
وزارة  التعليم

ملدينة اإلدارة العامة للتعليم  مبنطقة ا

 املنورة

مكتب مساعدة املدير العام للشؤون

التعليمية 







ين،الحمد هللا رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع

أما بعد 

اير والتغييهه  تتجههه امتمامههاق الايههاعاق العليهها نحهها األمههداف والعتههاست ل حاههي علههى مسههتا  ااعليههت ال  هها  ومههد   اجتههه للت هه

ا عههههث ت ههههايث وتعههههد املتسسههههاق التعليميههههت مههههث أمههههي ععافههههر التهههه فر والبعههههاء ل اههههراع وا  تمعههههاق ا هههه  املسههههتولت أ  هههه  مههههث  ي مهههه

داف مهههث  هههال  شخصهههيت ال هههرع وتقهههايمل فاااهههت ا  تمهههس ورسهههي فهههارته املسهههتابليت وتبهههدأ أو هههى   هههااق العمهههمل لتحايههه  األمههه

يتها لتحايه  املييهد مهث   ت يقت ك ال ميس في بعائها وتع يذما وتاايم ا وتستقعر القهتون التعليميهت واعارااهها عورمها ومسهتول

ا اق اعاراق العجا ههاق واجنجهها اق بت ههاار ج ههاع جميههس ععافههر العمليههت التعليميههت ومههذا التاريههر املههاجي يع هه  عههث بعهه  انجهه

مه،  متعين أن ي لمل هللا ال  اع بالعجاح 1440/1439بعاق لل صمل الدراس   األو  مث العام –القتون التعليميت 

وهللا املاا   
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الحمد الله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء 

.واملرسلني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني

املععريف من مرتكزات العمل يف اإلدارة العامة للتعليم باملدينة املنورة الوصول إىل املجتمع 

ات تلع  العر   بن–املبني عىل جودة التعليم والتميز ومن هذا املنطلق تبنت الشؤون التعليمية 

.وفرة وترجمتها يف خطتها التشغيلية مستثمرة جمي  اإلمكانات املادية والبرشية املت

هعع لتعربا اإلنجعااات واملشعاري  1440/1439وجاءت هذه املنجزات خالل الفصل الدرايس األول للععام 

.يميةالهادفة إىل التحسني والتطوير بغية تحقيق الجودة يف جمي  جوانب العملية التعل

سائلني الله التوفيق والسداد واالستمرار يف العطاء

أختكم

الجهنيمريم بنت عقيل

4
6

كلمة املساعدة للشؤون التعليمية



ألعاءاوت ايروالتعليالتعلييقياعة

شراكاقوبعاءواملدرس  الت باي 

ااعلتمجتمعيت

لتعليياعمليت فيالعاعيتال اعةتحاي الر ية
 والتعلي

ا
 لت ايثوفال

ا
دارسملنماذجا

بعاءلمستوليااهاتحمملعلىقاعرةااعلت
عهووطلديعهمعتم معتتفالحمااطث
 
ا
ابليتاملستالتعمايتللتاجيهاقمحااا

الرسالة

الق اايت _ تعييي ال ايت 
  روح ال ري-ت اات ال رص _ العدالت 

التماين -التميز 

القيم
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عدع اليياراقذةعدع ال  امت املع اجعارةاسي 
اجما ي عدع املست يديث

طالباقمعلماققياعاق

4838312111080827الت باي اجشراف 
345996861502373761التاجيه واجرشاع
13334350032860التدريب والبتعاث

17891384636335بعاق-الابار تعليي 
173403738894640رعايت املاماباق
277388930248رياض األط ا 
6376334932093632نقاط ال الباق
845925262526202478ال تباراق والابا  
4327212910324677الت بيت الخافت

24105803000و دة ت اير املدارس
64442435222890تعليي شما ماتب 

47367136825890 ربماتب تعليي 
56394127018800شرق ماتب تعليي 

257551294430ماتب التعليي بمحااظت بدر
13288611910رعماتب التعليي بمحااظت واعي ال 
183602121670ماتب التعليي بمحااظت  ي  
376021796540ماتب تعليي محااظت الحعا يت

اإلحصائيات العامة: أواًل 
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اإلحصائيات العامة: أواًل 
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اجشراف 

الت باي 

التاجيه 

واجرشاع

التدريب 

والبتعاث

تعليي 

-الابار 

بعاق

رعايت 

املاماباق

رياض 

األط ا 

نقاط 

ال الباق

ق ال تبارا

والابا  

الت بيت 

الخافت

و دة 

ت اير 

املدارس

ماتب 

تعليي 

شما 

ماتب 

تعليي 

 رب

ماتب 

تعليي 

شرق 

ماتب 

التعليي 

بمحااظت

بدر

ماتب 

التعليي 

بمحااظت

واعي 

ال رع

ماتب 

التعليي 

بمحااظت

 ي  

ماتب 

تعليي 

محااظت 

الحعا يت

عدد البرامج المنفذة عدد الزيارات اجمالي عدد المستفيدين  قيادات اجمالي عدد المستفيدين معلمات اجمالي عدد المستفيدين طالبات



إدارة 
اإلشراف الرتبوي



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالباتمعلماتقيادات

4438312111080827

11

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدةالتاريخ 

1
ظام ال  نامت الفرائي التعري ي لع

املارراق
60مقرااقيامعيسم  -17شر ت ت ايرو اري 

٪مث 95  ار 
املقرااق

40معلماقيام14402/ 2/1-1مقرات  ال صلي ي  و اري التعلي الااسي على املقاريس2
٪مث 63  ار 

املستهدااق

 ي  و اري اقلااء اعان التعلي في ماعة امل ار 3
ال صليمقرات 
العايس  سارة 

طالباق ومعلماقأسباع1440/ 1/ 16-24
طالبت 205

معلمت72و
٪مث 70  ار 

املست يداق

93املعلماقأيام1/14403/ 2-30/12رسيساق األقسام ي  و اري ملتاى البداع4
٪مث 95  ار 

املست يداق

90قاسداقأيام14403/ 24/1-22رسيست الاياعة املدرسيت ي  و اري (بصمت وع اء)ملتاى الاياعة 5
٪مث 85م اراقت اير 

الااسداق

تارير  تامي8رسيساق األقسامياميعاير-07ا صاسيت التاايي ي  و اري ر بتلااء التغذيت الراجعت للييارة امل6

7
ورشت عممل ت اير معاهج الدراساق

الجتماعيت والاطعيت
و اري 

ر ت شر ت ت اير املعاهج بمقا
ماعيت رسيست قسي الت بيت الجت

والاطعيت
ياميعاير-08

مقرااق ومعلماق
عيت الت بيت الجتما
والاطعيت

40
٪مث 60  ار 

املست يداق

8
ياعة لااء تعري ي ملتشراق معظامت ق

األعاء
ياميعاير-09ا صاسيت التاايي ي  و اري 

مقرااق و دة 
ت اير املدارس

12
٪مث 98  ار 

املست يداق

 ي  و اري  لااء نظام املارراق ت ميمل ت بي9
رسيست قسي اللغت العربيت 
ومقرااق م اتب التعليي

تارير97معلماقياميعاير-02

10
ورشت عممل فعاعت بيئت ف يت 

مح ية
 ي  و اري 

رسيست قسي اللغت العربيت 
الت بيت ورسيست قسي 

الجتماعيت والاطعيت
تارير4815معلماق ثياميعاير-28

الربامج املنفذة: ثانياً 
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ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتالتع يذمدة

متشر  التحا  
العدعال ئت املدةالتاريخ 

11
ت اي  الاساسط املتعدعة لتعميت م اراق ال

ملاعة الدراساق الجتماعيت والاطعيت
 ي  و اري 

عيت رسيست قسي الت بيت الجتما
والاطعيت

املست يداق٪مث 95  ار 13مقرااقيام1/14402/ 22-23

12
ت برنامت التعلي النقط بين العظري

والت بي 
 ي  و اري 

رسيست قسي 
األوليتالص اف 

يام23-24/1/14402
مقرااق الص اف 

األوليت
20

تصميي علسمل متشراق التعلي
النقط

13
امل اراق األساسيت ملقرااق العلام

القرعيت
٪80بتراس   اءة املستهدااق بنس36مقرااق التخصصياميعاير-07رسيست قسي العلام القرعيت ي  و اري 

و اري عورة ال ث الرقم 14
رسيست قسي الت بيت ال عيت
ونقرااق التخصص

ت بي  برنامت ال ث الرقم 18معلماقأيام1-3/1/14403

15
ثت في برنامت ت بي  أساليب تاايي  دي
تاايي املر لت املتاس ت

 ي  و اري 
رسيست قسي 

األسريتالت بيت 
يام1/14402/ 9-10

مقرااق الت بيت 
األسريت

14
افدار مذ رة عث آليت التاايي 

وتحديث ب اقاق التاايي

16
طرق تدريس وتاايي ماعة امل اراق 

الت بيايت
مق د   ار 21معلماقيام2/1440/ 21يليمقرات ال صلي ابتسام الاح ي  و اري 

مق د   ار 34مقرااق ومنسااقيام1440/ 2/ 23يليمقرات ال صلي ابتسام الاح ي  و اري راس مستا  التحصيمل الدراس  17

18
ال اعلتالشراايتبرنامت األساليب 

للرياضياق
و اري 

ن بالتعاو لإلشراف العامت اجعارة 

رسيست قسي الرياضياقمس 
أيام14403/ 5-7/2

رسيساق الرياضياق
باململات

ش اعاق   ار 50

تع يذ ال  نامت20مقرااق امل اتبأيام14405/ 2/ 26رسيست قسي الرياضياقو اري ملدرستبرنامت الت اير املنه  الااسي على ا19

 قف   ار 49معلماقيام14/2/14402-13رسيست قسي البحث واملصاعر ي  و اري م ارة طرح األسئلت الص يت20

الربامج املنفذة: ثانياً 
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ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

21
امل اراق البحثيت للمعلمت ضمث مجماعاق 

التعلي عث بعد
مق د   ار 23معلماقأيام14405/ 13/2-6رسيست قسي البحث واملصاعر ي  و اري 

تارير45معلماقيام1440/ 2/ 2رسيست قسي البحث واملصاعر ي  و اري لااء بععاان م اراق املعلمت ال عالت22

23
رجاق في رفد عالع ت ونيتاستخدام الب اقاق 

املارراق
املدارسث م٪98  ار 104معلماقأيام2/14403/ 16-14مقرات نظام املارراق ي  و اري 

 ي  و اري يايتلااء اعان التعلي في ماعة امل اراق الت ب24
مقرات العظام ال صلي 

العايس  سارة 
معلماق وطالباقأيام2/14406/ 12

معلمت 66
طالبت122

تع يذ اللااء

25
ت م اراق عورة تدريبيت الاساسط املتعدعة في تعمي

ت الت اي  العاقد ملاعةالدراساق الجتماعي
والاطعيت

 ي  و اري 
رسيست قسي 

تالجتماعيت والاطعيالت بيت 
أيام2/14403/ 1

مقرااق الاسي 
ومعلماق

مقرات13
معلمت25

مق د   ار 
نماذج وساسطوتصميي 

26
اعة ورشت تدريبيت بعاء امل اراق األساسيت مل

ن الدراساق الجتماعيت والاطعيت للمر لتي
البتداسيت واملتاس ت

 ي  و اري 
رسيست قسي 

تالجتماعيت والاطعيالت بيت 
افدارة مذ رة بامل اراق12مقرااق الاسييام1440/ 2/ 5

27
  لااء معظامت قياعة األعاء الشرافي واملدرس 

جاعة واتاان
بيان   ار 18مقرااق ال اعةيام1440/ 2/ 6ا صاسيت التاايي ي  و اري 

28
ي ورشت تدريبيت معظامت قياعة األعاء الشراف

مستوليت ومت لب6الفدار
يام2/1440/ 9ا صاسيت التاايي ي  و اري 

ي ا صاسياق التااي
في امل اتب

9
افدار التافياق آلليت

الت بي 

29
ي ورشت تدريبيت مع امت قياعة األعاء الشراف
واملدرس   مستوليت الت بي  ال اعمل

تارير  تامي379جميس الااسداقأيام28/2/14408-19ا صاسيت التاايي ي  و اري 

الربامج املنفذة: ثانياً 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

30
الساليب السراايت و ورما في تعميت
املعلماق م عيا عث طري   الس روم

يام27/2/14402-26رسيست العلام القرعيت ي  و اري 
املقرااق 
املستجداق

مق د   ار 18

31
اق الحايبت الت سيسيت ملقرااق ومعلم

اللغت العربيت
تارير26مقرااقيام2/14402/ 13رسيست قسي اللغت العربيت ي  و اري 

32
اق ورشت عممل م اراق اللغت العربيت ل الب

املر لت املتاس ت والثانايت
تارير94طالباقيام1440/ 16/2رسيست قسي اللغت العربيت ي  و اري 

33
على عورة تدريبيت الت اير املنه  الااسي

املدرست
(بحث الدرس)

 ي  و اري 
رسيست قسي الرياضياق 

العربيتواللغت 
تارير45مقرااقأيام26-30/2/14405

34
غت تحديد امل اراق الساسيت ملارراق الل

النجليزيت
افدار عليمل امل اراق36معلماقيام20/2/14402-19رسيست قسي اللغت النجليزيت ي  و اري 

35
 theت بي  نماذج التعلي املعياري 

modular learning design
أيام14406/ 3/ 25-10رسيست قسي اللغت النجليزيت ي  و اري 

معلماق جميس 
املرا مل

مقرات 11
معلمت104و

بيان   ار 

36
اميي لااء ا  تمعاق امل عيت التعليميت م 
توت بيااق مل اتب التعليي الدا لي

أيام14403/ 3/ 28-25منسات التعلي النقطو اري 
منسااق التعلي 

النقط
33

ت بي  ا  تمعاق وا  
solutionمعه يت

37
في لااء مباعرتي للرقي باطن  ومجتمعي
مقاريس ماعة امل اراق الت بيايت

معلماق وطالباقأيام6متعدعةأيام 3ش ر مقرات ال صلي سارة العايس   ي  و اري 
معلمت 47
طاليت62و

راس تارير

38
م برنامت الرع على ابر  است ساراق نظا
املارراق والعظام ال صلي والتحصيمل

الدراس  
يام1440/ 3/ 18رراقمقرااق ال صلي ومقرات املا ي  و اري 

و يالق الار  
التابعت للمديعت

بيان   ار 12

الربامج املنفذة: ثانياً 
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ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

39
لااء الرشاع الكاعيم  و دماق باابت

نظام املارراق
 ي  و اري 

اعتماععاي ت/ مقرات املارراق
العايس  سارة /ومقرات ال صلي

أيام3/14403. / 26-28
املرشداق 
الكاعيمياق

بيان   ار 60

 ي  و اري عورة جاسية التميز ائت املقرف40
رراق مر ي التميز بمساندة مقرات املا

اعتماع عاي ت
بيان   ار 7مقرااقيام3/1440/ /20

و اري راس مستا  التحصيا الدراس  41
التحصيملمنسات برنامت 
الاحيليابتسام 

بيان   ار 14مقرااقيام18/3/1440

42
ف تحليمل ا حاو  ملاعة ال غراايا للص

الثاني فاناي اعبي
 ي  و اري 

رسيست قسي الت بيت الجتماعيت 
والاطعيت

8معلماقيام19-2/3/14402
مخرج تحليمل محتا  وجدو  

مااف اق

43
اء املستوليت الااعيت معظامت قياعة األع

الشرافي واملدرس  
بي افدار تافياق آلليت الت 10رسيساق األقساميام14/3/1440ا صاسيت التاايي ي  و اري 

44
اعة متشراتعا طري  لتميزنا معظامت قي
6األعاء الشرافي واملدرس   الفدار

مق د   ار 202معلماقأيام3/14403/ 5-3ا صاسيت التاايي ي  و اري 
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إدارة 
التوجيه وإرشاد الطالبات



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالباتمعلماتقيادات

295996861502373761

18

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



ال  ت املع ذةمتناع ال  نااسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

أسباع20/11/1439-16اعارة التاجيه والرشاعو اري س راء الظ ر1
طالباق الحد ال عابي مث

(سراة عبيده وفبيا)
9

الحصا  على ش اعة شار 
وتادير مث الا ارة لتميز 

ال  نامت املع ذ

2
اعيت األسباع التم يدي والتهيئتالرش
لل الباق املستجداق

1439/ 26/12-22اعارة التاجيه والرشاعو اري 

أسباع للمر لت 
البتداسيت ويام 

املتاس تللمر لت 
والثاناي 

واألو  طالباق الصف 
طالباق -الرابس ابتدائي 

-الصف الو  متاسط 
ي طالباق الصف الو  فانا 

جميس 
ال الباق 
قاملستهداا

ت بي  استابا  ال الباق
٪100بنسبت 

3
اللااء السعاي ملرشداق املرا مل 
التعليي ا ختل ت عا مل املديعت 

و ارج ا
400مرشداق ال الباقيام3/1/14402-2اعارة التاجيه والرشاع ي  و اري 

وعي املرشداق بم ام عمل ث 
٪90بنسبت 

طالباق-معلماق-قاسداق يام 17/1/1440اعارة التاجيه والرشاعو اري ن املقار ت بال ت اء باليام الاط4
جميس ال ئاق
املستهدات

جياق وعي ال ئت املستهدات بمع
٪100الاطث بنسبت 

5
قت  التاجيه والرشاعبار اعارة مقار ت 

اءبصمت وع الاياعة عممل في ملتاى 
و اري 

اجشراف الت باي اعارة 
قسي الاياعة املدرسيت

90قاسداق ترباباقأيام14403/ 22-24/1
ليت وعي الااسداق ب مميت الت ام

٪90في العممل بنسبت 

6
تسديد ع ي بع  املدارس مث 
املرشداق بالنتداب لعام كاممل

4مدارس الع يأيام1/144010/ 20-10اعارة التاجيه والرشاع ي  و اري 

راس جميس مث تع ب  عليهث
القروط وال اابط لتسديد

سبت ع ي املدارس املستهدات بن
100٪
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

7
 صر ومتابعت ال الباق ا حالق

لا دة الخدماق الرشاعيت
ش ر كاممل1440/ 1/ 17-1439/ 12/ 16التاجيه والرشاعاعارة و اري 

طالباق  الق 
 افت

14

املساندة التحايمل ملر ي الخدماق 
ق بالحال املععيت ومخاطبت املدارس 

 مل وتبصي مي باججراءاق املعاسبت ل
 الت ومتابعت ال البت مس مرشدة 

٪100ال البت بنسبت 

8
يت ا س اليياراق امليدانيت للتعريف ب ل

اارع
ش ر1440/ 2/ 23-1/ 21التاجيه والرشاعاعارة و اري 

طالباق الصف 
الثالث فاناي 

جميس طالباق 
الصف الثالث 

فاناي 

اق تاعيت ال الباق ب قسام وتخصص
ال ليت

9
التاجيه والرشاع فياعارة مقار ت 

تعليي اتمام تس يمل ال الباق في ماتب
ال تباراقاعارة مس (  رب-شرق )

أسباعين26/12/1439-16  ال تباراق والابا اعارة  ي  و اري 
جميس املرا مل 
التعليميت

جميس 
املستهدااق

ات اتمام تس يمل ال الباق املستهد
٪100بنسبت 

10
اعتماع الس مل العام للمرشدة 

ال البيت ل ميس املرا مل
410املرشداقيام 1439/ 12/ 24اعارة التاجيه والرشاع ي  و اري 

س  صا  املرشداق ال البياق ل مي
املرا مل على الس مل والعممل به 

٪100بنسبت

11
ت  صر ال الباق املت اقاق بنسب

ا  ٪ استعداع لتاريم ث على مست100
مع ات املديعت

ش ر1440/ 1-17-1439/ 12/ 16اعارة التاجيه والرشاعو اري 
ال الباق 
املت اقاق

390
اعد تاريي جميس املستهدااق في امل

ا حدع ل ح مل

12
يت اليياراق امليدانيت للتعريف ب ل

ا س ارع
أسابيس22/2/14403-1التاجيه واجرشاعاعارة و اري 

طالباق الصف 
الثالث الثاناي 

جميس طالباق 
الصف الثالث 
الثاناي للمدارس

املستهدات

اق تاعيت ال الباق ب قسام وتخصص
ال ليت
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

13
ت ورشت عممل م ام املرشدة ال البي
في مدارس التعليي املستمر

12مرشداق التعليي املستمريام29/1/1440التاجيه واجرشاعاعارة  ي  و اري 
دة وعي املستهدااق بم ام عممل املرش

%90بنسبت 

14
ت عيمل برنامت املدارس املعي ة 

للسلاك اجيجابي
أسباع14/2/1440-12التاجيه واجرشاعاعارة و اري 

طالباق املرا مل التعليميت
الثالث

139256
نسبت تاعيت جميس ال ئاق املستهدات ب

100%

أسباع14/2/1440-12التاجيه واجرشاعاعارة و اري ت عيمل برنامت  ط املساندة15
طالباق املرا مل التعليميت

الثالث
139256

نسبت تاعيت جميس ال ئاق املستهدات ب
100%

16
ى تاريي ال الباق املت اقاق عل
عام مستا  مع ات املديعت املعارة ل

مه1438-1439
يام16/2/1440التاجيه واجرشاعاعارة و اري 

طالباق املر لت املتاس ت
%100والثانايت الحافالق على

318
اق تاريي جميس ال الباق املستهدا

%100بنسبت 

17
ك تاريي ال اسياق بجاسية السلا 
تاجيجابي ائت املدرست وال الب

تاريي جميس ال اسياق بال اسية28قاسداق طالباقيام16/2/1440التاجيه واجرشاعاعارة و اري 

1ال الباق املت اقاقأسباعين27/2/1440-12التاجيه واجرشاعاعارة و اري ترشيح طالبت للر لت العلميت18
  اق تعييي الت اق الدراس   وافراء الخ
نسبت الت بايت والجتماعيت لل البت ب

95%

19
ت عيمل يام ال اعة اجرشاعيت 

(التاجيه واجرشاع جاعة واتاان)
21-33-81مرشداق-قاسداق -مقرااق يام28/2/1440التاجيه واجرشاعاعارة  ي  و اري 

وابرا  جاانب اجعارة عرض معجياق 
ال اعة ايها تاريي جميس ال ئت 

املستهدات
(مرشداق-قاسداق-مقرااق)

20
عورة تدريبيت آلياق التعاممل مس

 الق بطء التعلي
12-53مرشداق-مقرااق يام30/2/14402-29التاجيه واجرشاعاعارة  ي  و اري 

تيويد % 99  ار املستهداين بنسبت 
اق املرشداق بآليت التعاممل مس طالب

ذواق الذكاء الحدي
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

21
رواادبرنامت 

(يتامتا يس اجعانت الخافت بال الباق األ )
أسباع26/2/1440-23التاجيه واجرشاعاعارة  ي  و اري 

ال الباق األيتام ذواق
الد مل القتصاعي 

املعخ  
105

ااق تا يس اجعانت على جميس املستهد
%100بنسبت 

22
عورة تدريبيت آلياق التعاممل مس  الق

بطء التعلي
55مقرااق ومرشداقيام14402/ 3/ 7-6التاجيه واجرشاعاعارة  ي  و اري 

مل مس تيويد املستهدااق بآليت التعام
ت طالباق ذواق الذكاء الحدي بنسب

99%

23
عيت ورشت عممل ا  تمعاق التعليميت امل 

األوليتالث افملعال ت الرساب في 
للمر لت البتداسيت

%95  ار املستهداين بنسبت 118قاسداق ومرشداقأيام14403/ 3/ 15-11التاجيه واجرشاعاعارة  ي  و اري 

89مرشداق ال الباقأيام1440/3/183التاجيه واجرشاعاعارة  ي  و اري عورة عراست الحالت24
وعي املرشداق بخ ااق واعياق 

%90وآلياق تس يمل الحالت

معلماق وطالباقيام 1440/3/21التاجيه واجرشاعاعارة و اري ورشت عممل عث الن باط25
123
838

