم الشرعيةغير وزاري 

13 
مقرر املهارات التخصصية في تدريس

التوحيد
%3980معلمات املرحلة الثانويةيوم واحد1439/3/23العلوم الشرعيةغير وزاري 

يوم واحد1439/3/29العلوم الشرعيةغير وزاري لقاء املجتمعات املهنية 14
وسطة واملتمعلمات املرحلة االبتدائية 

والثانوية
7950%

 املنفذةالربامج: ثانًيا 
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 املنفذةالربامج: ثانًيا 

اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

مؤشر   الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق  العددالفئة  املدةالتاريخ 

15 
تحقق ورشة املشتقات النحوية بين العمق العلمي و 

األهداف
%31100معلماتيوم واحد1439/3/16اللغة العربيةغير وزاري 

16 
جدات لقاء شرح منهجية التدريس للمعلمات املست

(جميع املراحل)
%3280معلماتيومان1439/3/ 24-23اللغة العربيةغير وزاري 

%7050معلماتيوم واحد1439/3/26اللغة العربيةغير وزاري شرح آلية لقاء مجموعات التعلم 17

%41100معلماتيوم واحد1439/3/9العلوم االجتماعيةغير وزاري وطن ومواطنة 18

%47100معلماتيومان3/1439/-16-15الرياضياتغير وزاري جيبراالجيوالبرنامج التعليمي  19

%8250معلماتأيام14393/ 3/ 26-25-24الرياضياتغير وزاري "املجتمعات املهنية"لقاء تعريفي  20

%3380معلماتيوم واحد1439/3/2العلوم الطبيعيةوزاري ورشة عمل املرئيات على الدليل اإلجرائي 21

%650معلماتيوم واحد1439/3/25العلوم الطبيعيةغير وزاري املجتمعات املهنية 22

%20100معلماتيوم واحد1439/3/24اللغة االنجليزيةغير وزاري االستماع متوسطنجود اختبار ورشة كيف  23

%20100معلماتيوم واحد1439/3/25اللغة االنجليزيةغير وزاري االستماع ثانوي نجود اختبار ورشة كيف  24

%20100معلماتيوم واحد1439/3/26اللغة االنجليزيةغير وزاري هلياالستماع التعليم األ نجود اختبار ورشة كيف  25

%100رق جميع املدارس التابعة لقطاع شطالباتل خالل الفصل الدراس ي األو مستمرالصفوف األوليةوزاري مشروع حقيبتي املثالية 26

ن )مشروع تحسين األداء التعليمي  27 %465100طالباتيوم واحد1439/3/22الصفوف األوليةوزاري (حس 

%100معلمات(الفصلين)العام كامل مستمرالصفوف األوليةغير وزاري برنامج العيادة اللغوية 28

%8050معلماتيوم واحد1439/3/30الصفوف األوليةغير وزاري لقاء املجتمعات املهنية 29

%3270معلماتأيام26/3/14393-25-24الصفوف األولية-ورشة تطبيقات تقنية ذكية 30

%850معلماتيوم واحد1439/3/30التربية الفنيةغير وزاري لقاء 31
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اجلهة املنفذة نوع الربنامجاسم الربنامجم
 دفةالفئة املسته مدة التنفيذ

ق التحقمؤشر 
العددالفئة  املدةالتاريخ 

%40100قائداتيوم واحد1439/3/29القيادة املدرسيةغير وزاري التميز في منظومة األداء املدرس ي 32

%8990قائداتأيام14395/ 3/ 27-12-10-9-4القيادة املدرسيةغير وزاري تفعيل مجموعات التعليم لقائدات املدارس 33

%650معلماتيوم واحد1439/3/22الحاسبغير وزاري لقاء منظومة املجتمع املنهي 34

%990مشرفاتيوم واحد1439/3/29الحاسبغير وزاري ورشة عمل ملنصة شمس 35

%4360معلماتيوم واحد1439/4/17العلوم الشرعيةغير وزاري اختبار النمو املنهي التربوي والتخصص ي للمعلمات 36

%4430معلماتيوم واحد1439/4/9اللغة العربيةوزاري اختبار معلمات اللغة العربية التربوي والتخصص ي 37

%6100معلماتيوم واحد1439/3/29العلوم االجتماعيةوزاري (1)مجتمعات املهنية  38

%66100معلماتيوم واحد1439/4/3العلوم االجتماعيةوزاري (2)مجتمعات املهنية 39

%1495معلماتيومان1439/4/3/2اللغة االنجليزيةغير وزاري ربوي ورشة إعداد املعلمات الختبارات التنمية املهنية املجال الت 40

%4020معلماتيوم واحد1439/4/6الصفوف األوليةغير وزاري م النشطفاعلة لطرح الصفية في ضوء بطاقة التعلاستراتيجيات  41

%4550معلماتأيام1439/4/263-24الصفوف األوليةغير وزاري تطبيقات ذكية تقنية ذكية ملعلمات الصفوف األولية 42

%11100معلماتيوم واحد1439/4/1الحاسب اآلليغير وزاري (منصة شمس)ورشة عمل  43

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات 

324701977090

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  

98



اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

14
مؤشر قيادة األداء اإلشرافي

واملدرس ي 
-

ة رئيسة الشؤون التعليمي
(رحمه مقبل الصبحي )

4 /2/1439
6-7 /2/1439

10 /2 /1439

1
2
1

مشرفات تربويات 
معلمات + قائدات 
معلمات + قائدات 

(املسيجيد ) 

15
63
26

تطبيق تمكين املشرفات من املهارات األساسية ل
%80مؤشر األداء املدرس ي بدقة 

تمكين القائدات واملعلمات من املهارات 
دقة األساسية لتطبيق مؤشر األداء املدرس ي ب

80%

15 
عية املىارات الشخصية واالجتما
لطالبات الصد ف األولية 

وااري 
م ر ة الصد ف األولية

(عايدة  محمد الصبح  ) 
10معلمات الصد ف األولية 14391/ 2/ 6

ما طالبات % 100تدعية دور ال  نامل تنسبة 
التعليى العام 

16 
شراكات املدرسة ) ترنامل 

(واألسرة وا دتمت 
وااري 

م ر ة قسى التقاية
( نصاف عبدال ا د الحربي)

4-5 /2 /1439
10-11 /2 /1439
12-13 /2 /1439

2
2
2

رالدة ال را ة + قالدات 
املسيجيد 

ليةرالدة ال را ة  اتتدا+ قالدات 
ط رالدة ال را ة  مت س+ قالدات 

وجان ي 

18
28
29

رة ما األسر ئ  شرا ة املدرسة واألس%80اشراج
2020وا دتمت تحل   عام 

17 
شراكات املدرسة ) ترنامل 

(واألسرة وا دتمت 
وااري 

م ر ة رراض األطدا 
(اباح عليان الظاهري ) 

12-13 /2 /1439
19-20 /2 /1439

2
2

رالدات+ قالدات رراض األطدا 
ال را ة  
رالدات+ قالدات رراض األطدا 

ال را ة املسيجيد 

13
6

ما األسر ئ  شرا ة املدرسة %100اشراج
2020واألسرة وا دتمت تحل   عام 

 ي  وااري لقاء آما  وطم ح  18
م ر ات العل م ال رعية 

أمياه عات  ،ن ره تركات 
15معلمات العل م ال رعية14391/ 2/ 6

ن ط و   تدعية املعلمات السا اتيجيات التعلى ال
استمارة التعلى الن ط

(ازادار الخامس للماظ مة )  