تاعيت امليدان ب مميت الن باط
ق و افت في ات ة ماقبمل ال تبارا

%95وقبمل الجا اق بنسبت 

26
ت املقار ت في مجالس األم اق للتاعي

ب مميت الن باط
335أم اق ال الباقأسباع1440/3/28-24التاجيه واجرشاعاعارة  ي  و اري 

تاعيت امليدان ب مميت الن باط
ق و افت في ات ة ماقبمل ال تبارا

%95وقبمل الجا اق بنسبت 

115181ال الباقيام14402/ 3/ 7-5التاجيه واجرشاعاعارة و اري التاعيت ب ضرار ا خدراق27
بت تع يذ ال  نامت في املدارس بنس

100%

الربامج املنفذة: ثانياً 

22



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

28
انجا  السعاعيت أفدقاء األرض 

وأنا ومحي ي
أش ر3ال صمل الدراس   األو  التاجيه واجرشاعاعارة و اري 

ت مرشداق وطالباق املر ل
البتداسيت

30
1451

%100تدريب املستهدااق بنسبت 

29
دا انجا  السعاعيت  يف أكان قاس0

في مجتمعي
أش ر3ال صمل الدراس   األو  التاجيه واجرشاعاعارة و اري 

ت مرشداق وطالباق املر ل
املتاس ت

22
1322

%100تدريب املستهدااق بنسبت 
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إدارة 
التدريب واالبتعاث



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
املستفيديناجمالي عدد

طالبات معلماتقيادات

13234350032860

25

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

مث املتدرباق%50  ار 26معلماقأيام4/11/14393-2التدريب والبتعاثاعارة و اري  صاسص العما وت بياااها الت بايت1

مث املتدرباق%50  ار 21معلماقأيام4/11/14393-2التدريب والبتعاثاعارة و اري الحد مث التعمر بين ال لبت في املدارس2

مث املتدرباق%50  ار 33معلماقأيام4/11/14393-2التدريب والبتعاثاعارة و اري التعلي النقط3

مث املتدرباق%50  ار 27معلماقأيام4/11/14393-2التدريب والبتعاثاعارة و اري تخ يط التدريس4

5
الت اير املنه  الااسي على املدرست 

(بحث الدرس)
مث املتدرباق%50  ار 22معلماقأيام4/11/14393-2التدريب والبتعاثاعارة و اري 

مث املتدرباق%50  ار 31معلماقأيام4/11/14393-2التدريب والبتعاثاعارة و اري التعلي بالستاصاء6

مث املتدرباق%50  ار 26معلماقأيام6/11/14395-2التدريب والبتعاثاعارة و اري microsoftعمت التاعيت بالتعليي 7

مث املتدرباق%50  ار 37معلماقأيام11/11/14393-9التدريب والبتعاثاعارة و اري  صاسص العما وت بياااها الت بايت8

مث املتدرباق%50  ار 41معلماقأيام11/11/14393-9التدريب والبتعاثاعارة و اري الحد مث التعمر بين ال لبت في املدارس9

مث املتدرباق%50  ار 36معلماقأيام11/11/14393-9التدريب والبتعاثاعارة و اري التعلي بالستاصاء10

مث املتدرباق%50  ار 52معلماقأيام11/11/14393-9التدريب والبتعاثاعارة و اري تخ يط التدريس11

12
الت اير املنه  الااسي على املدرست 

(بحث الدرس)
مث املتدرباق%50  ار 43معلماقأيام9/11/14393-11التدريب والبتعاثاعارة و اري 

مث املتدرباق%50  ار 41معلماقأيام11/11/14393-9التدريب والبتعاثاعارة و اري التعلي النقط13

14
Microsoft official academic course 

Microsoft power point 2016
مث املتدرباق%50  ار 39معلماقأيام13/11/14395-9التدريب والبتعاثاعارة و اري 

مث املتدرباق%50  ار 53معلماقأيام18/11/14393-16التدريب والبتعاثاعارة و اري التعلي التعاوني15

الربامج املنفذة: ثانياً 

26



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

مث املتدرباق%50  ار 56معلماقأيام18/11/14393-16التدريب والبتعاثاعارة و اري  صاسص العما وت بياااها الت بايت16

17
م اراق الاقف املبار في  الق األط ا  

املعرضين لإلساءة واجمما 
مث املتدرباق%50  ار 65معلماقأيام18/11/14393-16التدريب والبتعاثاعارة و اري 

مث املتدرباق%50  ار 88معلماقأيام18/11/14393-16التدريب والبتعاثاعارة و اري  راسط امل اميي18

مث املتدرباق%50  ار 44معلماقأيام18/11/14393-16التدريب والبتعاثاعارة و اري التاايي مث أجمل التعلي19

مث املتدرباق%50  ار 52معلماقأيام18/11/14393-16التدريب والبتعاثاعارة و اري عمت م اراق الت اي  بالتدريس20

مث املتدرباق%50  ار 32معلماقأيام20/11/14395-16التدريب والبتعاثاعارة و اري microsoftعمت التاعيت بالتعليي 21

22
م اراق الاقف املبار في  الق األط ا  

املعرضين لإلساءة واجمما 
مث املتدرباق%50  ار 39معلماقأيام25/11/14393-23التدريب والبتعاثاعارة و اري 

مث املتدرباق%50  ار 38معلماقأيام25/11/14393-23التدريب والبتعاثاعارة و اري  صاسص العما وت بياااها الت بايت23

مث املتدرباق%50  ار 38معلماقأيام25/11/14393-23التدريب والبتعاثاعارة و اري  راسط امل اميي24

مث املتدرباق%50  ار 46معلماقأيام25/11/14393-23التدريب والبتعاثاعارة و اري التعلي التعاوني25

مث املتدرباق%50  ار 49معلماقأيام25/11/14393-23اعارة التدريب والبتعاثو اري التاايي مث أجمل التعلي26

مث املتدرباق%50  ار 48معلماقأيام25/11/14393-23التدريب والبتعاثاعارة و اري عمت م اراق الت اي  بالتدريس27

مث املتدرباق%50  ار 34معلماقأيام27/11/14395-23التدريب والبتعاثاعارة و اري microsoftعمت التاعيت بالتعليي 28

مث املتدرباق%50  ار 21معلماقأيام27/11/14393-25التدريب والبتعاثاعارة و اري  ايبت ت سيسيت للمعلي ال ديد29

مث املتدرباق%50  ار 38معلماقيام1439/ 12/ 16التدريب والبتعاثاعارة و اري التخ يط لل  ي30
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ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

مث املتدرباق%50  ار 18معلماقيام1439/ 12/ 16التدريب والبتعاثاعارة و اري م ارة الت ممل في األنق ت التعليميت31

مث املتدرباق%50  ار 34معلماقيام1439/ 12/ 16التدريب والبتعاثاعارة و اري  صاسص العما32

مث املتدرباق%50  ار 26معلماقيام1439/ 12/ 16التدريب والبتعاثاعارة و اري 2ال اعليت الشخصيت 33

مث املتدرباق%50  ار 19معلماقيام1439/ 12/ 16التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري م اراق التصا  والتاافمل34

مث املتدرباق%50  ار 25معلماقيام1439/ 12/ 17التدريب والبتعاثاعارة و اري التخ يط لل  ي35

مث املتدرباق%50  ار 13معلماقيام1439/ 12/ 17التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري م ارة الت ممل في األنق ت التعليميت36

مث املتدرباق%50  ار 25معلماقيام1439/ 12/ 17التدريب والبتعاثاعارة و اري 2ال اعليت الشخصيت 37

مث املتدرباق%50  ار 25معلماقيام1439/ 12/ 17التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري الت اي  اجبداعي38

مث املتدرباق%50  ار 26معلماقيام1439/ 12/ 18التدريب والبتعاثاعارة و اري  راسط امل اميي39

مث املتدرباق%50  ار 12معلماقيام1439/ 12/ 18التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري م ارة الت ممل في األنق ت التعليميت40

مث املتدرباق%50  ار 26معلماقيام1439/ 12/ 18التدريب والبتعاثاعارة و اري 2ال اعليت الشخصيت41

مث املتدرباق%50  ار 11معلماقيام1439/ 12/ 18التدريب والبتعاثاعارة و اري بحث الدرس42

مث املتدرباق%50  ار 42معلماقيام1439/ 12/ 18التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري الت اي  اجبداعي43

مث املتدرباق%50  ار 26معلماقيام1439/ 12/ 19التدريب والبتعاثاعارة و اري  راسط امل اميي44

مث املتدرباق%50  ار 17معلماقيام1439/ 12/ 19التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري م ارة الت ممل في األنق ت التعليميت45
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متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

مث املتدرباق%50  ار 27معلماقيام1439/ 12/ 19التدريب والبتعاثاعارة و اري  صاسص العما46

مث املتدرباق%50  ار 28معلماقيام1439/ 12/ 19التدريب والبتعاثاعارة و اري 2ال اعليت الشخصيت47

مث املتدرباق%50  ار 40معلماقيام1439/ 12/ 19التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري الت اي  اجبداعي48

مث املتدرباق%20  ار 31معلماقيام1/1/14402-/30/12التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري ملف اجنجا  اجلات وني49

مث املتدرباق%20  ار 13معلماقأيام2/1/14403-/30/12التدريب والبتعاثاعارة و اري 2التعليي والتعلي 50

مث املتدرباق%20  ار 50معلماقيام3/1/14402-2التدريب و البتعاثاعارة  ي  و اري األساليب اجشراقيت51

مث املتدرباق%20  ار 30معلماقيام6/1/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري الحلااق التنقي يتاعارة 52

مث املتدرباق%20  ار 16معلماقيام6/1/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري مااطث مسئا  -س راء الاطث 53

مث املتدرباق%20  ار 8معلماقيام6/1/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري نجا اق سعاعيت-وطن  يا رمي الع اء 54

55
–اليام الاطن  بين الااقس وامل ما  

افرا لتصعس وطعااترك 
مث املتدرباق%20  ار 17معلماقيام6/1/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري 

56
– دماق املااطث الرقميت 

امللك سلمانمعجياق 
مث املتدرباق%20  ار 20معلماقيام7/1/1440اعارة التدريب والبتعاث ي  و اري 

مث املتدرباق%20  ار 9معلماقيام7/1/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري نجا اق سعاعيت-وطن  يا رمي الع اء 57

مث املتدرباق%20  ار 19معلماقيام7/1/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري مسئاليت اجتماعيت-التحا  الاطن  58

مث املتدرباق%20  ار 28معلماقيام8/1/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري طن تعميت الالء الا -الت اع في امليدان الت باي 59

60
– دماق املااطث الرقميت 

امللك سلمانمعجياق 
مث املتدرباق%20  ار 19معلماقيام8/1/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري 
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متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

مث املتدرباق%20  ار 25معلماقيام8/1/1440والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري س راء الاطث-مااطث مسئا  61

62
را اترك اف-اليام الاطن  بين الااقس وامل ما  

لتصعس وطعا
مث املتدرباق%20  ار 21معلماقيام9/1/1440والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري 

مث املتدرباق%20  ار 19معلماقيام9/1/1440والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري ء الاطن تعميت الال-الت اع في امليدان الت باي 63

مث املتدرباق%20  ار 14معلماقيام9/1/1440والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري امانت وطث64

مث املتدرباق%20  ار 17معلماقيام15/1/1440والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري أنماط املتعلمين65

مث املتدرباق%20  ار 14معلماقيام15/1/1440والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري الحلااق التنقي يتاعارة 66

مث املتدرباق%50  ار 22معلماقأيام17/1/14403-15والبتعاثالتدريب اعارة و اري 2ال اعليت الشخصيت 67

مث املتدرباق%20  ار 11مقرااقيام17/1/14402-16والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري األساليب اجشراايت68

مث املتدرباق%50  ار 8مقرااقيام21/1/14402-20والبتعاثالتدريب اعارة و اري ال اعليت الشخصيت69

70
ماق مقروع ت اير العما املنه  ملقرااق ومعل

اللغت النجليزيت
مث املتدرباق%50  ار 16معلماقأيام24/1/14405-20والبتعاثالتدريب اعارة و اري 

مث املتدرباق%20  ار 21معلماقيام22/1/14402-21والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري م اراق الت ممل في األنق ت التعليميت71

مث املتدرباق%20  ار 38معلماقيام22/1/14402-21التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري الاراءة السريعت لتعييي ال  ي الارائي72

مث املتدرباق%20  ار 13معلماقأيام24/1/14403-22التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري م اراق البحث العلم 73

مث املتدرباق%50  ار 16معلماقيام24/1/14402-23التدريب والبتعاثاعارة و اري  صاسص العما74

مث املتدرباق%50  ار 26معلماقيام28/1/14402-27التدريب والبتعاثاعارة و اري تعلي تعاوني75

مث املتدرباق%20  ار 31مقرااقيام28/1/14402-27التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري األساليب اجشراايت76

77
ماق مقروع ت اير العما املنه  ملقرااق ومعل

اللغت النجليزيت
مث املتدرباق%50  ار 29معلماقأيام2/2/14405-27/1التدريب والبتعاثاعارة و اري 

78
يي التعلي ال صمل الت اعلي ت بيااق تاعيت لتعي 

الص ي
مث املتدرباق%20  ار 24معلماقيام29/1/14402-28التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري 

مث املتدرباق%20  ار 26معلماقأيام1/2/14403-28/1التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري م اراق بعاء املقاريس الت بايت79

مث املتدرباق%50  ار 27معلماقأيام2/2/14403-29/1التدريب والبتعاثاعارة و اري 2ال اعليت الشخصيت 80
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ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

%3050معلماقأيام2/2/14405-27/1التدريب واجبتعاثاعارة و اري جليزيتمقروع ت اير العما املنه  ملقرااق ومعلماق اللغت الن81

أيام1/2/14403-28/1التدريب واجبتعاثاعارة  ي  و اري م اراق بعاء املقاريس الت بايت82
قاسداق 
مقرااق 
ومعلماق

2715%

%2850معلماقأيام2/2/14403-29/1التدريب واجبتعاثاعارة و اري 2ال اعليت الشخصيت 83

%4015مقرااقيام2/2/14402-1والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري ملف اجنجا  اللات وني84

%3650قاسداقيام6/2/14402-5والبتعاثالتدريب اعارة و اري م اراق الاقف املبار85

%3550معلماقأيام9/2/14405-5والبتعاثالتدريب اعارة و اري جليزيتمقروع ت اير العما املنه  ملقرااق ومعلماق اللغت الن86

%2415معلماقيام8/2/14402-7التدريب واجبتعاثاعارة  ي  و اري  يال صمل الت اعلي ت بيااق تاعيت لتعييي التعلي الص87

%1815معلماقيام9/2/14402-8التدريب واجبتعاثاعارة  ي  و اري الدااعيت ونماذج ار س في التدريس88

%1815معلماقيام13/2/14402-12التدريب واجبتعاثاعارة  ي  و اري التعلي التعاوني89

%1915معلماقيام13/2/1440التدريب واجبتعاثاعارة  ي  و اري الحلااق التنقي يتاعارة 90

%3215و يالقيام14/2/14402-13التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري عملياق ورش العممل91

%2450معلماقيام14/2/14402-13التدريب واجبتعاثاعارة و اري ال اعليت الشخصيت92

%2615معلماقيام14/2/1440والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري الحلااق التنقي يتاعارة 93

94
اءة م اراق الاقف املبار عث  الق األط ا  املعرضين لإلس

واجمما 
%2650و يالقيام15/2/14402-14والبتعاثالتدريب اعارة و اري 

%2015معلماقيام16/2/14402-15التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري ت عيمل است اتيجيت التاايي الذاتي في تدريس العلام95

%3315معلماقيام16/2/14402-15التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري ( Rubrics) ساللي التادير الل ظي 96
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ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

%1215مقرااقيام16/2/14402-15والبتعاثالتدريب اعارة  ي  و اري الشراف اللات وني97

%3615و يالقيام20/2/14402-19التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري عملياق ورش العممل98

%1850معلماقأيام23/2/14405-19التدريب واجبتعاثاعارة و اري جليزيتمقروع ت اير العما املنه  ملقرااق ومعلماق اللغت الن99

%1050مقرااقيام21/2/14402-20التدريب واجبتعاثاعارة و اري ال اعليت الشخصيت100

%1515معلماقيام21/2/14402-20التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري ساللي التادير الل ظي101

%2415معلماقيام23/2/14402-22التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري التعلي التعاوني102

%1715معلماقيام23/2/14402-22التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري الدااعيت ونماذج ار س في التدريس103

%1915معلماقيام23/2/14402-22التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري م اراق الت ممل في األنق ت التعلميت104

%1450معلماقيام26/2/1440التدريب والبتعاثاعارة و اري لااء ساعت برمجت105

%1850معلماقيام26/2/1440اعارة التدريب والبتعاثلااء ساعت برمجت106

%1850معلماقيام26/2/1440التدريب والبتعاثاعارة و اري لااء ساعت برمجت107

%4615معلماقيام27/2/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري تجايد م اراق التصا  تجايد التصا  املتسس  108

%1015معلماقيام27/2/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري م عت  أفالت و  اءة و  ارة109

 ال اعة في تعليي الاران الاريي110
ا
 ايجابيا

ا
%2715معلماقيام28/2/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري كان ماظ ا

111
ت الشخصيت معايي  ال اعة في أعاء املعلي وأفره في العمليت التعليمي

ال اعلت في املتسساق الت بايت
%8015الااسداقيام1440/ 2/ 28التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري 

%6315معلماقيام29/2/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري املمارساق الت بايت الدوليت الداعمت ل  اعة جاعة التعليي112

%3215معلماقيام29/2/1440التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري ععي السماق الشخصيت تميزي بجاعة112
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ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

113
في ت عيمل است اتيجيت التاايي الذاتي

تدريس العلام
5معلماق املر لت املتاس تيام14402/ 3/ 4-3التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري 

مث % 15تدريب 
املستهدااق

114
مقروع ت اير العما املنه  ملقرااق

ومعلماق اللغت النجليزيت
22جميس معلماق املر لت الثانايتأيام14405/ 3/ 7-3التدريب والبتعاثاعارة و اري 

مث % 50تدريب 
املستهدااق

36معلماقيام14402/ 4-3التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري  يجث115
مث % 15تدريب 

املستهدااق

116
تعييي ال صمل الت اعلي ت بيااق تاعيت ل

التعلي الص ي
18معلماق املر لت املتاس تيام14402/ 3/ 7-6التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري 

مث % 15تدريب 
املستهدااق

يام14402/ 3/ 7-6التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري  Rubricsساللي التادير الل ظي 117
 لت معلماق لغت اجنجليزيت في املر 

املتاس ت
7

مث % 15تدريب 
املستهدااق

15معلماق املر لت البتداسيتيام14402/ 3/ 7-6التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري الدااعيت ونماذج ار س في التدريس118
مث % 15تدريب 

املستهدااق

119
مقروع ت اير العما املنه  ملقرااق

ومعلماق اللغت النجليزيت
7املر لت املتاس تمعلماق أيام14405/ 14/3-10التدريب والبتعاثاعارة و اري 

مث % 50تدريب 
املستهدااق

12معلماق املر لت البتداسيتيام14402/ 3/ 12-11التدريب والبتعاثاعارة و اري م اراق الاقف املبار120
مث % 50تدريب 

املستهدااق

121
تعييي ال صمل الت اعلي ت بيااق تاعيت ل

التعلي الص ي
23معلماق املر لت الثانايتيام14402/ 3/ 12-11التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري 

مث % 15تدريب 
املستهدااق

41مقرااق النقاط في اململاتيام14402/ 3/ 12-11التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري ارق العمملاعارة 122
مث % 15تدريب 

املستهدااق

56معلماق التعليي األملييام14402/ 3/ 13-12التدريب والبتعاثاعارة و اري املعلي ال ديد123
مث % 50تدريب 

املستهدااق
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متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

56معلماق التعليي األملييام14402/ 3/ 13-12التدريب والبتعاثاعارة و اري املعلي ال ديد123
مث % 50تدريب 

املستهدااق

78معلماق املر لت البتداسيتيام14402/ 3/ 14-13التدريب والبتعاثاعارة و اري التعلي التعاوني124
مث % 50تدريب 

املستهدااق

125
في ت عيمل است اتيجيت التاايي الذاتي

تدريس العلام
26معلماق املر لت املتاس تيام14402/ 3/ 14-13التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري 

مث % 15تدريب 
املستهدااق

126
مقروع ت اير العما املنه  ملقرااق

ومعلماق اللغت النجليزيت
21التدريب والبتعاثاعارة أيام14405/ 3/ 21-17التدريب والبتعاثاعارة و اري 

مث % 50تدريب 
املستهدااق

11معلماق املر لت الثانايتيام14402/ 3/ 19-18التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري ال صمل الت اعلي127
مث % 15تدريب 

املستهدااق

يام14402/ 3/ 20-19التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري عملياق ورش العممل128
قاسداق مرشحاق مث ماتب 

التعليي الملي
37

مث % 15تدريب 
املستهدااق

129
مقروع جداراق 

(2التعليي والتعلي ) 
41معلماق جميس املرا ملأيام14403/ 3/ 21-19التدريب والبتعاثاعارة و اري 

مث % 50تدريب 
املستهدااق

10معلماق رياض أط ا يام14402/ 3/ 26-25التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري م اراق الت ممل في األنق ت التعلميت130
مث % 15تدريب 

املستهدااق

131
جداراقمقروع 

(2التعليي والتعلي )
يام14402/ 3/ 27-26التدريب والبتعاثاعارة و اري 

معلماق ومقرااق مايماق 
يي املرشحاق مث قبمل ماتب التعل

الملي
56

مث % 50تدريب 
املستهدااق

25معلماق املر لت البتداسيتيام14402/ 3/ 28-27التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري الدااعيت ونماذج ار س في التدريس132
مث % 15تدريب 

املستهدااق
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إدارة 
تعليم الكبار



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالبات معلماتقيادات

11891384366335
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ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



ال  ت املع ذةناع ال  نامتاسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

%40100مديراقيام 1440/ 1/ 6التعليي املستمراعارة  ي  و اري التعليي املستمر بالاياعاقاعارة اجتماع 1

2
ورشت عممل مسي اق م ااآق العاملين بمدارس التعليي 

املستمر
%46100مديراقيام1440/ 1/ 20التعليي املستمراعارة  ي  و اري 

يام 1440/ 1/ 15مدارس التعليي املستمر ي  و اري ال ت ا  باليام الاطن 3
-معلماق-طالباق

مديراق
2230100%

%155100معلماقيام 1440/ 1/ 27مدارس التعليي املستمر ي  و اري ال ت ا  بيام املعلي4

25100معلماقأيام14403/ 2/ 22-20التدريب والبتعاثاعارة و اري عورة  صاسص وم اميي تعليي الابار5

%35100معلماقيام14402/ 2/ 13-12التدريب والبتعاثاعارة  ي  و اري عورة ال صمل الت اعلي6

%12100املرشداق ال البياقيام2/1440/ 2الابارتعليي اعارة  ي  و اري اجتماع املرشداق ال البياق7

يام1440/ 2/ 30الابارتعليي اعارة  ي  و اري ال ت اء بيام ال اعة العالم 8
-معلماق-طالباق

مديراق
2035100%

%145100معلماقأيام14403/ 30/2-27-21الابارتعليي اعارة  ي  و اري عروس ت بيايت( فالث) تع يذ 9

10
انهاء مسي اق م ااآق العامالق بمدارس تعليي الابار

(القتون املاليت) 
اسباعين1440/3/3تعليي الاباراعارة  ي  و اري 

ومديراق ومرشداق 
ومستخدماق

50100%

11
شر ت ) انهاء مسي اق م ااآق العامالق بمدارس تعليي الابار

(ت اير
%156100معلماقاسباعين1440/3/3تعليي الاباراعارة  ي  و اري 

ال ياء املتعلمتاسباع3/1440/ 13تعليي الاباراعارة  ي  و اري 1439/1440ا الق ميزانيت الحي املتعلي لعام 12
ا ياء 6

متعلمت
100%

%2200100معلماق-طالباق يام 1440/ 3/ 1تعليي الاباراعارة و اري ال ت اء بيام ال اعة العالم 13

%156100معلماقيام 1440/ 3/ 6تعليي الاباراعارة  ي  و اري (است اتيجياق تعليي الابار )الاراءة املاج ت 14

%20100معلماقيام 1440/ 10/3املدرست الرابعت والعقرون ي  و اري تع يذ عرس ت بياي15
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إدارة 
رعاية املوهوبات



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالبات معلماتقيادات

173403738894640

39

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

1
العلم  لإلبداع الوملبياع الاطن  

م2019(ابداع)
و اري 

ارة بإعو ارة التعليي ممثلت 
املاماباق بالقرا ت مس

متسست مامبت
10 /1 /14401/10-13 /6/1440

طالباق املر لت 
والثانايتاملتاس ت 

طالبت1000تس يمل ماليامل عث 1126

2
عحى برنامت معظامت ال ت اع وا  م

STEM
1440/ 2/ 23-1/ 144029/ 1/ 29املاماباقاعارة و اري 

طالباق الصف الثالث 
متاسط واو  فاناي 

ا  تا اق ملاياس مامبت
42

مقروع 21انجا  مال يامل عث 
STEMعلم  وا  معحى 

و اري 2030ماماباق وطث 3
تبالقرا املاماباق اعارة 

مس مدارس العباق الحسث
المليت

27 /1 /1440
ر ش ا ى مث ش ر ف ر 
رجب

طالباق مدارس العباق 
تالحسث واملدارس املقار 

214
مقروع 50انجا  ماليامل عث 

علم  متعاع

4
روع التخ يط الست اتيجي للمق

العلم 
يام14402/ 1/ 16املاماباقاعارة و اري 

منسااق املاماباق في 
مدارس املر لت 

والثانايتاملتاس ت 
126

طالبت 1000تدريب مال يامل عث 
داع مث املقاركاق في مسابات اب

م2019

5
وع اللااء التاعاي ل  نامت املقر 
نالاطن  للتعرف على املامابي

50ام اق ال الباقيام1440/ 1/ 21املاماباقاعارة و اري 

٪ مث 20عث مالياملترشيح 
ال الباق الااعداق باملامبت 
اس الالتي سب  ل ث ع ا  املاي
ولي يجتزن للمقروع الاط

4ال الباق املسرعاقيام14402/ 12/ 22املاماباقاعارة و اري التسريس6
ي تايف ال الباق املسرعاق ف

ال صا  

ش ر كاممل1440/ 2/ 143929/ 1/ 29املاماباقاعارة و اري STEMمعظامت ال ت اع وا  معحى 7

طالباق الصف الثالث 
متاسط ا  تا اق ماياس

مدارس 4مامبت مث 
(50م-35م-17م-12م)

41
مث % 95عث مالياملانجا  

عدع تس يمل-املقاريس ال ت اعيت 
براءاق ا ت اع5
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م
ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامت

ال ئت املستهداتمدة التع يذ
متشر  التحا  

العدعال ئت املدة التاريخ 

8
ابداع الوملبياع الاطن  للالبداع العلم 

2019
و اري 

املاماباق بالقرا ت مس اعارة 
مامبت

اش ر14409/ 6/ 14396/ 10/ 11
طالباق املر لت 
تاملتاس ت والثاناي

1378
ركاق ت ممل بع  ال الباق املقا

على املستا  املع ات في 
مستا  اململات

و اري ابيناملقروع الاطن  للتعرف على املام9
  املر ي الاطن+ املاماباق اعارة 

متسست + للاياس والتاايي 
مامبت

اش ر14406/ 7/ 2-3/ 7

الصفطالباق 
-الرابس -الثالث )

ابتدائي و (الساعس
طالصف الثالث متاس

129
تس يمل وع ا  ماليامل عث 

مث ال الباق في ماياس% 95
مامبت

 ي  و اري 2030ماماباق وطث 10
املاماباق بالقرا ت مس اعارة 

العباق الحسث
اش ر14406/ 7/ 2-19/ 7

-سالراب)طالباق الصف 
-الخامس

+ ابتدائي (الساعس
الو  متاسط 

ا  تا اق ماياس 
مامبت

122
مث % 95انجا  ماليامل عث 

املقاريس العلميت

11
ااقس ال  نامت التان  تصميي وت اير م

الات ونيت
ش ر1440/ 3/ 15-2/ 15املاماباقاعارة و اري 

طالباق الصف األو  
س فاناي مجتا اق مايا

مامبت
17

مث % 95عث لياملما تصميي 
ا ار املااقس اللات ونيت ذاق ال 
ال يدة والفيلت

و اري م2019معرض مسابات أوملبياع ابداع 12
املاماباق بالقرا ت مس اعارة 

مامبت
يام14402/ 3/3

في ال الباق املقاركاق
املعرض

300
مقار ت جميس ال الباق 
يت في املستهدااق بمقاريس علم

املعرض

13
مااابالق شخصيت + تاعيت+ تدريب 

ابيناملقروع الاطن  للتعرف على املام
و اري 

املاماباق بالقرا ت مس اعارة 
مامبت ومر ي قياس

ش ريث1440/ 3/ 11-25
+ طالباق ماماباق 
أم اق ال الباق

147
مث العدع % 85تس يمل 

طن  املستهدف في املقروع الا 
لإلعارة
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م
اسي ال  نامت

ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

و اري برنامت التسريس14
املاماباق اعارة 

والابا  ال تباراق 
يام14402/ 3/ 17-18

قاسداق + ال الباق املسرعاق 
مدارس ال الباق املسرعاق

6
في استمرار ال الباق املسرعاق
سالص اف الدراسيت للتسري

15
است اات و اريت 

عليمل مدارس املامابين في اململات)
(العربيت السعاعيت

و اري 
املاماباق اعارة 
املامابيناعارة 

يام14402/ 3/ 13-14

مقرااق ومقراين العمام 
 ومديراق الاعاراق+ بالا ارة

ْ
مدرا

املاماباق في  مست معاط  مث 
اململات

16
وضس أساسياق عليمل مدارس 

 ى املامابين في نسخته الو 
للمملات العربيت السعاعيت

و اري ورشت جاسية التميز ائت املعلي16
التميزمر ي 
املاماباقمقرات 

مقار ت معلماق في ال اسية34ةاملرشحاق للمقار ت في ال اسي يام14402/ 3/ 17-18

17
ورشت جاسية التميز ائت التجارب 

واملباعراق
و اري 

التميزمر ي 
مديرة اعارة املاماباق

ماماباقمقرات 
يةمقار ت املرشحاق في ال اس48ةاملرشحاق للمقار ت في ال اسي يام1440/ 3/ 21
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إدارة 
رياض األطفال



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالبات معلماتقيادات

277388930248

44

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



ال  ت املع ذةنامتال   ناعاسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

30معلماق/ قاسداق 14405/ 1/ 20رياض األط ا اعارة و اري السالمت الشخصيت لل  مل1
مت ت ميمل معلماق رياض األط ا  باملعارف وامل اراق الال  
 حتملهلحمايه ط مل ماقبمل املدرسه مث أنااع اجيذاء وال تن ا

تي تدريب ال يء األو  مث برنامت املعايي 37معلماق14402/ 1/ 27رياض األط ا اعارة و اري معايي  التعلي العماسيت2

39معلماق14403/ 1/ 22رياض األط ا اعارة و اري القرا ت ا  تمعيت3
 أعم  مل  ام القرا ت 

ا
أمداف وضحت/أظ رق املتدرباق ا ما

ت س ار /القرا ت مث  ال  املقاريس املات  ت مث املتدرباق 
ت  تمعد  التعاون بين الروضاق وبدء العممل على أنق ت مق

14401/ 2/ 1رياض األط ا اعارة و اري برنامت تثايف األم وال  مل4
أم اق األط ا  مث سث

سعااق3-9
تي عاد اللااء التعري ي بال  نامت مس األم اق23

31راسداق14391/ 2/ 22رياض األط ا اعارة و اري معصت شمس5

تا  ا تعريف املتدرباق على أمميت معصت شمس وأسباب اات
و صاسص ا وتعري  ي على املاارع التعليميت امل تا ه وانااع ا

قاع وتعريف املتدربت بر ص امللايت ال اريت و ااق امل
اجبداعي و يف ت ان س ي ة او ع اة في شمس

60راسداق14391/ 2/ 23رياض األط ا اعارة و اري معصت شمس6

تا  ا ااتتعريف املتدرباق على أمميت معصت شمس وأسباب 
و صاسص ا وانااع اامل تا ت وتعري  ي على املاارع التعليميت 

قاع وتعريف املتدربت بر ص امللايت ال اريت و ااق امل
اجبداعي و يف ت ان س ي ة او ع اة في شمس
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

و اري تثايف األم وال  مل7
رياض األط ا  اعارة 
اشراف جمعيت رعايتتحت 

ال  الت
1 /2 /14401

أم اق أط ا  
(9-3)مث

متابعت أفر ال  نامت على األم اق24

و اري تثايف األم وال  مل8
رياض األط ا  اعارة 
اشراف جمعيت رعايتتحت 

ال  الت
8 /2 /14401

أط ا أم اق 
(9-3)مث

متابعت أفر ال  نامت على األم اق24

و اري تثايف األم وال  مل9
رياض األط ا  اعارة 
اشراف جمعيت رعايتتحت 

ال  الت
15 /2 /14401

أم اق أط ا  
(9-3)مث

متابعت أفر ال  نامت على األم اق24

و اري برنامت تثايف األم وال  مل10
األط ا رياض اعارة 

تحت اشراف جمعيت 
رعايت ال  الت

22/2 /14401
أم اق أط ا  

(9-3)مث
متابعت الفر على الم اق24

و اري تثايف األم وال  مل11
رياض األط ا  اعارة 
اشراف جمعيت رعايتتحت 

ال  الت
29 /2 /14401

أم اق أط ا  
(9-3)مث

متابعت الفر على األم اق24

12
يت مث املعايي  التعلي املبار العماس

سعااق6-3سث 
و اري 

رياض األط ا  تحتاعارة 
اشراف شر ت ت اير

34معلماق14392/ 2/ 19

اته ما أضامارست املتدرباق املال ظت الاف يت وشر ث 
 يف استاعب املتدرباق املعايي  ووف ث-. التجربت ل ث 

مارست /ت املمارساق املالسما تيار تدعي املعايي  املعلمت في 
لل  مل ما يادمعه املعلماق الت ممل الذاتي في جدو  

  املتدرباق ربط املال ظاق عث األط ا   الاست اع /
عد وظ ر تحدي ع/األنق ت بمتشراق املعايي  العماسيت 

 ار ال ميس تاريبا عث  ي يت ععث املعلمت العما بعد ظ
املتشر
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

13
يت مث املعايي  التعلي املبار العماس

(التغذيت الراجعت)سعااق6-3سث 
و اري 

رياض األط ا  تحت اعارة 
اشراف شر ت ت اير

36معلماق2/14401/ 15

ااته مارست املتدرباق املال ظت الاف يت وشر ث ماأض
 ث  يف استاعب املتدرباق املعايي  ووف-. التجربت ل ث 

سمت تدعي املعايي  املعلمت في ا تيار املمارساق املال 
ه مارست املعلماق الت ممل الذاتي في جدو  مايادمع/

ط ا  است اع املتدرباق ربط املال ظاق عث األ /لل  مل 
حدي وظ ر ت/ ال  األنق ت بمتشراق املعايي  العماسيت 

عد ععد ال ميس تاريبا عث  ي يت ععث املعلمت العما ب
ظ ار املتشر

22مقرااق/قاسداق 2/14403/ 26رياض األط ا اعارة و اري الدليمل التعظيم  واججرائي14

ي راس   اءه أعاء الااسداق في ت بي  ال  ان وا  الس ف-
ي وعي الااسدة ب مميت الدليمل التعظيم  واججرائ-. الرضاة 

اطالع جميس منساباق الروضت على الدليمل -. للمر لت
.وطريات العممل ايه  سب امل ام الاظي يت 

34معلماق14403/ 2/ 26رياض األط ا اعارة و اري م اراق التعاممل مس ال  مل15
س  ياعة وعي املتدربت على م  ام ضبط السلاك ،وض
علماق  لا    ماعت مث املقاالق السلا يت مث قبمل امل

اجيجابيالتصا  تح يز املتدربت على م اراق /

16
رياضاعارة اللااء الت املي بين 

ياألط ا  وماتب التعليي األمل
14401/ 2/ 9رياض األط ا اعارة  ي  و اري 

مقرااق رياض 
األط ا  وماتب 
التعليي األملي

29

ط ا  تا يد اججراءاق وال  اع في الشراف على رياض األ 
اق رياض األط ا  بين التحدياشراف :  ال األملي مث 
 يت في البيئت الص/م ام مقرات رياض األط ا /وال ماح

رياض الط ا 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

17
الاقاف على مااقس رياض 

(املر لت الرابعت)األط ا  
و اري 

رياض األط ا  اعارة 
اعارة بالتعاون مس 

التخ يط املدرس  
18تروضاق املع ا14406/ 3/ 24

ط ا  التعرف على مد  معاسبت املباني أو عدم معاسبتها لرياض األ 
مث  ربهالحي آ ر ي تاد لرياض األط ا  ا ى وضس مات ح لعامل روضت /

اق وأن الروضجستبدا وضس مات ح آ ر /روضت قاسمت في ن س الحي 
عهج واألنق ت بمباني   اميت ملعاسبتها في اع اء املاملست جرهاملباني 

.بق مل سليي 

14401/ 2/ 6رياض األط ا اعارة و اري برنامت تثايف األم وال  مل18
أم اق أط ا  

(9-3)مث
24

التزام /متابعت أفر ال  نامت على األم اق واجلتزام األم اق بالح ار 
الم اق بالاراراق املتحااه مث ال  نامت

14401/ 13/2رياض األط ا اعارة و اري برنامت تثايف األم وال  مل19
أم اق أط ا  

(9-3)مث
24

التزام /متابعت أفر ال  نامت على األم اق واجلتزام األم اق بالح ار 
الم اق بالاراراق املتحااه مث ال  نامت

14401/ 2/ 20رياض األط ا اعارة و اري برنامت تثايف األم وال  مل20
أم اق أط ا  

(9-3)مث
24

التزام /متابعت أفر ال  نامت على األم اق واجلتزام األم اق بالح ار 
الم اق بالاراراق املتحااه مث ال  نامت

14401/ 27/2رياض األط ا اعارة و اري برنامت تثايف األم وال  مل21
أم اق أط ا  

(9-3)مث
24

التزام /متابعت أفر ال  نامت على األم اق واجلتزام األم اق بالح ار 
الم اق بالاراراق املتحااه مث ال  نامت

22
التعلي الدليمل الت بياي ملعايي 

العماسيت 
(الراجعهالتغذيت )

و اري 
رياض األط ا  اعارة 

تحت اشراف شر ت 
ت اير

4 /3 /14401
/  معلماق 
/  قاسداق
مقرااق

44

جربت ل ث التمااضااتهمارست املتدرباق املال ظت الاف يت وشر ث 
املعلمت في استاعبت املتدرباق املعايي  ووف ث  يف تدعي املعايي /

ي مارست املعلماق الت ممل الذاتي ف/ املمارساق املالسمت ا تيار
اسيت املال ظاق عث الط ا   ال  النق ت بمتشراق املعايي  العم

ما يعد ظ ر التحدي ععد ال ميه تاريبا عث  ي يت ععي املعلمت الع/
ظ ار املتشر
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ال  ت املع ذةمتناع ال  نااسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

23
ي  الدليمل الت بياي ملعاي
التعلي العماسيت

و اري 
رياض األط ا  تحت اعارة 

اشراف شر ت ت اير
44قاسداق/معلماق14402/ 3/ 10

ااته ما اضمارست املتدرباق املال ظت الاف يت وشر ث 
 ث  يف استاعبت املتدرباق املعايي  ووف/التجربت ل ث 

/  سمت املمارساق املال ا تيار تدعي املعايي  املعلمت في 
لط ا  مارست املعلماق الت ممل الذاتي في املال ظاق عث ا

لتحدي ظ ر ا/ ال  النق ت بمتشراق املعايي  العماسيت 
يعد ععد ال ميه تاريبا عث  ي يت ععي املعلمت العما

ظ ار املتشر

24
ي  الدليمل الت بياي ملعاي

العماسيتالتعلي 
(التغذيت الراجعت )

و اري 
رياض األط ا  تحت اعارة 

اشراف شر ت ت اير
44معلماق14401/ 3/ 24

ااته مارست املتدرباق املال ظت الاف يت وشر ث مااض
 ث  يف استاعبت املتدرباق املعايي  ووف/التجربت ل ث 

/  سمت تدعي املعايي  املعلمت في ا تيار املمارساق املال 
لط ا  مارست املعلماق الت ممل الذاتي في املال ظاق عث ا

لتحدي ظ ر ا/ ال  النق ت بمتشراق املعايي  العماسيت 
يعد ععد ال ميه تاريبا عث  ي يت ععي املعلمت العما

ظ ار املتشر

34قاسداق/معلماق 14403/ 3/ 12رياض األط ا اعارة و اري م اراق التعاممل مس ال  مل25

س وض/ ياعة وعي املتدربت على م  ام ضبط السلاك 
 لا    ماعت مث املقاالق السلا يت مث قبمل 

/  جيجابي ااجتصا تح يز املتدربت على م اراق /املعلماق 
ي  ت ميمل املعلماق باملعارف وامل اراق الال مت لتحا

املر لتتت لبهاالا اياق الت  
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

35قاسداق14403/ 25/3رياض األط ا اعارة  ي  و اري ائيالدليمل التعظيم  واججر 26

 الس في راس   اءه أعاء الااسداق في ت بي  ال  ان وا 
وعي الااسدة ب مميت الدليمل التعظيم  -. الرضاة 

ت على اطالع جميس منساباق الروض-. واججرائي للمر لت
.ت الدليمل وطريات العممل ايه  سب امل ام الاظي ي

و اري  اعةت عيمل اليام العالم  ل 27
روضاق )رياض األط ا  اعارة 

(املع ات
30 /2 /14401

رياض األط ا  
بمع ات املديعت 

املعارة
52

في نقر فااات ال اعة والتميز وتعييياملساممت 
ساممت امل/التاج اق نح ا ت بيا ا في رياض األط ا  

لى عور تسليط ال اء ع/في نقر فااات ال اعة والتميز 
بيئاق في تحاي  ال اعة القاملت والتميز فياملعلماق 
مليت العأا مل املمارساق والت بيااق برا  ا/التعلي 

ل  اعة والتميز في بيئاق التعلي
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إدارة 
نشاط الطالبات



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالبات معلماتقيادات

6376334932093632

52

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
متشر  ال ئت املستهداتمدة التع يذ

التحا   العددالفئة املدةالتاريخ 

%11650100مارتاعاق العااعيش ريث1439/ 11/ 27-8/ 27نقاط ال الباقاعارة و اري (اجا تي)برنامت 1

%320100راسداق النقاطيام12/14392/ 18نقاط ال الباقاعارة  ي  و اري لااء تعري ي براسداق النقاط2

3
الي رات الخط العربي و بإملبياعلااء تعرفي 

اجسالميت
%74100معلماقيام14392/ 12/ 29-28نقاط ال الباقاعارة و اري 

%175100معلماقيام6/1/1440نقاط ال الباقاعارة و اري ايليورشت أوملبياع الرسي والتصاير التق4

5
ت ورشت بإملبياع الخط العربي والي را

اجسالميت
%218100معلماقأيام14403/ 1/ 8–6نقاط ال الباقاعارة و اري 

%13575معلماقيام1/1440/ 7نقاط ال الباقاعارة و اري ل لبتاملتتمر العلم  الثاني عقر باياعة ا6

%181100معلماقيام14402/ 1/ 8–7نقاط ال الباقاعارة و اري لااء املبياع التصميي ال ن 7

%51100معلماقيام1/1440/ 7نقاط ال الباقاعارة و اري ورشت املسرح املدرس  8

%77100معلماقيام1440/ 1/ 9نقاط ال الباقاعارة و اري معااست اللغت العربيت9

%309100طالباق/ معلماق / قياعاق يام1440/ 1/ 15نقاط ال الباقاعارة و اري 88ال ت اء باليام الاطن 10

11
ورشت تدريبيت و اريت ع   نظام 

أوملبياع الت بيااق الذ يت( لااء ) 
و اري 

العامت لنقاط اجعارة 
ال الباق بالا ارة

%15100معلماق/ مقرااق أيام14404/ 1/ 20-24

%85100معلماقيام1440/ 1/ 21نقاط ال الباقاعارة و اري قاء تعري ي فااات الحاار والتاافمل12

13
لصحت لااء تاجي   للنقاط البدني املعي  

ال الباق
%30795معلماقيام14402/ 1/ 24-23نقاط ال الباقاعارة و اري 

14
في لااء تعرفي بمقروع العممل الت اعي

امليدان الت باي 
%60100معلماقيام1440/ 1/ 27نقاط ال الباقاعارة و اري 

%6100معلماق/ مقرااق يام14402/ 1/ 29-28لالستثمارشر ت  دن و اري للعممل الت اعيأيامث ورشت 15

16
اجتماع بمدرباق فااات الحاار وم اراق

التاافمل
%3100معلماقيام1/1440/ 29نقاط ال الباقاعارة و اري 



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

%2079معلماقيام1/1440/ 29نقاط ال الباقاعارة و اري قاء تعري ي برنامت أوملبياع العلام والرياضياق17

%8395معلماقيام14402/ 1/ 29-28نقاط ال الباقاعارة و اري التصميي ال عن اوملبياعورشت 18

19
الميت تدريب منسااق اوملبياع الخط العربي والي رات اجس

(املر لت الثانايت )
%100100طالباقياما  اير-01نقاط ال الباقاعارة و اري 

20
الميت تدريب منسااق اوملبياع الخط العربي والي رات اجس

(املر لت املتاس ت )
%100100طالباقياما  اير-02نقاط ال الباقاعارة و اري 

%90100معلماقيام14402/ 2/ 2–1نقاط ال الباقاعارة و اري ت باي لااء تعري ي بمقروع العممل الت اعي في امليدان ال21

22
امت في لتدريب منسااق ال  ن( أمل ا)ورشت برنامت ا  تمس 

املدارس
%64100معلماقأيام14403/ 2/ 7–5نقاط ال الباقاعارة و اري 

23
 بيااق التعريف بالدليمل التع يذي  حاماق أوملبياع الت

يااق الذ يت تحدي ال  مجياق وتدريب ا حاماق على ت ب
ال اا  ب رق مت ارة

ياما  اير-05نقاط ال الباقاعارة و اري 
مقرااق 
ومعلماق

11100%

%18100طالباقأسابيس14403/ 2/ 5–1/ 17نقاط ال الباقاعارة و اري (اليابان)مقار ت في املعرض ال ن  والدو ي لل  مل كاتاجاا 24

25
ملبياع التعريف بالدليمل التعظيم  وتحايم ا  حاماق أو 
ماق على الت بيااق الذ يت تحدي ال  مجياق وتدريب ا حا

ت بيااق ال اا  ب رق مت ارة
%59100معلماقيام14402/ 2/ 9–8نقاط ال الباقاعارة و اري 

26
"رياعي" مليسراق مباعرة ( محاكاق رياعي )ورشت  ايبت 

املستجداق
%29100معلماقيام14402/ 2/ 9–8نقاط ال الباقاعارة و اري 

%27100طالباقياما  اير-08نقاط ال الباقاعارة و اري بتص يت وتحايي الاصت والقعر على مستا  امل ات27

28
سابات تر يب ج ا  الروباق وبرمجته أفعاء الارشت واجراء امل

عمليا بين املتعااساق
يام2/14402/ 14–13نقاط ال الباقاعارة و اري 

مقرااق 
ومعلماق

28100%

الربامج املنفذة: ثانياً 

54



اسي ال  نامتم
ناع 
تال  نام

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

التحا متشر
العددالفئة املدةالتاريخ 

29
ر و استالم وتحايي أوملبياع التصاي
ارةاجعالرسي التقايلي على مستا  

%98100طالباقاسباعين1440/ 2/ 21–13نقاط ال الباقاعارة و اري 

30
اع استالم األعما  وتحايم ا ألوملبي

الخط العربي والي رات اجسالميت
%200100طالباقاسباعين1440/ 2/ 25–14نقاط ال الباقاعارة و اري 