 ي  وااري ورشة مىارات التدعي   19
م ر ات الرراضيات 

عداف عليان، االحة سعيد 
16معلمات الرراضيات 14391/ 2/ 6

ما املعلمات الحاضرات % 20تدعية ما نسبته 
ملىارات التدعي  دالة القاعة الصدية 

 ي  وااري ورشة التق رى املستمر  20
ية م ر ات الا تية االجتماع

رمدرة محمد ، ن ا  مساعد 
سعيد 

10معلمات الا تية االجتماعية 14391/ 2/ 17
تحقي  نسبة عالية ئ  التحصية الدراس  

%80لطالبات االتتدالية تما ال يقة عا 

22 
ورشة الدصة املقل ب 
Flipped Classroom 

 ي  وااري 
م ر ة اللية االنجلي ية 

اهية  امد 
32معلمات اللية االنجلي ية 2/14391/ 24

السا اتيجيه % 30تدعية املعلمات ما نسبته 
الدصة املقل ب 

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

23 
لدعررة اللقاء التعرردي للت عية ا

( صانة )
وااري 

م ر ة الت عية ازسالمية 
ميم نة عبد العدرد 

33منسقات  صانة 14391/ 2/ 24
  ساب املنسقات معل مات عا املاظمات ازرهاتية 
%50بة ت عية املعلمات ت سالة االستقطاب والتح ير منذا تنس

التعررف تالدلية التاظيم  لحصانة 

24 
حة التربية البدنية املعززة لص

الطالبات 
وزاري 

مشرفة النشاط 
وفاء حميد 

مشرفة رياض األطفال صباح
الظاهري 

25-26 /2 /14392
منسقات التربية 
البدنية لجميع 

املراحل 
46

بدنية تدريب منسقات الصحة البدنية علي برنامج التربية ال
%100املعززة لصحة الطالبات بنسبة 

-ي دمج التقنية بمفردات لغت 25
مشرفة اللغة العربية

مها عمر 
19 /2 /14391

معلمات اللغة 
العربية 

ي من املعلمات علي دمج التقنية باملقرر الدراس % 60تدريب 15

26 
التقنية وأثرها في تدريس

العلوم الشرعية 
غير وزاري 

مشرفات العلوم الشرعية 
أمينه عاتق ، نوره بركات 

12 /2 /14391
معلمات العلوم 

الشرعية 
46

لشرعية تزويد املعلمات بأساليب التقنية في تدريس العلوم ا
%60بنسبة 

27
فكريةالاللقاء التعريفي للتوعية 

(حصانة ) 
وزاري 

اإلسالميةمشرفة التوعية 
عبدالعزيز الرديني ميمونه ) 

6منسقات حصانةيوم11/3/1439
إكساب املنسقات معلومات عن املنظمات اإلرهابية توعية 

% 50املعلمات بوسائل االستقطاب والتحذير منها بنسبة 
التعريف بالدليل التنظيمي لحصانة

28
ورشة تقنيات في تعليم 

الرياضيات
غير وزاري 

الرياضياتمشرفات 
سعيدصالحة ) 
(عفاف عليان ، 

11الرياضياتمعلمات يوم16/3/1439
من املعلمات املستهدفات للتقنية في مجال %30استخدام 

التخصص

29
رة شركات املدرسة واألس) برنامج 

(واملجتمع 
وزاري 

التقنيةمشرفة قسم 
الحربيعبدالواحد انصاف 

يوم1439/ 16/3
+  الشراكة رائدات 

عضوة من الفريق
34

حلول من األسر في شراكة املدرسة واألسرة واملجتمع ب%80اشراك
2020عام 

30
حة التربية البدنية املعززة لص

الطالبات
وزاري 

مشرفة النشاط وفاء حميد 
األطفالمشرفة رياض 

صباح الظاهري 
يومين22-23/3/1439

ل قائدات رياض االطفا
منسقة من + معلمة + 

التعليم العام
14

املعززة ب منسقات الصحة البدنية علي برنامج التربية البدنية
%90لصحة الطالبات بنسبة 

غير وزاري (يةمجتمعات التنمية املهن)لقاء  31
العلوممشرفة 

فوزية محمد سعيد الصبحي
تدريب املعلمات على االختبارات املهنية12معلمات العلوميوم1/4/1439