31
التعليي اعارة تص يت وتحايي 

(الاصت والقعر )
%47100طالباقياما  اير-15نقاط ال الباقاعارة و اري 

32
ورشت تدريب ال الباق على م اراق 

اللغت العربيت
%113100معلماق وطالباقياما  اير-16نقاط ال الباقاعارة و اري 

%279100معلماق وطالباقأيام14404/ 2/ 21–18نقاط ال الباقاعارة و اري  تص يت أوملبياع التصميي ال ن33

34
ص على تص يت وتحايي اجلااء و الت خي

مستا  امل اتب
%27100طالباقياما  اير-12ال الباقنقاط اعارة و اري 

35
لااء تعري ي بمع د رياعي األعما  

رياعي" مباعرة في الاطن  
و اري 

د مع / نقاط ال الباق اعارة 
رياعة األعما  الاطن 

%930100طالباقيام2/1440/ 28–19

36
ورشت ت ميليت لل الباق املرشحاق

ايلي على ألوملبياع الرسي والتصاير التق
اجعارةمستا  

%30100طالباقيام14402/ 2/ 21–20نقاط ال الباقاعارة و اري 

37
ورشت ت ميمل لل الباق املرشحاق 
ألوملبياع الخط العربي والي رات 

اجعارةاجسالميت على مستا  
%130100طالباقيام14402/ 2/ 22–21نقاط ال الباقاعارة و اري 

38
ر لااء و اري مل اراق الرسي والتصاي

التقايلي
%8100مقرااق ومعلماقيام2/14402/ 23–22تعليي عسي اعارة و اري 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

39
تعديمل مسار األا ار مث ال ارة ) ورشت 

رياعي" ملباعرة ( الستثماريت 
%130100طالباقيام1440/ 2/ 28–26نقاط ال الباقاعارة و اري 

40
اق ل الب( التحريري )عاد ال تبار املا د 

ساق اللغت املر لتين املتاس ت والثانايت ملعاا
العربيت

%118100طالباقياما  اير-26نقاط ال الباقاعارة و اري 

41
ق في ورشت تصحيح أوراق ال الباق املقاركا

معااساق اللغت العربيت
%118100طالباقياما  اير-27نقاط ال الباقاعارة و اري 

42
لى ع( الت خيص واجلااء)تص يت وتحايي 

التعليياعارة مستا  
%15100طالباقياما  اير-27نقاط ال الباقاعارة و اري 

43
للغت تص يت ال تبار الق    ملعااساق ا

 اضلتالتعليي باملاعارة العربيت على مستا  
%30100طالباقياما  اير-28نقاط ال الباقاعارة و اري 

44
رات لااء و اري ألوملبياع الخط العربي والي 

اجسالميت
%8100مقرااق ومعلماقيام14402/ 2/ 28–27اعارة تعليي مات املارمتو اري 

%175100طالباقيام14402/ 2/ 28-27نقاط ال الباقاعارة و اري ياقلااء تعري ي ألوملبياع العلام والرياض45

46
ااق و ورشت عممل تعري يت ب نديت الحي للمقر 

للمديراق املستجداق
%53100مقرااق ومديراقياما  اير-28نقاط ال الباقاعارة و اري 

47
رشحاق ورشت ت ميليت تعااسيت لل الباق امل
ألوملبياع التصميي ال ن 

%41100معلماق وطالباقيام2/14402/ 30–29نقاط ال الباقاعارة و اري 

%11100مقرااقيام1440/ 2/ 30نه العامت للنقاط ال ن  واملاجعارة و اري ملتاى ال عان 48

%235100طالباقش ر3/1440-10/ 2-5نقاط ال الباقاعارة و اري مسابات الرسي التاعاي 49

50
األعبيت امل اراق"التص ياق الختاميت ل  نامت 

على املستا  الاطن "
اسباع1440/ 14/3-10نقاط ال الباقاعارة و اري 

قياعاق معلماق 
طالباق

383100%
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51
اير ورشت ت ميليت ألوملبياع الرسي والتص

التقايلي
%18100طالباقيام3/1440/ 10نقاط ال الباقاعارة و اري 

52
  املتتمر العلم" ورشت التحايي ل  نامت 

"باياعة ال لبت 
%12100مقرااق ومعلماقيام1440/ 3/ 10نقاط ال الباقاعارة و اري 

53
امل اراق " ورشت عممل ملنسااق مقروع

"ارق العممل اعارة "في املعاط  " األعبيت 
و اري 

ال الباقنقاط اعارة 
ومر ي التدريب

يام1440/ 3/ 11
ي منسااق املقروع ف

املعاط 
47100%

%47100طالباق املعاط يام1440/ 3/ 11نقاط ال الباقاعارة و اري "الت خيص واجلااء " ورشت عممل مل اراق 54

%42100طالباق املعاط يام1440/ 3/ 11نقاط ال الباقاعارة و اري "الاصت " ورشت عممل مل ارة 55

%25100طالباق املعاط يام1440/ 3/ 11نقاط ال الباقاعارة و اري "القعر "ورشت عممل مل ارة 56

57
عليي التاعارة الارشت الت ميليت على مستا  

"التصميي ال ن  "ألوملبياع 
%11100طالباقيام1440/ 3/ 15نقاط ال الباقاعارة و اري 

58
عليي التاعارة الارشت الت ميليت على مستا  

"الميت الخط العربي والي رات اجس" ألوملبياع 
%12100طالباقيام1440/ 3/ 15نقاط ال الباقاعارة و اري 

%2100طالباقيام1440/ 3/ 18نقاط ال الباقاعارة و اري معااساق اللغت العربيت59

و اري ر لت التميز60
ب نقاط ال الباق و مر ي تدرياعارة 

ال الباق و مر ي التدريب
%11100طالباقيام1440/ 3/ 18

61
للمتتمر العلم " ورشت التغذيت الراجعت 

"باياعة ال لبت 
%12100مقرااق ومعلماقأيام14403/ 3/ 22-20نقاط ال الباقاعارة و اري 

%137100طالباقأيام14404/ 27-24نقاط ال الباقاعارة و اري املسرح املدرس  62

63
ق   مل تاريي املتعاوناق في التص يا

"امل اراق األعبيت " الختاميت ل  نامت 
%141100قياعاق ومعلماقيام1440/ 4/4نقاط ال الباقاعارة و اري 
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59

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق
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1
تقايمل ل عت الابا  والتس يمل 

باجعارة
1440/ 1/ 22-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري 

ش ر 
واسباع

باجعارةتقايمل ل عت الابا  والتس يمل 13ل عت مق لت

2
التهث قبا  ال الباق الالئي تي عراست  

املع اتالدراسيت عا مل و ارج 
(عراست  الت طالبت)

مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري 
جميس طالباق 
مل التعليي العام عا 
املع ات و ارج ا

483
بط تاجيه   اب قبا  جميس ال الباق وا  ان باق ضاا

املر لت ( 15)ومعايي  الابا  ل مل  الت املر لت البتداسيت 
(298)املر لت الثانايت ( 170)املتاس ت 

3
داق معال ت تس يمل ال الباق املستج
بالصف األو  البتدائي

226جميس ال لباقمستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري 
الابا  استاما  التس يمل باملدرست بعد تيويدمي بخ اباق

.املاضح ايها طريات التس يملاجعارة مث 

4

معال ت طلباق التس يمل املرسمل 
بت  اص بال ل)لإلعارة ومرسمل . لإلعارة

الذيث تامل أعمارمي عث ستت سعااق
(يام180ب 

أو  ب و  لإلعارة معال ت جميس ال لباق املرسلت 191جميس ال لباقمستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة -

5
طلباق -: استابا  ال لباق اللات ونيت

-ليس له مايت-يام180ائت )اجضاات 
(سعت11العمر ااق 

مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري 

طالباق جميس -
-املرا مل الدراسيت 
مستجداق املر لت 

البتداسيت

قبا  جميس ال الباق ممث يع ب  عليهث شروط الابا  -124

6

داق معال ت تس يمل ال الباق املستج
واق بالصف األو  البتدائي ومعال ت ذ

املتع  ة أوراق ي )الظروف الخافت 
ارة اعومخاطبت األ اا  املدنيت مث قبمل 

(التعليي

مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري 

جميس ال الباق 
املستجداق 
بالصف األو  
البتدائي

  اباق 
12األ اا  
املتع  ة 
23أوراق ي 

استاما  التس يمل باملدرست بعد تيويدمي بخ اباق -
الااعة -. املاضح ايها طريات التس يملاجعارة الابا  مث 
األ ا  ي يد باجاع معاملت لل الباق بعاءا اعارة بخ اب مث 

التعليي وتاجيه   اب قبا  اعارة على الخ اب املرسمل مث 
.ال الباق
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7
تاارير العتاست النهاسيت للعام الدراس   

مه1438/1439
أيام144010/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري 

طالباق جميس املرا مل
الدراسيت

 تيب 1
2األفلي 
نسخت

نسخت2 تيب األفلي 1

اسباعان1440/ 1/ 9-12/ 25ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري تحديد املستا  8
طالباق املر لت 
البتداسيت طالباق 
املر لت املتاس ت

طالبت 32
طالبت27

صف ت عيت ال الباق لال تبار وتاجيه ال الباق لل
.املعاسب بعد ظ ار العتاست

9
متابعت شاشت )متابعت تارير 

(العملياق
مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري 

طالباق جميس املرا مل
الدراسيت

معال ت أوضاع ال الباق على نظام نار 3466

249طالباقمستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري معاعلت ش اعاق الثانايت اما عون 10
د بعا ى اجعارة النتهاء مث جميس املعامالق الاارعة 

.تاملدرست املعاسبا ى معاعلتها وتاجيه ال البت 

11
لت مصاعقت الافاس  الدراسيت للمر 

الثانايت
مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري 

طالباق املر لت 
الثانايت الخريجاق

500
التحا  مث صحت البياناق  سب جاا  الس ر 

.واملصاعقت على الافاس  الدراسيت

12
مصاعقت ش اعاق جميس املرا مل 

(ف اف العامل)الدراسيت 
مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري 

طالباق املر لت 
الثانايت اما عون 

465
  التحا  مث صحت البياناق واملصاعقت على الافاس

الدراسيت

55ال الباقمستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري قراراق تعديمل البياناق13

ي تعديمل بياناق ال الباق بماجب الارار اجعاري ف
-فنظام معار –نظام نتاست -نظام نتاسجي-نظام نار )

وافدار الافاس  الدراسيت بعد( الس الق الارقيت
 ا التعديمل واعتماعما مث فا ب الصال يت وتسليم

.لل البت  سب املتبس

14
بد  )افدار الافاس  الدراسيت 

ي للثالث فانا ( بد  م ااع-تالف
.افدار الافاس  الدراسيت وتسليم ا996امطالباق التعليي العمستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري 

15
بد  )افدار الافاس  الدراسيت 

ل ميس ف اف( بد  م ااع-تالف
العامل

.افدار الافاس  الدراسيت وتسليم ا902امطالباق التعليي العمستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري 
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16
 ع
ا
 واعاريا

ا
لى معال ت مقاكمل التس يمل اعيا

والرع على ( الدعي ال ن )نظام نار 
الست ساراق

مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري 

جميس البال اق 
الاارعة مث جميس 
ى مدارس املع ات عل
نظام الدعي ال ن 
في نظام نار 

482
الرع  سب األنظمت واللااسح على جميس 

ر في نظام نا ا ى اجعارة البال اق الاارعة 

17
ل عت األمار ال ارست ملعال ت ال لباق 

 والات ونيا 
ا
إلعارةلواملعامالق الت  ترع ورقيا

مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري 
جميس الخ اباق 
واملعامالق الاارعة 

لإلعارة
2

 تابت التارير و مل الش الياق  سب
اللااسح واألنظمت

18
 نامت متابعت طلباق الباابت اللات ونيت ل 

نتاسجي
160ال الباقمستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري 

افدار الافيات وطباعتها واعتماعما 
.وتسليم ا لل البت

30ال الباقمستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري متابعت برنامت نتاست19
افدار الافيات وطباعتها واعتماعما 

.وتسليم ا لل البت

6ال الباقمستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة  ي  و اري التسلسمل الدراس   للافاس  الدراسيت20
لدراس   تسليي ال الباق بيان بالتسلسمل ا

بعد العتماع

مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري الباابت اللات ونيت21
-اجعاراق-املدارس

األقسام

الاارع اللات وني 
الصاعر -477

153اللات وني 
الرع على الصاعر والاارع اللات وني

مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري الصاعر والاارع العام الارقي22
-اجعاراق-املدارس

األقسام

62الاارع الارقي 
الصاعر الارقي-

51
الرع على الصاعر والاارع الارقي

مستمر1440/ 1/ 29-12/ 16ال تباراق والابا  اعارة و اري برنامت راسمل اللات وني23
-املع ات -الا ارة -

العاراق
-108الاارع 
122الصاعر 

تصدير -. الرع على جميس املعامالق الاارعة-
.املعامالق املعجية
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24
اع تيويد العاراق بإ صاسيت شاملت ب عد
ال الباق وال صا  ل اات املرا مل 

الدراسيت
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

10طالباقش ر1440/ 1/ 12-29/ 16
 اممل اعداع اج صاسيت مث مع ل  تحاي  التعاون والت
 
ا
 مس اجعاراق واألقسام األ ر  وارسال ا الات ونيا

ا
وورقيا

ال  ت املست يدةا ى 

25
مل انهاء متابعت بال اق ا تباراق البدي
لت للمر لت املتاس ت واملتع   للمر 

الثانايت
و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

معال ت البال اق الاارعة في نظام نار 8طالباقش ر واسباع1440/ 1/ 12-29/ 16

26
طالباقانهاء معامالق 

عار الرعايت الجتماعيت
 ي  و اري 

اعارة ال تباراق 
والابا  

6طالباقمستمر1440/ 1/ 12-29/ 16
ساب انتظام ال الباق بالدراست أو تس يل ث بالنت

الالي

27
متابعت انهاء معامالق طالباق مر ي 

الورام
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

افدار الق اعاق وارسال ا4طالباقمستمر1440/ 1/ 12-29/ 16

28
والخارجيالعامل الدا لي 

ل ميس املرا مل
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

.تلبيت ر باق العامل102طالباقمستمر1440/ 1/ 12-29/ 16

29
عام برنامت النتساب الالي لل الباق ل

مه1439/1440
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

15 /1 /1439-29 /1 /1440
ا ىمستمر 

10 /3 /1440
550طالباق

لي تس يمل ال الباق عث طري  رابط النتساب الا
.املدارس املتا تا ى وتاجيه ث 

30
تهث قبا  ال الباق الالئي تي عراست  ال

املع اتالدراسيت عا مل و ارج 
(عراست  الت طالبت)

 ي  و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
مستمر1-30/2/1400

جميس طالباق 
مل التعليي العام عا 
املع ات و ارج ا

246
ق تاجيه   اب قبا  جميس ال الباق وا  ان با
داسيت ضاابط ومعايي  الابا  ل مل  الت املر لت البت

(169)املر لت الثانايت ( 74)املر لت املتاس ت ( 3)

31
صف النتهاء مث ات ة تس يمل طالباق ال

األو  البتدائي للعام الدراس   لعام 
مه1438/1439

و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
1440/ 16/2ه 1439/ 5/ 4

ء استمر  تى انتها
ات ة التس يمل

جميس طالباق 
األو  الصف 

البتدائي
النتهاء مث تس يمل جميس ال الباق13113

32
ق معال ت تس يمل ال الباق املستجدا

بالصف األو  البتدائي
و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

1-16/2 /1440
ء استمر  تى انتها
ات ة التس يمل

6ال الباق
 اباق استاما  التس يمل باملدرست بعد تيويدمي بخ

.ملاملاضح ايها طريات التس ياجعارة الابا  مث 
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33

. إلعارةلمعال ت طلباق التس يمل املرسمل 
 اص بال لبت الذيث)لإلعارة ومرسمل 

180تامل أعمارمي عث ستت سعااق ب 
(يام

و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
أو  ب و  لإلعارة معال ت جميس ال لباق املرسلت 11جميس ال لباقمستمر1440/ 1-16/2

34
لباق ط-: استابا  ال لباق اللات ونيت

-ليس له مايت-يام180ائت )اجضاات 
(سعت11العمر ااق 

و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
مستمر1440/ 1-30/2

طالباق جميس املرا مل -
مستجداق -الدراسيت 

املر لت البتداسيت
.قبا  جميس ال الباق ممث يع ب  عليهث شروط الابا  -83

35

اق معال ت تس يمل ال الباق املستجد
اق بالصف األو  البتدائي ومعال ت ذو 

املتع  ة أوراق ي )الظروف الخافت 
رة اعاومخاطبت األ اا  املدنيت مث قبمل 

(التعليي

و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
1-16/2 /1440

استمر  تى 
انتهاء ات ة 
التس يمل

جميس ال الباق 
املستجداق بالصف
األو  البتدائي

  اباق 
2األ اا  
املتع  ة 
1أوراق ي 

استاما  التس يمل باملدرست بعد تيويدمي بخ اباق الابا  -
الااعة بخ اب مث -. املاضح ايها طريات التس يملاجعارة مث 

األ ا  ي يد باجاع معاملت لل الباق بعاءا على الخ اب اعارة 
.التعليي وتاجيه   اب قبا  ال الباقاعارة املرسمل مث 

 ي  و اري معاعلت ش اعاق الثانايت اما عون 36
ال تباراق اعارة 

والابا  
26ال الباقمستمر1440/ 2/ 1-30

ها بعد معاعلتا ى اجعارة النتهاء مث جميس املعامالق الاارعة 
.املدرست املعاسبتا ى وتاجيه ال البت 

37
مصاعقت الافاس  الدراسيت للمر لت 

الثانايت
و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

مستمر1440/ 2/ 1-30
نايت طالباق املر لت الثا
الخريجاق

40
لى التحا  مث صحت البياناق  سب جاا  الس ر واملصاعقت ع

.الافاس  الدراسيت

38
مصاعقت ش اعاق جميس املرا مل 

(ف اف العامل)الدراسيت 
و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

مستمر1440/ 2/ 1-30
نايت طالباق املر لت الثا
اما عون 

سيتالتحا  مث صحت البياناق واملصاعقت على الافاس  الدرا60

 ي  و اري قراراق تعديمل البياناق39
ال تباراق اعارة 

والابا  
20ال الباقمستمر1440/ 2/ 1-30

-نار نظام)تعديمل بياناق ال الباق بماجب الارار اجعاري في 
( يتالس الق الارق-نظام معارف–نظام نتاست -نظام نتاسجي

ب وافدار الافاس  الدراسيت بعد التعديمل واعتماعما مث فا 
.الصال يت وتسليم ا لل البت  سب املتبس
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ةال  ت املع ذ
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

40
-بد  تالف)افدار الافاس  الدراسيت 

للثالث فاناي ( بد  م ااع
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

.افدار الافاس  الدراسيت وتسليم ا180امطالباق التعليي العمستمر1440/ 2/ 1-30

41
-بد  تالف)افدار الافاس  الدراسيت 

ل ميس ف اف العامل( بد  م ااع
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

.افدار الافاس  الدراسيت وتسليم ا125امطالباق التعليي العمستمر1440/ 2/ 1-30

42
 واع

ا
 معال ت مقاكمل التس يمل اعيا

ا
اريا

ى والرع عل( الدعي ال ن )على نظام نار 
الست ساراق

و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
مستمر1440/ 2/ 1-30

ة جميس البال اق الاارع
مث جميس مدارس 
املع ات على نظام 
م الدعي ال ن  في نظا

نار 

530
ا ى ة الرع  سب األنظمت واللااسح على جميس البال اق الاارع

في نظام نار اجعارة 

43
اق ل عت األمار ال ارست ملعال ت ال لب
 والات 

ا
ونيا واملعامالق الت  ترع ورقيا

لإلعارة
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

مستمر1440/ 2/ 1-30
جميس الخ اباق 
واملعامالق الاارعة 

لإلعارة
مت تابت التارير و مل الش الياق  سب اللااسح واألنظ4

44
ت متابعت طلباق الباابت اللات وني

ل  نامت نتاسجي
و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

.بتافدار الافيات وطباعتها واعتماعما وتسليم ا لل ال46ال الباقمستمر1440/ 2/ 1-30

و اري متابعت برنامت نتاست45
ال تباراق اعارة 

والابا  
.بتافدار الافيات وطباعتها واعتماعما وتسليم ا لل ال3ال الباقمستمر1440/ 2/ 1-30

و اري الباابت اللات ونيت46
ال تباراق اعارة 

والابا  
مستمر1440/ 2/ 1-30

-اجعاراق-املدارس
األقسام

الاارع 
-32اللات وني 
الصاعر 
10اللات وني 

الرع على الصاعر والاارع اللات وني

و اري الصاعر والاارع العام الارقي47
ال تباراق اعارة 

والابا  
مستمر1440/ 2/ 1-30

-اجعاراق-املدارس
األقسام

14الاارع الارقي 
الصاعر الارقي

25
الرع على الصاعر والاارع الارقي

و اري برنامت راسمل اللات وني48
ال تباراق اعارة 

والابا  
مستمر1440/ 2/ 1-30

-املع ات -الا ارة -
العاراق

41الاارع 
39الصاعر 

تصدير املعامالق -. الرع على جميس املعامالق الاارعة-
.املعجية
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ةال  ت املع ذ
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

49
برنامت النتساب الالي لل الباق لعام 

مه1440/1440
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

169ال الباقمستمر1440/ 2/ 1-30
ا ى جيه ث تس يمل ال الباق عث طري  رابط النتساب الالي وتا 

.املدارس املتا ت

 ي  و اري را ملالعامل الدا لي والخارجي ل ميس امل50
ال تباراق اعارة 

والابا  
.تلبيت ر باق العامل9ال الباقمستمر1440/ 2/ 1-30

51
ر لت متابعت انهاء ترميز امل اراق في امل

ت البتداسيت ورفد ال ت اق للمر ل
(ىال ت ة األو )املتاس ت والثانايت 

و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
16-22 /2/1440

ش ر وفالفت 
أسابيس

جميس ال الباقتجميس املرا مل الدراسي

اق متابعت ا ا  وترميز امل اراق للمر لت البتداسيت ورفد ال ت  -
ظام في ن( العظام ال صلي)للمر لت املتاس ت وللمر لت الثانايت 

 -نار 
ا
 ومات يا

ا
التاافمل مس م اتب التعليي واملدارس  تابيا

 
ا
.والات ونيا

52
عراست ا صاسيت لعتاست ال تباراق
اا ا املر ييت للمر لت املتاس ت بص 

مه1438/1439الثالفت للعام الدراس   
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

افدار  تيب3ال الباقش ر1440/ 2/ 1-30

53
اعداع تاجيهاق وتعليماق تدقي  
لعام بياناق طالباق املر لت الثانايت ل

مه149/1439الدراس   
و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

افدار التعمييجميس الااسداقايتقاسداق املر لت الثانيام1440/ 2/ 16

54

ث راس تارير عث ورقت العممل املادمت م
رنامت ال تباراق والابا  في لااء باعارة 

-21نتاسجي للم اريث  ال  ال ت ة 
مه22/1/1440

 ي  و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
.راس التارير لسعاعة مساعد املدير العام --يام2/1440/ 23

55
عظام ال)تسليي ش اعاق طالباق التع   

(ال صلي
اعارة ال تباراق 

والابا  
ال الباقمستمر

ال تباراق اعارة 
والابا  

طباعت الق اعاق وتسليم ا لل الباق88

 ي  و اري اج صاسياق56
ال تباراق اعارة 

والابا  
3اجعاراق ال  الق ر1440/ 2/ 19-30

القتون -: اعداع اج صاسيت وتسليم ا ل   ت املست يدة ل مل مث
النقاطاعارة -املاماباق اعارة -التعليميت 

57
اع ا  قيي متشراق األمانت على ماقس

أمانت التعليي
و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

اع ا  قيي املتشراق على ماقس أمانت التعليي-ال الباقاسباع1440/ 2/ 19-23
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ةال  ت املع ذ
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

58
قبا  ال الباق الالئي تي عراست 
ات  التهث الدراسيت عا مل و ارج املع 

(عراست  الت طالبت)
 ي  و اري 

ال تباراقاعارة 
والابا  

مستمر3/1400/ 1-30
يي جميس طالباق التعل

العام عا مل املع ات 
و ارج ا

114
ط تاجيه   اب قبا  جميس ال الباق وا  ان باق ضااب

املر لت ( 2)ومعايي  الابا  ل مل  الت املر لت البتداسيت 
(67)املر لت الثانايت ( 45)املتاس ت 

59

معال ت طلباق التس يمل املرسمل 
بت  اص بال ل)لإلعارة ومرسمل . لإلعارة

الذيث تامل أعمارمي عث ستت سعااق
(يام180ب 

و اري 
ال تباراقاعارة 

والابا  
أو  ب و  لإلعارة معال ت جميس ال لباق املرسلت 3021جميس ال لباقمستمر3/1400/ 1-30

60
طلباق -: استابا  ال لباق اللات ونيت

-ليس له مايت-يام180ائت )اجضاات 
(سعت11العمر ااق 

و اري 
ال تباراقاعارة 

والابا  
مستمر3/1400/ 1-30

مل طالباق جميس املرا 
مستجداق-الدراسيت 

املر لت البتداسيت
.قبا  جميس ال الباق ممث يع ب  عليهث شروط الابا  -15

61

داق معال ت تس يمل ال الباق املستج
واق بالصف األو  البتدائي ومعال ت ذ

املتع  ة أوراق ي)الظروف الخافت 
ارة اعومخاطبت األ اا  املدنيت مث قبمل 

(التعليي

و اري 
ال تباراقاعارة 

والابا  
1-30 /3/1400

استمر  تى 
انتهاء ات ة 
التس يمل

ال الباق

  اباق 
3األ اا  

 ي املتع  ة أوراق
1

ا  استاما  التس يمل باملدرست بعد تيويدمي بخ اباق الاب-
الااعة بخ اب مث-. املاضح ايها طريات التس يملاجعارة مث 

األ ا  ي يد باجاع معاملت لل الباق بعاءا على الخ اباعارة 
.التعليي وتاجيه   اب قبا  ال الباقاعارة املرسمل مث 

 ي  و اري معاعلت ش اعاق الثانايت اما عون 62
ال تباراقاعارة 

والابا  
7ال الباقمستمر3/1400/ 1-30

تها بعد معاعلا ى اجعارة النتهاء مث جميس املعامالق الاارعة 
.املدرست املعاسبتا ى وتاجيه ال البت 

63
ت مصاعقت الافاس  الدراسيت للمر ل

الثانايت
و اري 

ال تباراقاعارة 
والابا  

مستمر3/1400/ 1-30
طالباق املر لت 
الثانايت الخريجاق

60
ت التحا  مث صحت البياناق  سب جاا  الس ر واملصاعق

.على الافاس  الدراسيت

64
مصاعقت ش اعاق جميس املرا مل 

(ف اف العامل)الدراسيت 
و اري 

ال تباراقاعارة 
والابا  

مستمر3/1400/ 1-30
طالباق املر لت 
الثانايت اما عون 

راسيتالتحا  مث صحت البياناق واملصاعقت على الافاس  الد70
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اسي ال  نامتم
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ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

 ي  و اري قراراق تعديمل البياناق65
ال تباراق اعارة 

والابا  
30ال الباقمستمر3/1400/ 1-30

ري في تعديمل بياناق ال الباق بماجب الارار اجعا
نظام–نظام نتاست -نظام نتاسجي-نظام نار )

وافدار الافاس  ( الس الق الارقيت-معارف
الدراسيت بعد التعديمل واعتماعما مث فا ب 

.سالصال يت وتسليم ا لل البت  سب املتب

66
د  ب-بد  تالف)افدار الافاس  الدراسيت 

للثالث فاناي ( م ااع
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

.افدار الافاس  الدراسيت وتسليم ا150مطالباق التعليي العامستمر3/1400/ 1-30

67
د  ب-بد  تالف)افدار الافاس  الدراسيت 

ل ميس ف اف العامل( م ااع
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

.افدار الافاس  الدراسيت وتسليم ا130مطالباق التعليي العامستمر3/1400/ 1-30

68
 واعار 

ا
 على معال ت مقاكمل التس يمل اعيا

ا
يا

والرع على ( الدعي ال ن )نظام نار 
الست ساراق

و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
مستمر3/1400/ 1-30

جميس البال اق الاارعة
مث جميس مدارس 
املع ات على نظام 
نار الدعي ال ن  في نظام

332
 اق الرع  سب األنظمت واللااسح على جميس البال 

في نظام نار ا ى اجعارة الاارعة 

69
ل عت األمار ال ارست ملعال ت ال لباق

 والات و
ا
نيا واملعامالق الت  ترع ورقيا

لإلعارة
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

مستمر3/1400/ 1-30
جميس الخ اباق 
واملعامالق الاارعة 

لإلعارة
2

سح  تابت التارير و مل الش الياق  سب اللاا
واألنظمت

70
ل  نامت متابعت طلباق الباابت اللات ونيت

نتاسجي
و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

25ال الباقمستمر3/1400/ 1-30
 ا افدار الافيات وطباعتها واعتماعما وتسليم

.لل البت

و اري الباابت اللات ونيت71
ال تباراق اعارة 

والابا  
مستمر3/1400/ 1-30

-اجعاراق-املدارس
األقسام

ني الاارع اللات و
الصاعر -7

67اللات وني 
الرع على الصاعر والاارع اللات وني
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ذةال  ت املع 
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

و اري الصاعر والاارع العام الارقي72
ال تباراقاعارة 

والابا  
مستمر3/1400/ 1-30

-اجعاراق-املدارس
األقسام

28الاارع الارقي 
11الصاعر الارقي 

الرع على الصاعر والاارع الارقي

و اري برنامت راسمل اللات وني73
ال تباراقاعارة 

والابا  
مستمر3/1400/ 1-30

-املع ات -الا ارة -
العاراق

46الصاعر 54الاارع 
تصدير املعامالق -. الرع على جميس املعامالق الاارعة-

.املعجية

74
برنامت النتساب الالي لل الباق لعام 

مه1440/1440
 ي  و اري 

ال تباراقاعارة 
والابا  

20ال الباقش ر3/1400/ 1-30
تاجيه ث تس يمل ال الباق عث طري  رابط النتساب الالي و 

.املدارس املتا تا ى 

75

ملر لت متابعت انهاء ترميز امل اراق في ا
لت البتداسيت ورفد ال ت اق للمر 

و ى ال ت ة األ )املتاس ت والثانايت 
(والثانيت

و اري 
ال تباراقاعارة 

والابا  
1-30 /3/1400

ا ى مستمر 
اق انتهاء ا تبار 
ال صمل 

الدراس   األو  

جميس املرا مل 
الدراسيت

جميس ال الباق

متابعت ا ا  وترميز امل اراق للمر لت البتداسيت ورفد -
العظام )ال ت اق للمر لت املتاس ت وللمر لت الثانايت 

ارس التاافمل مس م اتب التعليي واملد-في نظام نار ( ال صلي
 
ا
 والات ونيا

ا
 ومات يا

ا
. تابيا

76
استاما  تع يذ  ياراق ميدانيت
لباق ملتابعت ل ان تدقي  بياناق طا

املر لت الثانايت
 ي  و اري 

ال تباراقاعارة 
والابا  

1-30 /3/1400

مستمر  تى 
النتهاء مث 
جميس املدارس
الثانايت

مدارس املر لت 
الثانايت

جميس مدارس املر لت
الثانايت

تاارير تقايمل ل ان تدقي  بياناق ال الباق

77

افدار تعميي للمدارس بق ن 
 ايث التعليماق ال امت لال تباراق وت
اق ال  ان املستولت عث تدقي  بيان
ال الباق واستاما  التدقي  

.والتعديمل

 ي  و اري 
ال تباراقاعارة 

والابا  
يام1440/ 3/ 3

قاسداق املر لت 
الثانايت

6975فدور التعميي رقي جميس الااسداق

78
س افدار تعميي الخ ت اليمعيت ل مي

ظام املدارس واستخراج العتاست في ن
نار 

 ي  و اري 
ال تباراقاعارة 

والابا  
5544فدور التعميي رقي جميس املدارساملدارسيام1440/ 20/3
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

79
ل ان متابعت اع ا  امل اراق شايمل

ام ورفد الدرجاق وا راج العتاست في نظ
(ال تباراق والابا  اعارة عا مل )نار 

 ي  و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
تاارير املتابعت مث نظام نار طالبت175477ال الباقيام1440/ 20/3

80
باراق تقايمل ل عت األمار ال ارست بال ت
برساست مساعد املدير العام

 ي  و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
8304فدور الارار رقي جميس املدارساملدارسيام1440/ 13/3

81
مل افدار تعميي جداو  ال تباراق لل ص

.الدراس   األو  
 ي  و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

8673فدور الارار رقي جميس املدارساملدارسيام1440/ 3/ 17

82

افدار   اب لااسداق املدارس بق ن 
 ت اق الت  يد على متابعت ترميز م اراق ال

ت اق للمر لت البتداسيت ورفد عرجاق ال 
.للمر لت املتاس ت والثانايت

 ي  و اري 
ال تباراق اعارة 

والابا  
جميس الااسداققاسداق املدارسيام1440/ 3/ 20

داسيت متابعت ا ا  وترميز امل اراق للمر لت البت
ت ورفد ال ت اق للمر لت املتاس ت وللمر ل

في نظام نار ( العظام ال صلي)الثانايت 

83
 صر عدع ال الباق املتادماق 

لال تباراق في التعليي
 ي  و اري 

اعارة ال تباراق 
والابا  

يام1440/ 17/3
ال الباق

الحصرطالبت175477

84
تحديد مار ا تباراق مدرست امللك 

سلمان الات اضيت
و اري 

ال تباراق اعارة 
والابا  

طالبت13طالباق النتسابيام1440/ 17/3
فدور   اب لااسدة الثانايت الرابعت بق ن 

.التج يز والعداع ملار طالباق ال تبار
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ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

1

ق انهاء اجراءاق تحديد املستا  ل البا
الت بيت الخافت ممث لي يسب  ل ث 

نظمت اللتحاق بالتعليي العظامي وا  األ 
ا حدعة لذلك

ه1440/1/22-1439/5/7اعارة الت بيت الخافتو اري 
اصمل 
عراس  

تطالباق الت بيت الخاف
الالتي لي يلتحاث 
بالتعليي العظامي

30

د مث ال الباق تي تحدي% 100
ف املستا  ل ث والحاق ث بالص

سااء كانت اعاقت املعاسب
ااريت أم تعليي عام

2

انهاء اجراءاق ترايس وتر يمل أط ا  
التاليت وطالباق الت بيت الخافت للص اف

 ى وتر يمل  ريجاق املرا مل افي املر لت
ت املرا مل التاليت في جميس معامد وبرام
الت بيت الخافت وا  ال اابط

اسباعين1439/12/16-11/16اعارة الت بيت الخافتو اري 
جميس أط ا  وطالباق 

الت بيت الخافت

طالبت تربيت 817+ ط مل61
طالبت 433+  افت

فعاباق تعلي

تر يمل الخريجاق % 100
واملراعاق

3

انهاء اجراءاق قبا  أط ا  وطالباق 
س الت بيت الخافت املستجداق في جمي

دة برامت الت بيت الخافت املعتم/ معامد
وا  ضاابط الابا  

1440/1/22-1439/5/7اعارة الت بيت الخافت  و اري 
اصمل 
عراس  

يت وطالباق الت بأط ا 
الخافت املتادمين 

للتس يمل
ط مل وطالبت248

تاديي  دماق الابا  % 100
ن مث والتس يمل ل ميس املتادمي

عد وا  قاااألط ا  وال الباق
الابا  والتس يمل

4
التنسي  مس اعارة التخ يط املدرس  
جفدار قراراق ال تح واج داث لعدع 

تربيت  افتبرنامت( 21)
و اري 

اعارة الت بيت الخافت
بالقرا ت مس اعارة 

املدرس  التخ يط
اسباعين11/16-1439/12/16

جميس أط ا  وطالباق 
الت بيت الخافت

مر ي وبرنامت عمت 21
عا لي و ارجي

تي افدار قرار ا داث % 100
وفي ال  امت عا مل املديعت املعارة

 ي ا ى مر ا حااظاق باجضاات
الخدماق املساندة للت بيت 

الخافت

5
التنسي  مس اعارة التخ يط املدرس  

برامت / لعتماع ميزانيت اصا  معامد
افاملرا مل والص الت بيت الخافت وا 

و اري 
اعارة الت بيت الخافت
بالقرا ت مس اعارة 

املدرس  التخ يط
اسباعين11/16-1439/12/16

جميس معامد وبرامت 
الت بيت الخافت

مع د وبرنامت عمت تربيت51
برنامت 43+ افت 

برامت 3+ فعاباق تعلي 
يسي 

تي املتابعت وتع يذ % 100
وا  التعاميي امليزانياق

املاضحت لذلك
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

6

امل العالتنسي  مس اعارة  دماق ال الب لت مين
على ل الباق الت بيت الخافت وتا يس الحااالق

معامد وبرامت الت بيت الخافت للعام الدراس  
الحا ي

 ي  و اري 
اعارة الت بيت الخافت 
بالقرا ت مس اعارة 
 دماق ال الب

اسباعين11/16-1439/12/16
جميس معامد وبرامت 
الت بيت الخافت

مع د وبرنامت عمت 51
برنامت 43+تربيت  افت 

برامت 3+ فعاباق تعلي 
يسي 

تي الت اق مس اعارة % 100
 دماق ال الب على تا يس

 االت على معامد 80
وبرامت الت بيت الخافت

7
ارة تا يس امل ام واملستولياق على منساباق اع
ماع الت بيت الخافت مث ال ااعر التعليميت واعت

سعدة اليهثاملالشراايتات اقياق ت لي  ث بامل ام 
%100اجا ة رعايت أمامت1+ 6تمقرااق الت بيت الخافيام  1439/12/16اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

8
مث التنسي  مس أمانت التعليي لحصر ال تياج

الدراسيتالاتب
اسباعين1439/12/2-11/16اعارة الت بيت الخافتو اري 

جميس أط ا  وطالباق 
الت بيت الخافت

%100طالبت تربيت  افت817

9
متابعت تسليي املارراق الدراسيت الخافت 
عيب الباق الت بيت الخافت ائت العاق السم
والبصري ملعامد وبرامت الت بيت الخافت

اسباعين1439/ 12/ 27-16اعارة الت بيت الخافتو اري 
ت طالباق الت بيت الخاف
ائت  العاق السمعي 

والبصري 

بصري 58
سمعي153

مث تااي  الاتب% 100

10
 صر ال تياج مث املعلماق في معامد وبرامت

الت بيت الخافت
و اري 

اعارة الت بيت الخافت 
بالقرا ت مس اعارة 
شتون املعلمين

اسباعين11/16-1439/12/2
برامت ومعامد الت بيت 

الخافت

مع د وبرنامت عمت 51
برنامت 43+تربيت  افت 

برامت 3+ فعاباق تعلي 
يسي 

تي الحصر% 100

11

ت  صر الع ي في معامد وبرامت الت بيت الخاف
وتيويد اعارة شتون املعلمين ببيان ب سماء 

 بيت املرشحاق للت ليف بالعدب في برامت الت
وا  آليت 1440/1439الخافت للعام الدراس  

سد الع ي

و اري 
اعارة الت بيت الخافت 
بالقرا ت مس اعارة 
شتون املعلمين

اسباعين12-1439/12/27/ 16
برامت ومعامد الت بيت 

الخافت
العدبتي تع يذ% 100قرار ندب31افدار 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

12
 ت تحديث بياناق ال ااعر البقريت امل ل
/  امد بالعممل في مجا  املعاقين في جميس مع

الت بيت الخافت برامت
اسباعين1439/12/27-11/16اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

يت جميس معامد وبرامت الت ب
الخافت

مع د وبرنامت عمت 51
برنامت 43+تربيت  افت 

برامت 3+ فعاباق تعلي 
يسي 

تي تحديث البياناق

13
ت عيمل اليام الاطن  للملات العربيت

السعاعيت الثامث والثمانان 
اسباعين17/1/1440-6اعارة الت بيت الخافتو اري 

يت جميس معامد وبرامت الت ب
الخافت

مع د وبرنامت عمت 51
برنامت 43+تربيت  افت 

برامت 3+ فعاباق تعلي 
يسي 

100%

و اري قتتدريس معاهج التعليي العام لذوي اجعا14
يماتب الت بيت العرب
لدو  الخليت

%1100مقرات تربيت  افتيام1/14402/ 24-25

15
سمل الدورة التدريبيت تحليمل امل مت وتسل

 
ا
امل اراق للمعاقين عاليا

يام  1/1440/ 24اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 
معلماق اجعاقت ال اريت 

بالرعايتاألو ى
18100%

16
اللااء التعري ي 

 آليت التعاممل مس ال الباق املعاقاق سم
ا
عيا

في التعليي العام
يام  1/1440/ 24اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

معلماق البتداسيت األو ى
بالعاقا  

%100معلمت تعليي عام30

يام  1440/2/6اعارة الت بيت الخافت و اري ءت عيمل اليام العالم  للعصا البي ا17
طالباق ومعلماق الت بيت

الخافت
ائت اجعاقت البصريت

30

ي تي ت عيمل اليام ف% 100
ي برنامت عمت العاق البصر 

امست امل ح  بالبتداسيت الخ
والخمسان بمقار ت 
مث طالباق اجعاقت البصريت

فت الت بيت الخاجميس برامت
(البصري )

اسباعين1440/ 2/ 16-6اعارة الت بيت الخافتو اري ت عيمل ش ر التاعيت بسرطان الثدي18
جميس منساباق الت بيت 

الخافت

جميس املعلماق 
وال الباق 

بمعامد وبرامت الدمت

ت في تي تع يذ ال  نام% 100
ماراق معامد

وبرامت الت بيت الخافت  
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

19
عاسبورشت عممل تاييف معايي  جاسية التميز تت

مس طالباق الت بيت الخافت
%6100مقرااق الت بيت الخافتيام  1440/2/8اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

20
ال  نامت التدريب 

 بيت بين التعليي العام والتفعاباق التعلي
الخافت

يام  1440/2/9اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 
الااسداق الت باياق ل  امت 

فعاباق التعلي
43

و  ار تي تع يذ ال  نامت% 100
الااسداق

 ي  و اري املق لتبرنامت السلاك21
اعارة الت بيت الخافت ممثلت
بمر ي الخدماق املساندة 

للت بيت الخافت
يام  1440/2/16

مقرااق ومعلماق وأم اق 
أط ا  الدمت

40
تي التع يذ في مار برنامت% 100

التد مل املبار بالروضت الرابعت  

22
ال  نامت التدريب 

سيت لذوي ال  امت الت اعليت في املمارساق التدري
اجعاقت

يام14402/ 21/2-20اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 
مقرااق ومعلماق الت بيت 

الخافت
ب تي تع يذ ال  نامت التدري% 40100

23
عاقتالدرس الت بياي ماعة الرياضياق لذوي اج 

العاليت
%7100معلماق الت بيت ال اريتيام  1440/2/22اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

تي   ار امللتاى1مقرات الت بيت الخافتيام  1440/2/23مستق ى أ د ي  و اري امللتاى الثاني ألما ي  ارعي الااقعت24

25

العمملورشت
ج ا  ا حاولق املتاررة لتقغيمل و مل مقاالق

ا  التاافمل العظم  و راعت الااقعت في ال ص
الدراسيت لل الب وال الباق ذوي ال عف 

السمعي

و اري 
ت العامت للت بيت الخافاجعارة

(بعاق)
  ار الارشت في الرياضتي1مقرات الت بيت الخافتيام14402/ 2/ 26-27

26
الدرس التباع ي ملعلماق فعاباق التعلي

م اراق تعايث الاسر
%12100معلماق فعاباق التعلييام  1440/2/27اعارة الت بيت الخافت   ي  و اري 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

27
اللااء التاعاي 

لت ال غاط الع سيت واملقاالق في مر )
(املرامات

 ي  و اري 
لت اعارة الت بيت الخافت ممث

بمر ي الخدماق املساندة 
للت بيت الخافت

يام  1440/2/27
معلماق الت بيت الخافت 

والتعليي العام
20

ت في مار برنامتي التع يذ% 100
عمت العاق ال اري امل ح  

باملتاس ت الحاعيت والسبعان  

28
الارشت التدريبيت

آليت العممل مس بطء التعلي في التعليي
يام30/214402-29اعارة الت بيت الخافت   ي  و اري 

مقرااق الت بيت الخافت 
ق ومرشداوالتاجيه واجرشاع

التعليي العام
42100%

29
ليالدرس التباع ي ملعلماق فعاباق التع

م اراق تعايث الاسر
%12100معلماق فعاباق التعلييام  1440/2/27اعارة الت بيت الخافت   ي  و اري 

30
اللااء التاعاي 

لت ال غاط الع سيت واملقاالق في مر )
(املرامات

 ي  و اري 
لت اعارة الت بيت الخافت ممث

بمر ي الخدماق املساندة 
للت بيت الخافت

يام  1440/2/27
معلماق الت بيت الخافت 

والتعليي العام
20

ت في مار برنامتي التع يذ% 100
عمت العاق ال اري امل ح  

باملتاس ت الحاعيت والسبعان  

ش ر1440/ 3/ 28-1اعارة الت بيت الخافتو اري تعليياملقار ت في ل ان جاسية التميز لل31
لمت ه املقار ت في ائاق املع

س  املتسال البت ه التميز

مرشحاق 
ال ئاق 
ا حدعة

املقار ت في ال  ان

يام  1440/3/3و ارة التعلييو اري لااء املستثمريث في التعليي32
مديرة اعارة الت بيت 

الخافت
تي   ار اللااء% 1100

33
حاق اجراء املاابالق الشخصيت مس املرش
مليتللعممل في برامت الت بيت الخافت األ 

أيام14404/ 3/ 7-4اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 
معلماق الت بيت الخاص
امت املرشحاق للعممل في بر 
الدمت األمليت

14
تي اجراء املاابالق % 100
جتاملعلماق وا  العتيوتاجيه

34

الدورة التدريبيت 
قرا ت بال( ارط الحر ت وتقتت النتباه)

مس جمعيت اشراق
أيام14403/ 3/ 7-5اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

ت معلم  ومعلماق الت بي
تالحر الخافت ائت ارط

100
را ت تي تع يذ الدورة بالق% 100

واستهداتمس جمعيت اشراق
ق اعي البعين والبعاق
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

35

الدورة التدريبيت آليت العممل مس
يي طالباق بطء التعلي في التعل

العام
يام 14402/ 3/ 7-6اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

ي املرشداق ال البياق ف
مدارس التعليي العام 

ء بها طالباق بطوالت 
تعلي

40
تي تع يذ ال  نامت% 100

و  ار املستهدااق

36
الدورة التدريبيت 

(معصت شمس)
يام1440/3/11اعارة الت بيت الخافتو اري 

يت معلم  ومعلماق الت ب
الخافت

تي تع يذ الدورة% 25100

37
لااء الغذاء الصحي ألط ا  ارط

الحر ت والتا د
 ي  و اري 

اعارة الت بيت الخافت 
ممثلت بمر ي الخدماق 
تاملساندة للت بيت الخاف

يام  1440/3/12
مقرااق ومعلماق 
وأم اق أط ا  الدمت

40
تي التع يذ في مار% 100

مر ي الخدماق املساندة
للت بيت الخافت

38
ت عيمل اليام العالم  لل  مل 

م2018
يام  1440/3/13اعارة الت بيت الخافتو اري 

معامد وبرامت عمت 
الت بيت الخافت

مع د وبرنامت 51
عمت تربيت  افت 

ق برنامت فعابا43+
برامت يسي 3+ تعلي 

تي ت عيمل اليام % 100
العالم  لل  مل

39

ال  نامت التدريب  
يت طرق تعديمل السلا ياق السلب)

(اجعاقت ال اريتلذوي 
يام3/14402/ 14-13اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