32 
لقاء التقويم الحقيقي 

(شواهد وتوثيق) 
غير وزاري 

ه نور / مشرفات العلو م الشرعية 
امينه عاتق بركات الصبحي 

الشريف
يوم1/4/1439

معلمات العلوم 
الشرعية

16
د ما ور شروطه وفق الحقيقي تدريب املعلمات على التقويم 

%45الجديدة بنسبة بالالئحة 

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات

18427833050

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
حقق التمؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

%82100مدربمنسق ايام2/14394/ 26-23هحصانالتوعية الفكرية وزاري واساليب االستقطاباالرهاب 1

%33100القائدات التربوياتيومين1439/2/23القسم االداري وزاري 5بمنظومه املدرسية للقائدة املؤشرات 2

%6100مشرفات1439/2/111بناتالتعليمية الشؤون غير وزاري منظومة قياده االداء االشرافي3

%1095معلمات العلوم ب م ث1439/2/91قسم العلومغير وزاري صديقات املختبر4

%1798ملدارسمنسقات التربية البدنية في ايومين1439/ 1/3مشرفة النشاطوزاري للصحةورشة التربية البدنية املعززة 5

%821يةاألسرية والفنمعلمات التربية يوم1439/3/4األسريةمشرفة التربية غير وزاري الديكوباج6

%1026يةاألسرية والفنمعلمات التربية يوم1439/3/18مشرفة التربية االسريهغير وزاري مهارات التفكير7

%2298معلمات العلوم ب م ثيوم1439/3/11مشرفة العلومغير وزاري تقنيتي سر ابداعي8

%1595معلمات الدين ب م ثيومين3/1439/ 10-9ةاإلسالميقسم الدراسات غير وزاري القيم االسالمية وكيفية غرسها9

%1698قائدات املدارسيوم1439/3/19املدرسيةاإلدارة قسم غير وزاري نحو مبنى مدرس ي افضل10

%886القائداتيوم10/4/1439اإلدارة املدرسيةقسم غير وزاري الخيريةسلتي 11

%1275معلمات العربييوم1/4/1439اللغة العربيةقسم غير وزاري باتمعالجه الضعف االمالئي والقرائي لدى الطال12

 ج املنفذةالربام: ثانًيا 
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات

152455924345

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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 املنفذةالربامج: ثانًيا 

اجلهة املنفذة جنوع الربناماسم الربنامجم
 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ

التحقق مؤشر 
العددالفئة  املدةالتاريخ 

-47منسقات الشراكةايام2/12/14393رالشؤون التعليمية بخيبوزاري الشراكة املجتمعية1

-25منسقات االعالميوم2/10/1439رالشؤون التعليمية بخيبغير وزاري االعالم التربوي 2

-14اتمنسقات املوهوبمستمر1439/ 2/23رالشؤون التعليمية بخيبغير وزاري بادرة االبتكار3

-57قائدات ومعلماتيوم1439/ 2/17رالشؤون التعليمية بخيبوزاري منظومة قيادة األداء املدرس ي4

-5مشرفاتيوم1439/ 2/11رالشؤون التعليمية بخيبوزاري منظومة قيادة األداء االشرافي5

-28قائداتيوم1439/ 2/24رالشؤون التعليمية بخيبوزاري التميز فئة قائدة املدرسة 6

-40منسقات حصانهيوم2/27/1439رالشؤون التعليمية بخيبوزاري لقاء حصانه 7

-16الطالباتيوم1439/ 2/3رالشؤون التعليمية بخيبوزاري حقيبتي املثالية 8

15منسقات حصانهيوم17/3/1439الشؤون التعليمية بخيبروزاري حصانة9
تفعيل برنامج حصانة في
جميع مدارس املحافظة