مقرااق ومعلماق 
الت بيت الخافت

40
تي تع يذ ال  نامت% 100

التدريب 

40

تع يذ  ياراق ججراء ال حص 
والتشخيص ل الباق الت بيت
ت الخافت في ا حااظاق الخارجي

(الحعا يت ه بدر ه واعي ال رع)

اسباع1440/ 21/3-17اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 
فت طالباق الت بيت الخا
في ا حااظاق

50
تي تع يذ اليياراق % 100

وتاديي الخدماق لل الباق
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

41
ال  نامت التدريب 

(الت بيت اجيجابيت)
 ي  و اري 

اعارة الت بيت الخافت 
ممثلت بمر ي الخدماق 
تاملساندة للت بيت الخاف

يام14402/ 3/ 19-20
ت معلماق الت بيت الخاف

ت اجعاقت السمعيائت 
والبصريت

40
تي تع يذ ال  نامت % 100

التدريب 

42
ت عيمل اليام العالم  للمعاق 

م2018
اسباع1440/ 3/ 28-24اعارة الت بيت الخافت و اري 

ت الت بيجميس طالباق
مالخافت والتعليي العا

جميس ال الباق
تي ت عيمل اليام العالم  

لإلعاقت

43
ت عيمل اليام العالم  للت اع 

م2018
يام1440/3/27اعارة الت بيت الخافتو اري 

معامد وبرامت عمت 
الت بيت الخافت

مع د وبرنامت 51
عمت تربيت  افت 

برنامت فعاباق43+
برامت يسي 3+ تعلي 

لم  تي ت عيمل اليام العا% 100
للت اع

يام1440/3/27اعارة الت بيت الخافتو اري ت عيمل يام اجرشاع املدرس  44
معامد وبرامت عمت 
الت بيت الخافت

مع د وبرنامت 51
عمت تربيت  افت 

برنامت فعاباق43+
برامت يسي 3+ تعلي 

اع يام اجرشتي ت عيمل% 100
املدرس  

45
ايت الت بالخ ت)الدورة التدريبيت 

(ال رعيت
يام14402/ 28/3-27الخافتاعارة الت بيت و اري  ي 

ت معلماق الت بيت الخاف
ائت اجعاقت ال اريت

40
تي تع يذ ال  نامت % 100

التدريب 

46
املقار ت في ل ان جاسية التميز

للتعليي
ش ر1440/ 4/ 6-2اعارة الت بيت الخافت  و اري 

علمت املقار ت في ائاق امل
س  املتسه ال البت ه التميز

مرشحاق ال ئاق 
ا حدعة

املقار ت في ال  ان
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

47
الارشت التدريبيت تدريس ذوي 

التا د وارط الحر تاض راب
يام  مه1440/4/3اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

ت مقرااق ومعلماق الت بيت الخاف
ل ئت  التا د وارط الحر ت

تي تع يذ الارشت% 40100

48

الدورة التدريبيت
عيت الخ ط الت بايت ال ر فعاعت)

(ملاعة الرياضياق
تي تع يذ الارشت% 43100معلماق فعاباق التعليأيام14403/ 6/4-4اعارة الت بيت الخافت  ي  و اري 

49

بيت اعارة الت  اللااء السعاي ملديرة
الخافت مس معلماق الت بيت 
الخافت للمر لتين املتاس ت

والثانايت

يام  1440/4/5اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 
لتين الخافت باملر معلماق الت بيت

املتاس ت والثانايت
تي تع يذ اللااء% 57100

50
الارشت التدريبيت تدريس ذوي 

العاقت البصريت
يام  1440/4/6اعارة الت بيت الخافت ي  و اري 

ت مقرااق ومعلماق الت بيت الخاف
ل ئت العاقت البصريت

تي تع يذ الارشت% 40100
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إدارة 
وحدة تطوير املدارس
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82

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

1
ورشت عممل معظامت العاء 
ن الشرافي واملدرس   بالتعاو 

الشراف الت باي مس اعارة 
و اري 

و دة ت اير 
ف بالتعاون مس الشرا

الت باي 
%100نسبت املستهدااق بالارشت 8مقرااق و دة ت ايريام9/1/1440

2
برنامت ا  تمعاق امل عيت 

التعلميت
ميدانيت ياراق 

اسباع1/14402/ 29-20و دة ت اير املدارس ي  و اري 
ت في ال رق التخصصيت الت  ري

مدارس ت اير
14

عاد ورش عممل مصغرة عا مل املدارس 
املدارسمث 46% 

3
ال  نامت التدريب  الاراءة 
ائيالسريعت لتعييي ال  ي الار 

 ي  و اري 
و دة ت اير 
اعارة بالتعاون مس 

والبتعاثالتدريب 
يام14402/ 1/ 21-22

س معلماق لغت  للصف الراب
والو  متاسط

37
مث املعلماق املقرااق%93عاد الدورة لنسبت 

املستهدااق

30طالباقاسباع1/1440/ 16-14و دة ت اير املدارسو اري 88ال ت اء باليام الاطن 4
/  ة اطالق مسابات وطن  ع اء للاصت الاصي

اعداع ر ث ملعتجاق و دة ت اير في معرض 
اليام الاطن 

5
  لااء نامل التمايي في ت بي
تا  تمعاق امل عيت التعلمي

67قاسداق و معلماق مقرااقيام14402/ 2/2-1و دة ت اير ي  و اري 
نسبت -%87نسبت   ار قاسداق املدارس 

%86  ار املعلماق 

6
عاق امللتاى التعليم  للمجتم
خ  اق امل عيت التعلميت لتباع  ال
بين الا داق

4وقاسدةمقرااق الا دة يام1440/ 2/ 9و دة ت اير مات ي  و اري 
ت ت مليتع يذ جلست -4املستهدات   ار ال ئت 

لعامل الخ  ة ملقرااق 

7
 عيت لااء تعري ي با  تمعاق امل

التعلميت
 ي  و اري 

و دة ت اير 
11بالتعاون مس ث

يام1440/ 14/2
معلماق ومجالس 

السحمان/ال ياء
مث املستهدااق% 90عاد اللااء لنسبت 32

8
 عيت لااء تعري ي با  تمعاق امل

التعلميت
مث املعلماق% 85عاد اللااء لنسبت 4930معلماق بيام1440/ 2/ 19و دة ت اير ي  و اري 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

9
 تمعاق اللااء الت املي الو  لت بي  ا 

امل عيت
 ي  و اري 

ت ايرو دة 
اي الشراف الت باعارة و 

يام1440/ 2/ 29
مقرااق الا دة 

ي ومقرااق م اتب التعلي
والخارجيتالدا ليت 

%100املستخدااقنسبت   ار 14

%63نسبت   ار املستهدااق 5مقرااق الا دةيام1440/ 2/ 30و دة ت اير ي  و اري لااء تعري ي بال تباراق اوليت10

38قاسداق املدارس ومقرااقيام14492/ 3/ 5-4و دة ت اير ي  و اري التغيي  التعظيم اعارة 11
مث % 97تع يذ ال  نامت لنسبت 

قاسداق ال  نامت

12
 عيت لااء ت املي بععاان ا  تمعاق امل
التعلميت م اميي وت بيااق

 ي  و اري 
واعارة و دة ت اير 

الشراف الت باي 
27،25/3،5 /4/1440

يام ل مل 
ماتب

 اتب املقرااق ال عياق في م
التعليي 

 ي  / رب/شرق /شما 
52

مقرات في 52تع يذ اللااء لعدع 
م اتب التعليي

13
لااء شرح أليت سباق مارافان الاراءة

السريعت
يام1440/ 3/ 13و دة ت اير ي  و اري 

س معلماق لغت  للصف الراب
والو  متاسط

21
مث %35تع يذ اللااء لتسبت 

مدارس ت اير

14
عاد لااء تجربت معح جااسي استحااق

ال اعة للمدارس
 ي  و اري 

و دة ت اير بالتعاون 
ال اعةاعارة مس 

9مقرااق الا دةيام1440/ 3/ 6
مث %100تع يذ اللااء لنسبت 

مقرااق الا دة

15
رة اللااء التعري ي ملباعرة قياعة الس
ث لعااتت التعلي مس شركاء التع يذ م

مقرااق العاراق
يام1440/ 3/ 21و دة ت اير ي  و اري 

ق مقرااق الا دة واملقراا
مث العاراق املع ذة

10
مث %100تع يذ اللااء لنسبت

ع ااق ال  ان

16
يريت املراجعت الذاتيت وبعاء الخ ت الت ا 

للرست
 ي  و اري 

ماتب شما  بالتعاون 
مس و دة ت اير

25قاسداق ومعلماقيام3/14402/ 10-11
مث %70تع يذ ال  نامت لنسبت 
املستهدااق

17
يريت املراجعت الذاتيت وبعاء الخ ت الت ا 

للمدرست
 ي  و اري 

ماتب شما  بالتعاون 
مس و دة ت اير

35قاسداق ومعلماقيام14402/ 3/ 12-13
مث %80تع يذ ال  نامت لنسبت 
املستهدااق

18
املراجعت الذاتيت وبعاء   ت ت اير 

املدرست
 ي  و اري 

ماتب شما  بالتعاون 
مس و دة ت اير

36قاسداق ومعلماقيام14402/ 3/ 17-18
مث %79تع يذ ال  نامت لنسبت 
املستهدااق
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

19
يريت املراجعت الذاتيت وبعاء الخ ت الت ا 

للمدرست
 ي  و اري 

ماتب شما  بالتعاون مس 
و دة ت اير

41قاسداق ومعلماقيام14402/ 3/ 19-20
مث %82تع يذ ال  نامت لنسبت 
املستهدااق

 ي  و اري تاملراجعت الذاتيت و  ت ت اير املدرس21
ماتب شما  بالتعاون مس 

و دة ت اير
27قاسداق ومعلماقيام14402/ 3/ 24-25

مث %61تع يذ ال  نامت لنسبت 
املستهدااق

21
املراجعت الذاتيت وبعاء   ت ت اير 

املدرست
 ي  و اري 

ماتب شما  بالتعاون مس 
و دة ت اير

44قاسداق ومديراقيام14402/ 3/ 26-27
مث %91تع يذ ال  نامت لنسبت 
املستهدااق

الربامج املنفذة: ثانياً 

85



مكتب
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ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

1
الجتماع األو  لرسيساق وناسباق

مجالس ال ياء
 ي  و اري 

قسي الاياعة مس مديرة 
املاتب

%100الستعداع للعام الدراس   بنسبت 12قاسداقيام 1439/ 11/ 18

86.20  ار املستهدااق بنسبت 29و يال قيام14392/ 12/ 1-11/ 27قسي الاياعة املدرسيت(و يالق)ورشت األعاء املت اممل 2

65معلماقيام14392/ 12/ 19-18قسي اللغت العربيت ي  و اري الااقستجايد التعليي بين التعظي  و 3
مث معلماق اللغت العربيت% 50ت بي  

م اراق جديدة للتدريس والتاايي 
.الت باي بجاعة

89.28  ار املستهدااق بنسبت 28قاسداقيام1439/ 12/ 19قسي الاياعة املدرسيت ي  و اري (قاسداق)ورشت األعاء املت اممل4

5
اللااء الت باي األو  

(األعاءأساليب ت اير )
يام 1439/ 12/ 19قسي الت بيت السريت ي  و اري 

معلماق مث مختلف 
املرا مل

44
ق مث املعلماق املستهداا% 10  ار 

بمختلف املرا مل

6
اق البداع الحر في التجارب و الخ   

الت بايت
يام 1439/ 12/ 19قسي الت بيت ال عيت ي  و اري 

عيتال معلماق الت بيت 
في جميس املرا مل

18
ق مث املعلماق املستهداا% 25ت بي  

طرق تدريسيت و تجارب جديدة في 
.امليدان الت باي 

7
( لااء )

أعاء املعلي بين الت اير بععاان 
والتعظي 

 ي  و اري 
قسي الدراساق 

اجسالميت
47معلماق جميس املرا مليام 1439/ 12/ 19

معلمت للااء بهدف ت بي 47  ار 
%32 صت عارسيه مت املت بنسبت 

30(م+ث)معلماق يام1439/12/19قسي الحاسب اآل ي ي  و اري لااء اضاءاق  ا  الحاسب8
مث املعلماق املستهدااق%50ت عيمل 

ألمداف اللااء

 ي  و اري ما  تجايد التعليي بين الااقس وامل 9
ت قسي العلام الجتماعي
والت بيت الاطعيت

يام 1439/ 19/12
معلماق املرا مل 
ابتدائي هه متاسط هه 

فاناي 
36

مث املعلماق الحاضراق % 30ت بي  
يمل في راس التحصاملس مهل ساليب 

الدراس  

10
ترباي لااء 

بععاان اضاءاق  ا  مارراق 
الص اف األوليت

يام1439/12/19الص اف األوليت ي  و اري 
معلماق املر لت 

البتداسيت
43

املت ت بي  املعلمت لحصه عراسيت مت 
و  ار املعلماق ااقت النسبت 
امل لابت مما يت د  رف ث على 

%100الست اعة بنسبت 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

يام  1439/12/19قسي الرياضياق ي  و اري لااء نحا عام عراس   متميز11
معلمت رياضياق مث كمل

مدرست
62

مث املعلماق املستهدااق%35ا ساب 
تا  أمي املعايي  املساممت في راس املس

.التحصيلي 

يام14392/ 12/ 19-18تقسي العلام ال بيعي ي  و اري لعلاملااء التعميت امل عيت ملعلماق ا12
معلماق العلام في 
تباملدارس التابعت للما

78
مث معلماق العلام اللااء % 20  ار 

الت باي 

يام1439/12/24قسي الحاسب اآل ي ي  و اري جيتلااء م اراق تع يذ الخ ط العال 13
معلماق متاسط 

فاناي ومعلماق 
6

اق مث املعلماق املستهدا% 100ت بي  
ل خ ط العالجيت

يام 1439/ 12/ 18قسي اللغت النجليزيت ي  و اري positive startلااء 14
معلماق املر لت 

البتداسيت
مث املعلماق محاور اللااء% 50ت بي  10

يام 1439/ 12/ 19قسي اللغت النجليزيت ي  و اري positive startلااء 15
معلماق املر لت 

الثانايت+املتاس ت 
مث املعلماق محاور اللااء% 50ت بي  22

16
بععاان نظام املارراق ت ميمل ( لااء)

وت بي 
 ي  و اري 

قسي الدراساق 
اجسالميت

18ايتمعلماق املر لت الثانيام 1440/ 1/ 2
معلمت للااء بهدف ت بي 18  ار 

%56نظام املارراق بنسبت 

17
مل ت مي( لغت عربيت)نظام املارراق 

.وت بي 
16معلماقيام 1440/ 1/ 2قسي اللغت العربيت ي  و اري 

ظام تع يذ معلماق اللغت العربيت في ن
%60املارراق تافياق اللااء بنسبت 

18
ورشت 

املاارناق املرجعيت ال اعلت ) 
(للااسداق الت باياق 

 ي  و اري 
مديرة ماتب التعليي 

شما  املديعت
يام14402/ 1/ 8-9

الااسداق الت باياق 
للمر لت البتداسيت 
تواملتاس ت والثاناي

128
مث الااسداق الت باياق % 97  ار 

لثانايتللمر لت البتداسيت واملتاس ت وا
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

19
ورشت ممارست م اراق الت اي  
ت العليا في معاهج العلام للمر ل

املتاس ت
يام14402/ 1/ 9-8تقسي العلام ال بيعي ي  و اري 

مقرااق العلام في
م اتب التعليي 

20
ب مث مقرااق العلام في م ات% 87  ار 

بعاق للارشت-التعليي 

38معلماق املتاسطيام14402/ 1/ 9-8قسي الحاسب اآل ي ي  و اري ورشت م اراق التدريس ال عا 20
مث املعلماق املستهدااق % 70ت عيمل 

مل اراق التدريس ال عا 

21
ورشت

م ام منسات الاسي في ظمل )
(العالقاق اجنسانيت 

 ي  و اري 
رسيست القتون 

التعليميت
يام1440/ 1/ 10

منسااق األقسام 
اجشراايت

10
مث منسااق األقسام % 95  ار 

اجشراايت

22
 اير اللااء التعري ي ل  نامت الت

  املنه  الااسي على املدرست  ال
بحث الدرس

يام  1440/1/17قسي الرياضياقو اري 

ي معلماق الرياضياق ف
ت املدارس املستهدا
ابتدائي ومتاسط 

وفاناي 

21
مث املدارس التابعت للماتب %5ت عيمل 

ملقروع بحث الدرس

23
  ورشت الت بيااق العمليت لبع

مستحدفاق تاعلاجيا التعلي 
(املعصاق اللات ونيت)

يام14402/ 1/  22-21قسي الرياضياق ي  و اري 
معلماق املر لت 

الثانايت
33

مث املستهدااق للمعصاق %25ت عيمل 
.التعلميت لراس املستا  التحصيلي

24
ماعة تاايي)اللااء الت باي الثاني 

مر لت الت بيت الصحيت والنسايت لل
الثانايت نظام مارراق 

يام  1440/ 21/1قسي الت بيت السريت ي  و اري 
معلماق املر لت 

الثانايت
25

مث املعلماق املستهدااق مث% 50  ار 
املر لت الثانايت

25
ت بي  أساليب تاايي )ورشت 

لمر لت  ديثت ملاعة الت بيت السريت ل
املتاس ت

يام1440/1/23قسي الت بيت السريت ي  و اري 
معلماق املر لت 

املتاس ت
28

مث املعلماق املستهدااق مث% 40  ار 
املر لت املتاس ت
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددال ئت املدة التاريخ 

26
( ورشت تربايت) 

أااق تربايت في تدريس السعت بععاان 
العبايت

 ي  و اري 
قسي الدراساق 

اجسالميت
يام14402/ 1/ 23-24

معلماق املر لت 
 تالبتداسيت واملتاس

85
اعة   ار املعلماق للارشت بهدف تحاي  ج

%74التدريس ملاعة الحديث بنسبت 

 ي  و اري م اراق استخدام الخراسط27
ت قسي العلام الجتماعي
والت بيت الاطعيت

يام 1/1440/ 24
معلماق املر لت 

املتاس ت
41

مث املعلماق على استخدام % 60تدريب
م اراق الخراسط

28

الثانيملتاى الاياعة 
(بصمت وع اء) 

ت عممل بععاان عور قاسد املدرسورقت 
2030في رؤيت 

%96  ار املستهدااق بنسبت 30قاسداقأيام14403/ 1/ 26-24قسي الاياعة املدرسيت ي  و اري 

%100  ار املستهدااق بنسبت 2مقرااقيام  1440/ 2/ 20قسي الاياعة املدرسيت ي  و اري اجشراايتاملداولق 29

30
ومعايي همجالق التاايي 

ايي املدارس ا حدعة لييارة ميئت تا)
(التعليي

%100  ار املستهدااق بنسبت 7قاسداقيام  1440-2-15قسي الاياعة املدرسيت ي  و اري 

31
 بيت ورشت عمت التاعيت بتدريس الت

السريت
يام8/2/14402-7قسي الت بيت السريت ي  و اري 

معلماق املر لت 
البتداسيت

55
مث املعلماق املستهدااق % 58  ار 

للمر لت البتداسيت

90معلماق جميس املرا ملأيام14403/ 2/ 21، 20، 6قسي الت بيت السريت ي  و اري لااء ا  تمعاق العما املنه 32
مث املعلماق املستهدااق مث% 50  ار 

املر لت الثانايت

يام  1440/2/9قسي الت بيت ال عيت ي  و اري 3Dتصميي الدرس 33
عيت معلماق الت بيت ال 

جميس املرا ملفي 
28

مث املعلماق املستهدااق%25تع يذ نسبت 
عاععرس بإ د  برامت العروض الثالفيت األب

يام 1440/2/20قسي الت بيت ال عيت ي  و اري مجتمعاق التعلي امل عيت ) لااء 34
عيتال معلماق الت بيت 

في جميس املرا مل
20

 بيت العما املنه  ملعلماق الت) ع ا  ا تبار 
مث  اضراق اللااء% 100بنسبت ( ال عيت 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

35
ترباي لااء 

(امل عيتا  تمعاق ) 
14معلماق الص اف األوليتيام 1440/2/9قسي الص اف األوليت ي  و اري 

لتعلي ت بي  املعلمت بعاع ب اقت ا
ا النقط في الحصت الدراسيت مم
يت د  رف ث على الست اعة 

%100بنسبت 

36
( لااء ترباي )

ي والت بالنقط بين العظريت التعلي 
املاعة الت بايت–

56معلماق الص اف األوليتيام 1440/2/13قسي الص اف األوليت ي  و اري 

 اقت ت بي  املعلمت أل لب بعاع ب
التعلي النقط في الحصه 

الدراسيت مما يت د  رف ث على
%100الست اعة بنسبت 

37
( ورشت عممل )

مث اجمل التعليالتاايي 
49معلماق الص اف األوليتيام14402/ 2/ 23-22قسي الص اف األوليت ي  و اري 

مث املعلماق % 30ت عيمل 
وليت املستهدااق في الص اف األ 
 لعمليت التاايي وا  املعايي

38
( لااء )
التميت امل عيتبععاان 

11معلماق متميزاقيام 1440/ 2/ 7قسي الدراساق اجسالميت ي  و اري 
معلمت للااء بهدف ا11تي   ار 

لتهيئت للتدريب

39
(لااء)

بععاان مجتمعاق التعلي امل عيت
82معلماق جميس املرا مليام  1440/ 2/ 13قسي الدراساق اجسالميت ي  و اري 

تي   ار معلماق للمجتمعاق 
%20امل عيت بنسبت 

40
امل عيتلااء مجتمعاق التعلي 

(الت باي ) 
يام1440/ 2/ 12قسي العلام الجتماعيت ي  و اري 

املرا ملمعلماق 
ابتدائي هه متاسط هه فاناي 

%28بنسبت ال تيار   ار 60

28معلماق املر لت الثانايتيام14402/ 2/ 16هه 15قسي العلام الجتماعيت ي  و اري ورشت الاساسط املتعدعة41

مث املعلماق % 35ت بي  
اسط املستهدااق لستخدام الاس
 اي  املتعدعة في تعميت م اراق الت

العاقد

42
لااء مجتمعاق التعلي امل عيت 

(متاس ت + ابتداسيت ) 
يام 1440/ 2/ 20قسي العلام الجتماعيت ي  و اري 

معلماق املر لت 
واملتاس تالبتداسيت 

%33  ار املعلماق بنسبت 36
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ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

%22  ار ال تبار بنسبت 23معلماق املر لت الثانايتيام1440/ 2/ 21تقسي العلام الجتماعي ي  و اري (اناي ف)لااء مجتمعاق التعلي امل عيت 43

يام1440/ 2/2تقسي العلام ال بيعي ي  و اري لااء نستاص   لعتعلي44
العلاممعلماق 

املر لت البتداسيت
44

ارت اع نسبت تع يذ التجارب
يت لد  العمليت في املر لت البتداس

مث مدارس املستهدااق% 20

يام 1440/ 2/2قس العلام ال بيعيت ي  و اري لااء مجتمس العما املنه 45
املر لتمعلماق 

(املتاس ت-البتداسيت)
23

مث معلماق % 100  ار 
العلام الخبي اق 

في ( تاملتاس -البتداسيت)املر لت
مدارس شما 

46
ليا ورشت ممارست م اراق الت اي  الع

(ياء يم)في معاهج للمر لت الثانايت 
62معلماق الايمياءيام2/14402/ 8-7تقسي العلام ال بيعي ي  و اري 

مث املستهدااق % 30ت عيمل
لتدريسمل اراق الت اي  العليا في ا

47
ليا ورشت ممارست م اراق الت اي  الع

(زياءاي)في معاهج للمر لت الثانايت 
42معلماق ال يزياءيام14402/ 2/14-13تقسي العلام ال بيعي ي  و اري 

مث املستهدااق % 30ت عيمل 
لتدريسمل اراق الت اي  العليا في ا

48
ليا ورشت ممارست م اراق الت اي  الع

(ياء ال )في معاهج للمر لت الثانايت 
44معلماق ال ياءيام14402/ 2/16-15تقسي العلام ال بيعي ي  و اري 

مث املستهدااق % 30ت عيمل 
لتدريسمل اراق الت اي  العليا في ا

يام  1440/ 2/ 21تقسي اللغت النجليزي ي  و اري لااء ا  تمعاق امل عيت الت باي 49
معلماق املرا مل

ابتدائي هه متاسط هه فاناي 
49

مث املعلماق % 25ع ا  
  الحاضراق ا تبار العما املنه

الت باي 

يام  1440/ 2/ 22تقسي اللغت النجليزي ي  و اري  لااء ا  تمعاق امل عيت التخصص 50
معلماق املر لت

الثانايت+املتاس ت 
25

مث املعلماق % 25ع ا  
  الحاضراق ا تبار العما املنه

الت باي 
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ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

30(م+ث)معلماق أيام14404/ 2/ 8-5قسي الحاسب اآل ي ي  و اري مجتمعاق التعلي امل عيت51
مث مجتمعاق التعلي %83  ار 

عصت امل عيت وت اعمل املعلماق ع   م
 وم التعليميت

52
ت عيمل معاممل ال  مجياق وال داو  
اللات ونيت في معاهج الرياضياق

أيام14404/ 2/ 15-12قسي الرياضياق ي  و اري 
معلماق الرياضياق 

املر لت املتاس تفي 
40

مث املعلماق %60ت عيمل 
داو  املستهدااق لل  مجياق وال 
ياقاللات ونيت في معاهج الرياض

53
امل عيتمجتمعاق التعلي 

(ال  ي الارائي)
65معلماقيام 1440/ 2/ 9قسي اللغت العربيت ي  و اري 

ماق ع ا  ا تبار العما املنه  ملعل
مث % 40: اللغت العربيت بنسبت

. اضراق اللااء 

54
علماق الحايبت التدريبيت الت سيسيت مل

اللغت العربيت
أيام14404/ 2/ 27-21قسي اللغت العربيتو اري 

يتمعلماق املر لت البتداس
املتاس ت والثانايت

65
ت بي  معلماق اللغت العربيت 
الحاضراق تافياق الحايبت 

%30بنسبت 

30(م+ث)معلماق أيام14404/ 2/ 8-5قسي الحاسب اآل ي ي  و اري مجتمعاق التعلي امل عيت55
مث مجتمعاق التعلي %83  ار 

عصت امل عيت وت اعمل املعلماق ع   م
 وم التعليميت

56
في تحرير الخ اباق و تابت التاارير
/  1439عورته الخامست للعام الدراس   

مه1440
 ي  و اري 

رسيست القتون 
املدرسيت

يام1440/ 3/ 26
مقرااق مستجداق و 
اعارياق مستجداق

3مقرااق و9
اعارياق

مث املستهدااق مث % 35تماين 
م ارة تحرير الخ اباق و تابت

التاارير

57
،  وفف العملياق ) عليمل العملياق 

في عورته(  راسط تدا  العملياق 
مه1440/ 1439الثالثت للعام الدراس   

 ي  و اري 
رسيست القتون 

املدرسيت
مقرااق و اعارياقيام14402/ 3/ 27-28

مقرات 48
اعاريت14و

مث املستهدااق مث % 80تماين 
م ارة وفف العملياق و راسط 

التدا 
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ال  ت املع ذة
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متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

58
رست مث الت اير املنه  الااسي على املد
 ال  بحث الدرس

ش ر1440/ 3/ 30-1قسي الرياضياقو اري 
معلماق الرياضياق في 
املدارس املستهدات 

(5ب ق9ب.35م.33م،15ث)
20

مث مدارس شما  ملقروع %5ت عيمل 
.بحث الدرس

يام14402/ 3/6-5يتقسي العلام ال بيع ي  و اري التصاراق البديلت59
معلماق العلام املر لت 

املتاس ت
54

مث التصاراق البديلت %30انخ اض 
لد  معلماق املر لت املتاس ت

60
األسئلتمال ظت م اراق طرح 

توا  املعايي  السئلت التعلمي
يام1440/ 3/26يتقسي العلام ال بيع ي  و اري 

مقرااق ال ياء مث م اتب
تعليي املديعت

9
مث مقرااق ال ياء مث % 100  ار 

م اتب تعليي املديعت

67(م+ث)معلماق يام14402/ 2/ 8-5قسي الحاسب اآل ي ي  و اري مجتمعاق التعلي امل عيت61
مث مجتمعاق التعلي % 27  ار 

ت  وم امل عيت وت اعمل املعلماق ع   معص
التعليميت

يام14402/ 3/ 12-11تقسي الت بيت ال عي ي  و اري الباملاندورشت الي رات اجسالميت 62
ي معلماق الت بيت ال عيت ف

و البتداسيت املر لتين 
املتاس ت

28
اق مث املعلماق املستهدا% 40مقار ت 

في املعرض الرقم  بلا اق رقميت

63
امل عيتمجتمعاق التعلي 

(الرقم  آرقالباب ) 
يام14402/ 3/ 28-27تقسي الت بيت ال عي ي  و اري 

ي معلماق الت بيت ال عيت ف
و البتداسيت املر لتين 

املتاس ت
18

اق مث املعلماق املستهدا% 40مقار ت 
في املعرض الرقم  بلا اق رقميت

64Classroom culture ي  و اري 
مقرااق اللغت 
النجليزيت

49املعلماق أو ى بالرعايتيام14402/ 6-7/3
ق مث املعلماق املستهداا% 30ت بي  

ث الص يت ال اعلت ماجعارة ألساليب 
. ال  اليياراق الص يت 

67
ت  ديجت بن)عرس تقاركي بععاان 

رض   هللا عنها(  ايلد 
 ي  و اري 

مقرااق الدراساق 
اجسالميت

 صتان1440/ 4/ 2
ت معلماق املر لت البتداسي

واملتاس ت
3

جاعة بهدف تي   ار املعلماق 
%33التدريس ملاعة الحديث 
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ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



ال  ت املع ذةمتناع ال  نااسي ال  نامتم
تال ئت املستهدامدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

1
لغت اللااء الت باي القاممل ملعلماق ال

1440-1439العربيت لعام 
121معلماقيام 1/1440/ 1قسي اللغت العربيت ي  و اري 

ي ت بي  معلماق اللغت العربيت للمعه يت الصحيحت ف
٪ وقياس 70تدريس مارري لغت  ال ميلت والخالدة بنسبت 
األفر مث  ال  اليياراق الص يت

44معلماقيام 1440/ 1/ 2قسي اللغت العربيتو اري نظام املارراق ت ميمل وت بي 2
العممل ت بي  معلماق اللغت العربيت آلليت نظام املارراق و 

املست يداق٪ مث 50على تافياته بنسبت 
(معلماق الصف األو  الثاناي )

٪73بت تع يذ معلماق العلام القرعيت تافياق اللااء بنس24معلماقيام 1440/1/3قسي العلام القرعيت ي  و اري  لااء نظام املارراق ت ميمل وت بي3

68معلماقيام 1439/12/30قسي العلام ال بيعيت ي  و اري نعي للتميز4
ق الال مت اهيئت املعلماق املستهدااق وتبصي مث بامل ارا

للافا  للتميز

5
ديد اهيئت الااسداق للعام الدراس   ال 

للمر لت البتداسيت
ت اير وتعميت   اياق وم اراق الااسداق وتح يزمث70معلماقيام14402/ 1/ 2-1قسي الاياعة املدرسيت ي  و اري 

6
ديد اهيئت الااسداق للعام الدراس   ال 

للمر لت املتاس ت
ت اير وتعميت   اياق وم اراق الااسداق وتح يزمث63قاسداقيام 1440/ 1/ 3قسي الاياعة املدرسيت ي  و اري 

7
التعليي الااسي على املقاريس 

(املر لت املتاس ت ) 
16معلماقيام12/1439/ 29قسي الت بيت ال عيت ي  و اري 

عيت مس مث املعلماق لتاظيف مجالق الت بيت ال % 20ت ميمل
درست ال الباق مث  ال  تع يذ املقروع ال صلي في امل

لخدمت ا  تمس وساق العممل

8
التعليي الااسي على املقاريس 

(املر لت الثانايت) 
18معلماقيام 1440/ 1/ 10قسي الت بيت ال عيت ي  و اري 

عيت مس مث املعلماق لتاظيف مجالق الت بيت ال % 20ت ميمل 
درست ال الباق مث  ال  تع يذ املقروع ال صلي في امل

لخدمت ا  تمس وساق العممل

9
ت في ت عيمل معاممل ال  مجياق ال عدسي
رياضياق املر لت الثانايت

16معلماقيام14402/ 1/ 7-6قسي الرياضياق ي  و اري 
يت مث معلماق الرياضياق لل  مجياق ال عدس% 25ت عيمل 

في معاهج املر لت الثانايت
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

10
ال  اعت الرياضيت وال  امت 

الحاسابيت
17معلماقيام14402/ 1/ 16-15قسي الرياضياق ي  و اري 

معلماق املر لت املتاس ت لخياط٪مث 50ت عيمل 
ال  اعت الرياضيت في  ياراهث الص يت

11
ت اير املنه  ملعلماق 

الجتماعياق 
للمر لت البتداسيت

و اري 
قسي الدراساق 

الجتماعيت والاطعيت
60معلماقيام 2/1/1440

املر لت معلماق الجتماعياق ٪مث 80ت اير اعاء 
البتداسيت واملتاس ت

12
ا  اللااء الت باي ماا بت التح
ي التعليم  في العظام الثانا 

لاسي الجتماعياق
 ي  و اري 

قسي الدراساق 
الجتماعيت والاطعيت

30معلماقيام 1440/ 1/ 10
املر لت معلماق الجتماعياق ٪مث 60ت اير اعاء 

الثانايت

13
لعظام ت عيمل امل اراق التدريسيت
سريتاملارراق في ماعة الت بيت ال 

20معلماقيام 1440/ 1/ 1قسي الت بيت األسريت ي  و اري 
ام مل اراق ت عيمل وت بي  م رعاق نظ٪80تدريب 

املارراق في املاعة

14
اايي ت بي  اساليب  ديثت في ت

املتاس تاملر لت 
30معلماقيام1/14402/ 17-16قسي الت بيت األسريت ي  و اري 

مث معلماق السريت لليت اعواق ٪60ت عيمل 
التاايي عا مل الحصص

15
ملعلماق( نحا التميز بداياق )

تاملر لت املتاس ت والثاناي
66معلماقيام14402/ 1/ 22-21قسي الحاسب اآل ي ي  و اري 

يدان تبصي  معلماق الحاسب اآل ي بمستجداق امل
الت باي 

16
املارراقلااء تعري ي بعظام 

 أا مل ) 
ا
(نحا  دا

اقمث املعلماق ملت لباق نظام الارار % 80تع يذ 42معلماقيام14392/ 1/ 23-22قسي اللغت اجنجليزيت ي  و اري 

أيام14403/ 23/1-22قسي الت بيت ال عيتبرنامت ال ث الرقم 17
معلمت 13
مقرااق5

18
مث معلماق امل اتب الدا ليت على % 20ت ميمل 

استخدام تاعيت الحاسب في ا  ا  ال ن 

18
)ملتاى الاياعة بصمت وع اء 

(1  اءة
مث الااسداق على امل اراق اجعاريت./. 85راس   اءة 30قاسداقأيام14403/ 1/ 24-22قسي الاياعة املدرسيت ي  و اري 

40معلماقيام14402/ 1/ 29-28قسي العلام ال بيعيت ي  و اري معاهج العلام ممارساق وم اراق19
املعلماق املستهدااق مل اراق ٪ مث 30ت عيمل 

الت اي  العليا  ال  التدريس
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

9معلماقيام 1440/ 2/ 9يتمقرات الت بيت ال ع ي  و اري مجتمعاق التعلي امل عيت20
مث املعلماق املع ذاق   ماعاق التعلي% 10تي تحاي  

يح تباع  م للعممل بصارة تعاونيت تت+امل عيت للمر لتين ب
الخ  اق ومعال ت التحدياق الت  تااجه عمل ي

21
لااء

لام العايدة في معاهج العت فيمل 
القرعيت

 ي  و اري 
مقرااق قسي العلام 

القرعيت
24معلماقيام 1440/ 2/ 15

مث معلماق املر لت الثانايه ل رق تدريس% 70ا ساب 
العايدة السالميت

22
ي ب اقت التعلا ى ورشت ال ري  

النقط
 ي  و اري 

مقرااق قسي العلام 
القرعيت

43معلماقيام 1440/ 2/ 19
عاع مث معلماق املر لت املتاس ت والثانايت لب% 50ت عيمل 

ب اقت التعلي النقط

 ي  و اري التاايي مث أجمل التعلي24
مقرااق 

الص اف األوليتقسي 
40معلماقيام14402/ 12-13/2

ي مث معلماق الص اف األوليت ألعواق التااي%90ت بي  
با اءة

 ي  و اري الاياعة بصمت وع اء25
مقرااق 

الاياعة املدرسيتقسي 
أيام14403/ 22-24/2

الااسداق 
الت باياق

ستجداقت اير امل اراق الاياعيت لدي الااسداق الت باياق امل30

 ي  و اري التصاراق البديلت26
مقرااق قسي العلام 

ال بيعيت
48معلماقيام28-29/2/14402

ا في افدار  تيب  ا  التصاراق البديلت واساليب عالج 
معاهج العلام للصف الو  متاسط

27
وم اراقمعاهج العلام ممارساق 

(م اراق الت اي ) 
 ي  و اري 

مقرااق قسي العلام 
ال بيعيت

78معلماقيام14402/ 2/ 28-29
  العليا مث املعلماق املستهدااق مل اراق الت اي%30ت عيمل 

 ال  التدريس  

28
لااء مجماعاق التعلي امل عيت 

-زياءاي- يمياء)للمر لت الثانايت
(ا ياء

 ي  و اري 
مقرااق قسي العلام 

ال بيعيت
تعميت م اراق املست يداق وت ايرما121معلماقيام2-14402/ 8-9

29
لااء مجماعاق التعلي امل عيت 
يتللمر لت املتاس ت والبتداس

 ي  و اري 
مقرااق قسي العلام 

ال بيعيت
1440/2/7

يام وا د 
ل مل مر لت

تعميت م اراق املست يداق وت ايرما16معلماق
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

40معلماقيام14402/ 2/2-1مقرااق الحاسب اآل ي ي  و اري التدريس ال ّعا 30
٪ مث معلماق الحاسب اآل ي ألساليب التدريس30ت بي  

.والتاعياق املستخدمت

31
ر لت اللااء الت باي ملعلماق امل

املتاس ت
(بداياق نحا التميز)

ت باي تبصي  معلماق الحاسب اآل ي بمستجداق امليدان ال28معلماقيام 1440/1/21مقرااق الحاسب اآل ي ي  و اري 

32
ر لت اللااء الت باي ملعلماق امل

الثانايت
(بداياق نحا التميز)

ت باي تبصي  معلماق الحاسب اآل ي بمستجداق امليدان ال38معلماقيام 1440/1/22مقرااق الحاسب اآل ي ي  و اري 

33
ت الاساسط املتعدعة في تعمي
ة م اراق الت اي  العاقد ملاع
يتالدراساق الجتماعيت والاطع

 ي  و اري 
مقرااق قسي الدرساق 
الجتماعيت والاطعيت

24معلماقيام14402/ 2/ 14-15
دام ا ٪ مث املستهدااق للاساسط املتعدعة واستخ50ت بي  

في تعميت م اراق الت اي 

ع ا  املعلماق ل تبار العما املنه  بعد التهيئت164معلماقيام6/2/1440مقرااق اللغت العربيت ي  و اري تلااء مجماعاق التعلي امل عي34

35
اممل ال تباراق التحصيليت ت 

وبعاء
 ي  و اري 

مقرااق قسي اللغت 
العربيت

ق جاعةبعاء املعلماق املستهدااق ل تباراق تحصيليت ذا86معلماقيام 8/2/1440

36
يسيت الحايبت التدريسيت الت س
ملعلماق اللغت العربيت

تع يذ عروس وا  مت لباق الحايبت الت سيسيت86معلماقيام14402/ 22/2-21قسي اللغت العربيتو اري 

37
ال  اعت الرياضيت وال  امت 

الحاسابيت
يام15/2/14402-14قسي الرياضياق

معلماق 
مقرااق

معلمت12
مقرااق2

يتتعميت م اراق املعلماق في تعمي  امل اميي الرياض
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

38
ااسي تجارب عوليت في التعليي ال

على الا اياق
80معلماقيام14402/ 23/2-22قسي اللغت النجليزيت ي  و اري 

ميت مث املعلماق على الا اياق التعلي% 70تعريف 
تعلمين ومااف ااها الت  تساعد ال لبت أن ي انا م

ناجحين

 ي  و اري لااء ا  تمعاق امل عيت39
مقرااق قسي اللغت 

النجليزيت
60معلماقيام1440/ 12/2

مث املعلماق في املرا مل % 60تعميت م اراق 
ا ختل ت

قسي الغت اجنجليزيت ي  و اري التدريس ال عا 40
12-13،20-21 /3/

1440
80معلماقأيام4

ب مث معلماق اللغت النجليزيت ألسالي/60تحاي  
واست اتيجياق التدريس

معلمت74معلماقيام14402/ 3/ 21-20قسي الت بيت األسريت ي  و اري لااء    اق عامليت41
ت مث معلماق الت بيت األسريت للمر ل% 40تع يذ 

ب وال رق البتداسيت ملاتب تعليي  رب ألليت التجار 
الت بايت الحديثت عا مل التخصص

74معلماقأيام14403/ 3/ 13-11قسي العلام القرعيت ي  و اري م اراق التدريس ال اعمل42
مل ٪مث معلماق العلام القرعيت مختلف املرا 70

ائه مستهداه ملعاراق التدريس ال اعمل)

48معلماقيام14402/ 18/3-17قسي العلام ال بيعيت ي  و اري التصاراق البديلت43
ب افدار  تيب  ا  التصاراق البديلت واسالي

عالج ا في معاهج العلام للصف الو  متاسط

66معلماقأيام14403/ 7/3-5قسي العلام ال بيعيت ي  و اري نستاص   لعتعلي44
مث معلماق العلام املستهدااق ٪30ت عيمل 

يتالستاصاء العلم  افعاء اجراء التجارب العمل

45
اق العما املنه  الخارجي ملعلم
الص اف األوليت

80معلماقيام14402/ 3/ 19-18قسي الص اف األوليت ي  و اري 
مث معلماق الص اف األوليت %80ت بي  

خ  اق مجتمعاق التعلي امل عيت الدا ليت وتباع  ال
ايما بينهي لراس
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

16معلماقأيام14403/ 3/ 14-12قسي الت بيت ال عيت ي  و اري ال ث الرقم 46
ف مث معلماق الت بيت ال عيت لتاظي% 20تماين 

أج ية الحاساب في مجا  ال عان والثااات

47
اق العما املنه  ملعلماق الدراس

في استخدام )الجتماعيت 
الخراسط

و اري 
قسي الدراساق 

الجتماعيت والاطعيت
26معلماقيام14402/ 3/ 14-15

مث معلماق الدراساق الجتماعيت %80ت عيمل 
ل خراسط بجميس انااع ا

33معلماقأيام14403/ 4/ 28-26قسي الص اف األوليتو اري الصف ب اعليتاعارة 48
يط مث املعلماق األو ى بالرعايت التخ % 30ت بي  

الصف ب اعليتاعارة السليي الحصت مث  ال  
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مكتب
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105

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



ال  ت املع ذةمتناع ال  نااسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العددالفئة املدةالتاريخ 

%13100قاسداقيام1439/12/19الاياعة املدرسيت ي  و اري مه1440/1439لااء الااسداق املستجداق للعام الدراس   1

%11095قاسداقيامان1440/ 1/ 21-20الاياعة املدرسيت ي  و اري األو  بااسداق ماتب شرق العمامي اللااء 2

%11099قاسداقأيام14403/ 1/ 24-22الاياعة املدرسيت ي  و اري ملتاى الاياعة بصمت وع اء3

%2495معلماقيام 1439/12/19العلام القرعيت ي  و اري التعلي النقط نمذجت وت بيااق4

%1680معلماقيام 1440/1/18العلام القرعيت ي  و اري نظام املارراق ت ميمل وت بي 5

%2893معلماقيام 1439/12/19اللغت العربيت ي  و اري (  اياق معلمت اللغت العربيت)التهئيتلااء 6

%3992معلماقيام 1440/1/2اللغت العربيت ي  و اري (نظام املارراق ت ميمل وت بي )لااء ترباي 7

%1430معلماقيام 1439/12/19العلام الجتماعيتو اري طراس  وأساليب في الدراساق الجتماعيت8

%5891معلماقيام 1439/12/19الرياضياق ي  و اري لااء سماق املعلمت العاجحت9

%3290معلماقيام 1440/1/10الرياضياق ي  و اري (تعميت ال  اعت الرياضيت )لااء10

11
لت ت عيمل معالي ال  مجياق وال داو  اللات ونيت للمر )ورشت 

(املتاس ت والثانايت
%6994معلماقيامان1440/ 1/ 22-21الرياضياق ي  و اري 

%3090معلماقيام 1440/1/2اللغت النجليزيت ي  و اري لااء ترباي ا د  عقر عاعة للمعلمت ال اعلت12

 نصعس ال رق 13
ا
%3090معلماقيام 1440/1/3اللغت النجليزيت ي  و اري لااء تروي معا

14
للغت ورشت ترويت املقاريس التعليميت في نظام املارراق في ماعة ا

النجليزيت
%5090معلماقيامان1440/ 101-9اللغت النجليزيت ي  و اري 

%29100معلماقيام 1439/12/19الت بيت األسريت ي  و اري لااء البتدائي م اراق معلي الارن الحاعي والعقريث15

%34100معلماقيام 1440/1/6الت بيت األسريت ي  و اري لااء املر لت الثانايت نظام املارراق16

%27100معلماقيام1440/1/7الت بيت األسريت ي  و اري لااء املر لت املتاس ت مباعرة ال اميت املامرة17

%31100معلماقيامان1440/ 24/1-23الت بيت األسريتو اري ت بي  أساليب التاايياملتاسط و ورشت للمر لت 18

%3100معلماقأيام1/14403/ 24-21الت بيت ال عيت ي  و اري ال ث الرقم 19
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ال  ت املع ذةتناع ال  نامال  نامتاسي م
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

%2697معلماقيام1440/1/29الت بيت ال عيت ي  و اري لااء ت بي  املقروع ال صلي20

%42100معلماقيامان1440/ 1/ 9-8الحاسب اآل يو اري التدريس ال عا  ملعلماق الحاسب اآل ي21

22
أجاع املمارساق التدريسيت ملعهج لغت  

للص اف األوليت
%3595معلماقيام1439/12/19الص اف األوليت ي  و اري 

%4090معلماقيام1440/1/7الص اف األوليت ي  و اري التعلي النقط بين العظريت والت بي 23

%6690معلماقيام1440/2/9العلام القرعيت ي  و اري ا  تمعاق امل عيت24

25
اق اللغت الحايبت التدريسيت الت سيسيت ملعلم

العربيت
74معلماقيامان30/2/1440-29اللغت العربيتو اري 

ت بي  املعلماق مل اراق الحايبت 
%70التدريسيت بنسبت 

26
لااءاق مجتمعاق التعلي التخصصيت 

والت بايت
106معلماقيامان1440/ 9/2-8اللغت العربيت ي  و اري 

است اعة املعلماق مث ماعة ا  تمعاق
%70الت بايت بنسبت 

%4870معلماقيام 1440/2/21العلام الجتماعيتو اري م اراق استخدام الخارطت27

%6585معلماقيام 1440/2/7العلام الجتماعيت ي  و اري ا  تمعاق امل عيت28

%6990معلماقيام 1440/2/14الرياضياق ي  و اري مجتمعاق التعلي امل عيت29

%37100معلماقيامان2/1440/-2-1العلام ال بيعيت ي  و اري ممارست م اراق الت اي  العليا30

%33100معلماقيامان1440/ 2/ 30-29العلام ال بيعيت ي  و اري امل اميي البديلت31

%3170معلماقيام 1440/2/16اللغت النجليزيت ي  و اري قتجايد مخرجاق م ارة الاراءة نجاح للمعجيا32