33الطالباتيوم18/3/1439الشؤون التعليمية بخيبروزاري التميز فئة الطالبة10
حضور من الطالبات 
امللتحقات بالجائزة

11
االرشاد الطالبي ودور املرشدة في

املدرسة
36تاملرشدات الطالبيايومان12/3/1439-10الشؤون التعليمية بخيبرغير وزاري 

من املستهدفات% 70حضور 
للبرنامج

14393/ 4/ 4-1الشؤون التعليمية بخيبرغير وزاري (الصفيةاإلدارة ) برنامج تدريبي 12
معلمات الرياضيات 
املرحلة االبتدائية

3-

-20معلمات4/14391/ 6الشؤون التعليمية بخيبروزاري التميز فئة املعلمة13
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عدد الزياراتعدد البرامج املنفذة
ن  اجمالي عدد املستفيدي

قيادات
ن اجمالي عدد املستفيدي

معلمات
ن اجمالي عدد املستفيدي

طالبات

164221883940

عدد ال  امل املاد ة لال  

الدصة الدراس   االو  

عدد الدرارات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا  

قيادات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

معلمات لال  الدصة 

الدراس   االو  

اجماق  عدد املستديديا 

طالبات لال  الدصة 

الدراس   االو  
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 املنفذةالربامج: ثانًيا 

اسم الربنامجم
نوع 

 الربنامج
اجلهة املنفذة

 الفئة املستهدفة مدة التنفيذ
التحقق مؤشر 

العددالفئة  املدةالتاريخ 

1
منظومة قيادة األداء االشرافي 

واملدرس ي
وزاري 

اخصائية التقويم 
بالحناكية

من املشرفات للتوصيات% 10تنفيذ 4املشرفاتيوم1439/2/16

غير وزاري املعلمة الفعالة2
ة مشرفة التربية االسري

والفنية
من املعلمات للقاء% 15مشاركة 33املعلماتيوم1439/2/17

3
منظومة قيادة األداء االشرافي 

واملدرس ي
وزاري 

اخصائية التقويم 
بالحناكية

من القائدات% 20حضور 40القائداتيوم1439/2/20

من املعلمات املستهدفات% 20حضور 52املعلماتيوم1439/2/5مشرفة اللغة العربيةغير وزاري ربيةاللقاء األول ملعلمات اللغة الع4

من املدارس في تفعيل حصانة% 20متابعة 32املعلماتيوم1439/2/26يةمشرفة التوعية اإلسالموزاري برنامج حصانة5

34املعلماتيومين1439/ 19/2-20مشرفة اللغة العربيةغير وزاري التدريس الفاعل6
من املعلمات لالستراتيجيات %15تنفيذ 

التدريس الفاعل

7
ورشة عمل خطوة خطوة لحصة 

ناجحة
غير وزاري 

مشرفة الدراسات 
اإلسالمية

من املعلمات للخطوات الناجحة% 30تطبيق 51املعلماتيومين1439/ 9-10/2

من املعلمات ع التعلم النشط/ 15تدريب 42معلمات14392/ 17/3-16مشرفة الصفوف االوليةغير وزاري النشطالتقنية واستراتيجيات التعلم8

يوم مارس-04مكتب الحناكيةغير وزاري لقاء للمرشدات9
املرشدات 
املعلمات

من املرشدات للقاء/ 20حضور 30

من املعلمات/ 15حضور 27معلماتيوم 19-أبريلمكتب الحناكيةغير وزاري للصحةاملعززة التربية البدنية 10
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الفئة املستهدفةاملنفذةاإلدارة املوضوعم

مشرفات ومعلمات التخصص(يةقسم التربية الفن)إدارة االشراف التربوي (يةالبحث العلمي في الفن والتربية الفن)اخراج وتسليم مشروع1

طالبات نظام املقرراتاالشراف التربوي إدارة مبادرة التأهيل املنهي تعليم وعمل2

طالبات نظام املقرراتاالشراف التربوي إدارة مبادرة التأهيل املنهي تعليم وعمل3

املرشدات الطالبيات ، املعلمات، الطالبات ، أسر الطالباتتوجيه وإرشاد الطالباتإدارة إعداد وتصميم حقيبة للثقافة اإلعالمية4

مرشدات الطالباتتوجيه وإرشاد الطالباتإدارة دراسة الحالة الفردية5

املعلمات العائدات من برنامج خبراتالتدريب واالبتعاثإدارة ملتقى خبرات االول 6

جميع فئات املجتمع(بنات)التربية الخاصة إدارة (بنات)الدليل اإللكتروني للتربية الخاصة 7

املناطقالعامة للتربية الخاصة وجميع إدارات التربية الخاصة بمختلفاإلدارة (بنات)التربية الخاصة إدارة الدليل اإلداري للتربية الخاصة8

سنة21إلى 3جميع االشخاص ذوي اإلعاقة من عمر (بنات)التربية الخاصة إدارة مركز رعاية ذوي اإلعاقة باملدينة املنورة9

طالباتتعليم الكبيراتإدارة مبادرة النزاهة ميراث الكبيرات 10

املوظفاتاالسالميةالتوعية مبادرة لجنة تراحم 11

الطالبات للمرحلة االبتدائيةالتوعية االسالميةإدارة ائيةللمرحلة االبتد( التفكر في خلق هللا)مبادرة اإلثراء املعرفي  12
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الفئة املستهدفةاملنفذةاإلدارة املوضوعم

الطالبات للمرحلة املتوسطة والثانويةالتوعية االسالميةإدارة للمرحلة املتوسطة والثانوية( محبة هللا)مبادرة االثراء املعرفي 13

الطالبات املجتازات ملقياس موهبة باملرحلة االبتدائيةإدارة املوهوباتم باملرحلة االبتدائية2018اوملبياد بادرة ابتكار للواعدات باملوهبة  14

الطالبات املوهوبات من ذوي االحتياجات الخاصةاملوهوباتإدارة لي عقل يفكر ويبدع للموهوبات من ذوي االحتياجات الخاصة 15

األسرة الزائرة ملجمع املنار مول رياض األطفالإدارة (وطني الغالي في عيون صغاري )االحتفاء باليوم الوطني  16

17 
 الستقبال طالبات االنتساب الكلي 

 
للعام ( ل مناز )اعداد برنامج الكترونيا

ههـ1439/ 1438
االختبارات والقبول إدارة 

( انتساب)جميع الطالبات املنقطعات والعائدات الى مقاعد الدراسة 
من مرحلة الى أخرى املرقعات والطالبات املنتسبات 

18 
من في البرنامج املنفذ هذا الشهر واملض/مبادرة تعزيز وإثراء مهارات القراءة

خطة املبادرة مارثون القراءة السريعة
مرشدة طالبية-أمينة املصادر-رائدة نشاط-طالبات-معلماتوحدة تطوير املدارس

طالبات-معلمات-قائداتوحدة تطوير املدارسالطالباتمبادرة انضباط  19

2030موهوبات وطن  20
مع مدارس النبات باملشاركة املوهوبات إدارة 

الحسن
وقات في س موهبه للمرحلة االبتدائية واملتفملقياس الطالبات املجتازات 

مدرسة النبات الحسن في الصفوف العليا

طالباتالعقيلةابتدائية هيا نقرأ بطالقة 21

الطالباتابتدائية العقيلةخطي الجميل 22

معلمات قسم الرياضيات ( املرحلة الثالثة)نعم اقدر 23
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مالحظاتاجلهة املنفذةعنوان الدراسةم

قيد التنفيذتعليم الكبيراتإدارة ميدانيةة دراس( ضعف املهارات اللغوية عند الكبار من وجهة نظر املعلمين في املدارس األساسية ومراكز محو األمية1

(ناتب–بنين )دور املشرف التربوي في قيادة العمليات اإلشرافية من وجهة نظر رؤساء أقسام الرياضيات 2
رئيس قسم الرياضيات بنين 

قمناطتمت املشاركة كعضوة في فريق ضم ثالث 
(القنفذة –الخرج –املدينة ) 

-

-رئيسة قسم الحاسبدراسة واقع معلمات الحاسب اآللي باملدينة3

-رئيسة قسم التربية الفنية(حقائق وتجارب)تعديل السلوك من منظور التربية الفنية 4

-ات بن-مديرة مكتب التعليم شمال املدينة املنورة(الدليل اإلجرائي للمكتب)دراسة لصالحيات ومهام مديري مكاتب التعليم 5

-ات بن-مديرة مكتب التعليم شمال املدينة املنورة (اختبارات املراحل)دراسة الفجوة بين التحصيلي للمدارس والقياسات الخارجية 6

توجيه وإرشاد الطالباتإدارة (دور االنضباط الذاتي في الحد من املخالفات والغياب والتأخير) تقديم ورقة عمل 7

قيد التنفيذإدارة االشراف التربوي واقع تدريس مادة مهارات البحث ومصادر املعلومات في مدارس املدينة املنورة8

9
دينة املنورة دراسة استطالعية لقياس رضا منسوبات مدارس املقررات بنات بامل)دراسة نظام املقررات آراء وتطلعات

االشراف التربوي نظام املقرراتإدارة (عن آليات وضوابط النظام
محكمة

11
2



اجلهة الداعمةاسم اإلدارةم
نوع 

الشراكة
املستفيدةالفئة 

منسوبات الكلية التقنيةخارجيالكلية التقنيةواالبتعاثالتدريب إدارة  1

إدارة التربية الخاصة 2
ية مركز شعاع أمل، نادي إرادة بجامعة طيبة، قرطاسية الحرمين، شركة املراعي، الكل

التقنية، مركز صحي األزهري 
خارجي

ية املواطنين، طالبات ومنسوبات معهد النور، معلمات الترب
الخاصة

(اإلعاقة البصريةفئة )

جميع فئات املجتمعخارجيالراشد مول ـ جمعية األطفال املعاقين ـ جمعية هبه ـ جامعة طيبة وغيرها من الجهاتالخاصةالتربية إدارة  3

أطفال وطالبات التربية الخاصةخارجيجمعية األطفال املعاقين(بنات)التربية الخاصة إدارة  4

(بنات)إدارة تعليم الكبار  5
زمزم بوملان مراكز براعم العفاف مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني بنك الراجحي فندق

يبةجمعية ابناؤنا رواق ادبيات ومثقفات املدينة مراكز التنمية االجتماعية جامعة ط
مركز الريادة املحترفة( كلية التربية) 

خارجي
ز محو و طالبات مراك( بنات) الجهات الداعمة وإدارة تعليم الكبار 

االمية وخريجات الجامعات واملعاهد

6 
ب الحقائ)إدارة التوعية اإلسالمية 

(القرآنية
الطالبات املرحلة الثانويةخارجيتعظيم وقف الوحيين

املرحلة االبتدائيةالطالبات داخليمدارس النبات الحسن األهليةاملوهوباتإدارة  7

(أطفال –مهات أ-معلمات –مديرات )رياض األطفال داخلي(قسم دراسات الطفولة )جامعة طيبة األطفالرياض إدارة  8

تطوير املدارسإدارة  9
لتوعية ا–التدريب التربوي -التوجيه واإلرشاد–الطالبات نشاط–مكاتب التعليم 

اإلسالمية
التربويات واملعلمات في مدارس التطويرالقائداتداخلي
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اإلداري املساعد 

مها بنت علي الفهيدي                    ريمة بنت عبد هللا الشمراني

املشرفة التربوية 

ي       مريم بنت عوض السهل

إعداد فريق العمل 