%9100معلماقيام1440/2/19الت بيت ال عيت ي  و اري ورشت مجتمعاق العما املنه 33

%3170معلماقيام 1440/2/25اللغت النجليزيت ي  و اري  اللغت األنجليزيت بين التخ يط واألنجا34

%8495معلماقيام 1440/2/22اللغت النجليزيت ي  و اري ورشت مذ رة الا اياق35

%6595معلماقيام 1440/2/23اللغت النجليزيت ي  و اري ورشت مارراق التخصص36
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ال  ت املع ذةمتناع ال  نااسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

%4060معلماقيام 1440/2/16الحاسب اآل ي ي  و اري مجتمعاق تعلي م عيت ملعلماق الحاسب اآل ي37

%1470قاسداقيام14402/ 2/ 9-8الاياعة املدرسيت ي  و اري تالااسداق للمر لتين البتداسيت واملتاس اهئيت38

%1270معلماقيام 1440/2/29الت بيت األسريت ي  و اري   اياق وم اراق األعاء الص ي39

%26100معلماقيام 1440/2/1الت بيت ال عيت ي  و اري (ابداعي في مقروعي)لااء معلماق املر لت البتداسيت 40

%2370قاسداقيام 1440/2/23الاياعة املدرسيت ي  و اري املستجداقالا يالقاهيئت 41

%2450معلماقيام 1440/2/9الص اف األوليت ي  و اري لااء ا  تمعاق امل عيت42

%4880معلماقيام1440/2/222الص اف األوليت ي  و اري ورشت التاايي مث أجمل التعلي43

%2785معلماقيام14402/ 3/ 6-5العلام القرعيت ي  و اري (ورتمل الارآن ترتيال ) ورشت تربايت بععاان 44

30معلماقيام14402/ 3/ 20-19اللغت العربيت ي  و اري الصف النقط45
ف ت بي  املعلماق معايي  الص

%60النقط بنسبت 

%2785معلماقيام1440/3/7العلام الجتماعيتو اري الاساسط املتعدعة46

%3780معلماقيام1440/3/28العلام ال بيعيت ي  و اري الت بي  المثمل لب اقت التعلي النقط47

%930معلماقيام1440/3/12العلام ال بيعيت ي  و اري التعلي النقط48

%4395معلماقيام1440/3/24الرياضياق ي  و اري نحا ممارساق تدريست أا مل49

%2890معلماقيام1440/3/25الرياضياق ي  و اري نحا ممارساق تدريست أا مل50

%3680معلماقيام14402/ 3/ 14-13الت بيت األسريت ي  و اري م اراق الت اي  اجبداعي51

%830معلماقيام1440/3/20الت بيت األسريت ي  و اري التخ يط ال عا  ل حصت الت اعليت52

%3380معلماقيام1440/3/11الت بيت ال عيت ي  و اري التعميت التقايليت53

%1570معلماقيام1440/3/20الت بيت ال عيت ي  و اري 2التعميت التقايليت 54

%3785معلماقيام14402/ 3/ 25-23الص اف األوليت ي  و اري (م اتيح الت اي  العقرون) ورشت عممل 55

%3585معلماقيام 1440/3/13الص اف األوليت ي  و اري (الا اءة في تصميي الخ ط العالجيت ) لااء 56
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مكتب
تعليم  بدر



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالبات معلماتقيادات

267551294430

110

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

التحا  متشر
العدعال ئت املدة التاريخ 

1
ورشت عممل اللااسح و األنظمت برياض

(اجفدار الثاني ) األط ا  
 ي  و اري 

مقرات رياض الط ا  
فباح عليان الظامري 

يام2/1/1440
واعارياق رياض، قاسداق

األط ا 
15

 ي  و اري الرياضياق بين الااقس وامل ما  2
مقرااق الرياضياق 

سعيد فالحت 
عليانع اف 

33معلماق الرياضياقياممه3/1/1440
مث املعلماق 405ت عيمل مانسبته 

يت الحاضراق لعافر ال  اعت الرياض
عا مل الااعت الص يت

-لااء تعري ي بعظام املارراق3
دا أنصاف عب/ مقرات التاعيت 
الصبحيلاا د 

يام1440/ 3/1
قاسداق 

املرشدة +الثاناي 
األكاعيميت

12-

-لااء ترباي بااسداق املدارس4

ا يت االتعليميت رسيست القتون 
محمد سعيد 

ت عديلاملدرسيت مقرات اجعارة 
رشيد

-25قاسداق املدارسيام1440/ 1/ 17

-Teaching Level Studentsورشت 5
مقرات اللغت النجليزيت 

 امد ميت 
29معلماق النجليزي يام1440/ 1/ 21

مث املعلماق %25ت بي  
عيت التااستخدام املستهدااق على 

باملارر 

-(م اراق الت اي  )ورشت عممل 6
مقرات اللغت العربيت 

الصبحيعمر م ا 
16معلماق اللغت العربيتيام1440/ 1/ 22

اراق ت بي  املعلماق املستهدااق مل
%40الت ياي  في الدروس بنسبت 

-لااء راسداق النقاط7
مقرات النقاط 

الصبحي ميد وااء 
-34راسداق النقاطيامين1440/ 1/ 22،24

8
س ورشت امل اراق التخصصيت لتدري

ماعة التا يد للمتاسط والثاناي 
-

عه امي/مقرااق العلام القرعيت 
عات  

ميمانه عبدالعييي،
يام1440/ 1/ 23

معلماق العلام 
القرعيت

31
ق مث املعلماق على امل ارا%40تدرب 

للماعةالتخصصيت 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

-ورشت أسرة وا دة9
ال البيمقرات الرشاع 
البصبحيناا   مدان 

-20راسداق اجرشاع ال البييام1440/ 1/ 24

-بيئت التعلياعارة ورشت 10
مقرااق الت بيت الجتماعيت 

رمييت محمد/مساعد ناا  
يام1440/ 1/ 28

يت معلماق الت بيت الجتماع
والاطعيت

37
علي بيئت التاعارة تدريب املعلماق على 
%50بنسبت 

-ورشت اساليب التاايي11
مقرااق العلام القرعيت 

ميمانه عبدالعييي،عات  اميعه 
41معلماق العلام القرعيتيام1/1440/ 29

عواق أل ت بي  املعلماق املستهدااق 
%85واساليب التاايي املستمر 

12
اقس لااء الرياضياق بين الا 

وامل ما  
 ي  و اري 

مقرااق الرياضياق 
ع اف عليان،سعيد فالحت 

10معلماق الرياضياقيام1440/ 2/ 1
لععافر ال  اعت %40ت عيمل مانسبته 

الرياضيت عا مل الااعت املدرسيت

 ي  و اري ورشت اساليب التاايي13
مقرااق العلام القرعيت 

ميمانت عبدالعييي، عات  اميعه 
7معلماق العلام القرعيتيام1440/ 2/ 1

عواق ت بي  املعلماق املستهدااق ل 
واساليب التاايي املستمر

 ي  و اري املدارسلااء و يالق 14
املدرسيت اجعارة مقرات 

رشيدعديلت 
-9و يالقيام1440/ 2/2

15
ورشت امل اراق الساسيت 

للص اف الوليت
28معلماق الص اف الوليتيام1440/ 2/2مقرات الص اف الوليت ي  و اري 

ت تصنيف ال اراق الساسيت بنسب
90%

 ي  و اري قاملستجداورشت الااسداق 16
املدرسيت اجعارة مقرات 

عديلت رشيد
5الااسداق املستجداقأيام14403/ 2/ 7-9

مث الااسداق % 80تدريب مانسبته 
املستجداق على اساليب الاياعة 

املدرسيت

 ي  و اري ورشت اسرة وا دة17
مقرات الرشاع ال البي 

 مدانناا  
5راسداق الرشاع ال البييام1440/ 2/ 7

بيئت تاضيح عور املرشدة في اهيئت ال
%90المعه لل الباق بنسبت 

18
لااء ترباي ملعلماق الغت

العربيت
-7معلماق اللغت العربيتيام1440/ 2/ 8م ا عمر/مقرات اللغت العربيت  ي  و اري 
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اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

 ي  و اري لااء ال تباراق امل عيت19
معلماق العلام القرعيت 

ميمانه عبدالعييي، عات  اميعه 
-17تمعلماق العلام القرعييام1440/ 2/ 13

20
لااء مجماعاق التعلي 

امل عيت
-

الرياضياقمقرااق 
ع اف عليان، فالحت سعيد 

-28معلماق الرياضياقيام1440/ 2/ 15

21
معظامت متشراق 
قياعةالعاء الشرافي 

واملدرس  
-

ات مقر محمد اا يت /رسيست القتون 
الاياعة املدرسيت 

رشيد عديلت 
سعيدفالحت ا صاسيت التاايي 

80معلمت+ الااسداق يام14402/ 2/30-4/3
تماين الااسداق مث امل اراق 
دقت الساسيت لت بي  التاايي ب

80%

-ورشت معصت شمس22
مقرات التاعيت 

عبدالاا دانصاف 
30منسااق شمسيام2/1440/ 30

نسبت بتعريف املنسااق باملعصت 
50%

23
معظامت متشراق قياعة 
العاء الشرافي واملدرس  

 ي  و اري 
رسيس القتون التعليمت 

ممد سعيد اا يت 
التاايي فالحت سعيدا صاسيت 

14معلمت+ قاسداق يام1440/ 3/ 4
تماين الااسداق مث امل اراق 
عاء الساسيت لتحسين متشراق ال 

%80املدرس   بدقت 

24
ورشت عممل التعلي النقط
بين الت بي  والااقس

 ي  و اري 
ا  نا الجتماعيت الت بيت مقرااق 
رمييت محمد سعيد، مساعد 

يام1440/ 3/ 5
معلماق الت بيت 
الجتماعيت

%60ت ت بي  التعلي النقط بنسب38

25
ورشت عممل التاعيت في 

التعلي النقط
 ي  و اري 

مقرات اللغت العربيت 
م ا عمر

16معلماق اللغت العربيتيام1440/ 3/ 5
مث املعلماق %30راس   اءة 

اعيت املستهدااق على استخدام الت
باملارر الدراس  

26
ورشت شرا ت املدرست مس 

السرة
 ي  و اري 

مقرات التاعيت 
عبدالاا دانصاف 

33راسداق القرا تيام14402/ 3/ 4-5
للياقتماين راسداق القرا ت 

نسبت تع يذ القرا ت في املدارس ب
50%
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مكتب
تعليم  وادي الفرع



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالبات معلماتقيادات

11288611910

115

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
متشر  ال ئت املستهداتمدة التع يذ

التحا   العدعال ئت املدة التاريخ 
%2070جميس املرا مليام1440/ 1/ 1التاعيتمقراه  ي  و اري ضعف التحصيمل الدراس  مباعرة 1
%2010مقرااق والااسداقيام1440/ 1/ 24ا صاسيه التاايي ي  و اري 6معظامه 2
%8100قاسداقيام1440/ 1/ 24الاياعة املدرسيتمقراه  ي  و اري الدليمل الجرائي للااسداق املستجداق3
%1240تالت بيت األسريمعلماق يام1440/ 1/ 29األسريتقسي اللغت  ي  و اري للتميز نرتاي4
%1240همعلماق الت بيه السرييام1440/ 1/ 29قسي اللغت السريه ي  و اري للتميز نرتاي5

%2010مقرااق والااسداقيام1440/ 1/ 24التااييأ صاسيت  ي  و اري 6معظامه 6

%2070جميس املرا مليام1440/ 1/1التاعيتمقراه  ي  و اري مباعره ضعف التحصيمل الدراس  7

%8100قاسداقيام1440/ 1/ 24الاياعة املدرسيتمقراه  ي  و اري الدليمل الجرائي للااسداق املستجداق8

%25100قاسداقيام1440/ 3/ 5مقراه العاره املدرسيه وااء الحربي ي  و اري الن باط املدرس  9

%25100معلماق الروضهيام1440/ 3/ 23مقراه روضه الط ا  اممل الحبيش   ي  و اري الروضتتاجيه السلاك ل  مل 10

%25100الروضتمعلماق يام1440/ 3/ 25مقراه رياض الط ا  ي  و اري والاتابتللاراءة التهيئت برنامت 11
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مكتب
تعليم  خيرب



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالباتمعلماتقيادات

183602121670

118

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



اسي ال  نامتم
ناع 
ال  نامت

ال  ت املع ذة
متشر  ال ئت املستهداتمدة التع يذ

التحا  العدعال ئت املدة التاريخ 
 للتميز و البداع1

ا
-21معلماق الص اف الوليتيام1440/ 1/ 1 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري مععا

-26معلماق الرياضياقيام1440/ 1/ 2 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري تاايي ال الب2

 نصعس العجاح3
ا
-36قاسداق املدارسيام1440/ 1/ 8 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري مععا

4
تاجيهاق عامه للمديراق في املدارس 

مجا  تاجيه ال الباقفي 
-21قاسداق املدارسيام1440/ 1/ 8 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري 

-9قاسداق رياض الط ا يام1440/ 1/ 8 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري لااء قاسداق رياض الط ا 5

-18مرشداق طالبياقيام1440/ 1/ 16 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري مجالق الرشاع ال البي6

-8مرشداق طالبياقيام1440/ 1/ 27مجمس ال حث ي  و اري مجالق الرشاع ال البي ملدارس ال الق7

-16معلماق رياض األط ا يام1440/ 2/ 8 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري  ا آليت ت بي  نظام ا  ماعاق في رياض األط8

9
تاظيف التاعيت في تدريس الرياضياق 

ال ياج  ابرنامت باستخدام 
-20معلماق الرياضياقيام14402/ 2/ 15-14 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري 

-7معلماق رياض األط ا يام1440/ 2/ 16الروضت األو ى في املليليحو اري  ا آليت ت بي  نظام ا  ماعاق في رياض األط10

-57قاسداق املدارسأيام14403/ 2/ 23-21 القتون التعليميت بعاق بخي و اري معظامت قياعة األعاء املدرس  11

-26قاسداق املدارسيام1440/ 2/ 27 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري تاجيهاق عامت12

-4ميسراق رياعييام1440/ 2/ 27 القتون التعليميت بعاق بخي و اري رياعي13

-11قاسداقيام1440/ 3/ 18 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري األعاء العاعي ل رق التاييي14

15
ليي آليت العممل مس طالباق بطء التعلي في التع

العام
يام14402/ 3/ 26-25 القتون التعليميت بعاق بخي و اري 

مرشداق -قاسداق مدارس 
طالبياق

14-21-

16
ت بي اللااء الت املي األو  في 

ا  تمعاق امل عيت التعليميت م اميي و ) 
للتعلي النقط( ت بيااق 

-3مقرااقيام1440/ 4/ 4 القتون التعليميت بعاق بخي و اري 
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ال  ت املع ذةامتناع ال  ناسي ال  نامتم
متشر  ال ئت املستهداتمدة التع يذ

التحا   العدعال ئت املدة التاريخ 

17
ت بي في اللااء الت املي األو  

 بيااق ا  تمعاق امل عيت التعليميت م اميي و ت) 
للتعلي النقط( 

-34قاسداق املدارسيام1440/ 4/ 4 القتون التعليميت بعاق بخي و اري 

-34قاسداق املدارسيام1440/ 4/ 4 القتون التعليميت بعاق بخي  ي  و اري لااء بال مي العاليت نرتاي18
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مكتب
تعليم  احلناكية



عدد الزياراتةعدد البرامج املنفذ
اجمالي عدد املستفيدين

طالباتمعلماتقيادات

366021796540

122

ث  اجما ي عدع املست يديعدع اليياراقعدع ال  امت املع ذة

قياعاق

ث اجما ي عدع املست يدي

معلماق

ث اجما ي عدع املست يدي

طالباق



ال  ت املع ذةمتناع ال  نااسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

-46قاسداقيام 1439/ 12/ 26مقرات الاياعه املدرسيه ي  و اري لااء للااسداقنبدأ مث معا 1

 ي  و اري التقغيليت ي يت بعاء الخ ت 2
املدرسيت الاياعة مقرات 
السريتالت بيت مقرات 

-11قاسداقيام1440/ 1/1

-34راسداق النقاطيام 1440/ 27/1مقرات النقاط ال البي ي  و اري لااء تعري ي لراسداق النقاط3

-29معلماقيام1440/ 8/1مقرات الت بيه السريه ي  و اري عيتال الت بيت اللااء التعري ي الو  ملعلماق 4

-49-يام 1440/ 1/ 7مقرات الدراساق السالميت ي  و اري لااء الحاار املاصاع ل خل  املنقاع5

يام1440/ 3/1مقرات الص اف الوليه ي  و اري ليتاألو اللااء التعري ي الو  ملعلماق الص اف 6
معلماق الص اف 

األوليت
34-

7
اضاءاق تربايت وعلميت 

(لااء نظام املارراق ) 
-5معلماق الثاناي يام 1440/ 13/1مقرات اللغه العربيه ي  و اري 

يام1440/ 28/1مقرات اللغه العربيت ي  و اري تاللغت العربياللااء التعري ي الو  ملعلماق 8
اللغت معلماق 

العربيت
44-

-27املرشداقيام 1440/ 1/ 23مقرات الرشاع ي  و اري ل اء تعري ي للمرشداق9

-41معلماق الرياضياقيام1440/ 6/1مقرات الرياضياق ي  و اري لااء بحث الدرس10

6قاسداقيام1440/ 2/ 13رسيست القتون التعليميت ي  و اري لااء تعري ي للروضاق11
  ار جميس قاسداق 

الروضاق

26مسئالق نظام نار يام1440/ 2/ 29مقرات التاعيت ي  و اري اساسياق نظام نار 12
  ار املسئالق عث
نظام نار ااملدارس

6قاسداق الروضاقيام1440/ 2/ 13الاياعة املدرسيتمقرات  ي  و اري لااسداق الروضاقاللااء التعري ي 13
  ار قاسداق 
الروضاق اللااء
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ال  ت املع ذةتناع ال  ناماسي ال  نامتم
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

  ار منساه مث كمل مدرسه11قاسداقيام2/1440/ 5الاياعة املدرسيتمقرات  ي  و اري لعظام املارراقالفرائي لااء العرض 14

15
) ثمار ورشه تدريبيه لرياعة العما  و الست

(رياعي 
  ار املنسااق6منسااق رياعييامان1440/ 2/ 30-29مقرات النقاط ي  و اري 

16
املتاس ت ورشت عممل ملعلماق 

(اساليب التاايي ) 
  ار معلماق املتاسط اللااء15معلماقيام1440/ 2/ 1مقرات الت بيه السريه ي  و اري 

17
ارراق لااء تعري ي بالعظام ال صلي وامل

للت بيت األسريت
يام1440/ 2/ 1مقرات الت بيه السريه ي  و اري 

املر لت معلماق 
الثانايت

8
  ار معلماق الت بيه السريه 

للمر له الثانايه

18
نظامللمر لت الثانايت لااء الااسداق 

املارراق
  ار املستهدااق اللااء11قاسداقيام1440/ 2/ 5الت بيت األسريتمقرات  ي  و اري 

  ار املعلماق23معلماقيام1440/ 2/ 15الت بيت األسريتمقرات  ي  و اري يهلااء للمعلماق مجماعاق التعلي امل ع19

20
علام ملعلماق الامل عيت اللااء ال تباراق 

القرعيت
  ار معلماق الت بيه السالميه18معلماقيام1440/ 16/2القرعيتمقرات العلام  ي  و اري 

  ار قاسداق الروضاق6الروضاققاسداق يام1440/ 2/ 13مقرات الص اف الوليه ي  و اري اقاللااء التعري ي الو  لااسداق الروض21

22
لااء ال تبار املنه  ملعلماق 

الص اف األوليت
  ار املعلماق7معلماقيام 1440/ 2/ 16مقرات الص اف الوليه ي  و اري 

  ار املستهدااق11قاسداقيام1440/ 2/ 5مقرات اللغه العربيه ي  و اري لااء العرض الفرائي لعظام املارراق23

24
اق لااء مجتمعاق التعلي امل عيه ملعلم

اللغه العربيه
  ار املعلماق29معلماقيام1440/ 2/ 16مقرات اللغه العربيه ي  و اري 

25
املرشداقتباع  اليياراق بين 

(   ه و افراء )
  ار املستهدااق7املرشداقيام1440/ 2/ 28مقرات التاجيه و الرشاع ي  و اري 
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ال  ت املع ذةتال  نامناعال  نامتاسي م
ال ئت املستهداتمدة التع يذ

متشر  التحا  
العدعال ئت املدة التاريخ 

  ار املعلماق22معلماقيام1440/ 2/ 16مقرات الرياضياق ي  و اري ياقلااه ال تبار املنه  ملعلماق الرياض26

27
التعليميت امل عيهلااء ا  تمعاق 

للمقرااق
  ار املقرااق اللااء8مقرااقيام1440/ 3/ 13مقرات اللغه العربيه ي  و اري 

28
لااء ال  نامت الا اري راس مستا  

التحصيمل الدراس  
  ار املقرااق اللااء8مقرااقيام1440/ 3/ 13مقرات الرياضياق ي  و اري 

29
لااء ال  نامت الا اري راس مستا  

التحصيمل الدراس  
  ار الااسداق اللااء32قاسداقيام1440/ 3/ 21مقرات الرياضياق ي  و اري 

  ار الااسداق اللااء32قاسداقيام1440/ 3/ 21مقرات اللغه العربيه ي  و اري لااء مجتمعاق التعلي امل عيت30

31
لااء لااسداق املدارس معظامت قياعة 

العاء املدرس  
  ار اللااء43قاسداقيام3/1440/ 4ا صاسيت التاايي ي  و اري 

32
لااء للمعلماق معظامت قياعة العاء 

املدرس  
  ار املعلماق اللااء31معلماقيام1440/ 3/ 6ا صاسيت التاايي ي  و اري 

33
ا ى قياس و تشخيص ال الباق ا حالق

اجرشاعيتو دة الخدماق 
  ار اللااء11مرشداقيام1440/ 3/ 19مقرات الرشاع ي  و اري 

  ار املعلماق ال  نامت التدريب 17معلماقيام1440/ 4/ 2القرعيتمقرات العلام  ي  و اري ريستاظيف التاعالاجيا في عمليت التد34

  ار الااسداق اللااء18قاسداقيام1440/ 4/ 3مقرات الاياعه املدرسيت ي  و اري لااء اعما  ال تباراق35

36
س   عور املرشده ال البيه الاقائي والع 

قبمل و افعاء ال تباراق
  ار الااسداق اللااء18قاسداقيام1440/ 4/ 3مقرات الرشاع ي  و اري 
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ثالثاً 
املبادرات



ال ئت املستهداتاجعارة املع ذةاملاضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاعم
منساباق مدارس نظام املارراقالشراف قسي نظام املارراقاعارة (املاتبت الرقميت -الخط السا ث-التاأمت) املارراق نظام ا ى مباعراق التحا  1
قاسداق املدارساجشراف الت باي اعارةملتاى الاياعاق 2
طالباق وأولياء المار التاجيه واجرشاعاعارة ملتاى شركاء املسي ة3

مقرااقاعارة التدريب و البتعاثمباعرة ت ميمل املقرااق املستجداق4

طالباقالابارتعليي اعارة النزامت مي اث الابي اق5

املاماباقاعارة برنامت باعرة ابت ار6
طالباق املر لت البتداسيت مث الصف 

(الساعس-الخامس-الرابس)

املاماباقاعارة STEMال  نامت الفرائي القاممل وا  معحى 7
معلماق العلام والرياضياق مث مدارس اصا  

املاماباق

 وار املس د العباي نقاط ال الباقاعارة الت اعياري  افار 8

طالباق املدارسال تباراق والابا  اعارة مه1438/1439اعداع  تيب عث تاارير العتاست النهاسيت للعام الدراس   9

10
لعام الدراس   عداع  تيب لعتاست ال تباراق املر ييت للمر لت املتاس ت بص اا ا الثالفت ل

مه1438/1439
طالباق املدارسال تباراق والابا  اعارة 

ال الباقال تباراق والابا  اعارة  صر عدع ال الباق املتادماق لال تباراق في التعليي11

اعاراق وأقسام الت بيت الخافتاعارة الت بيت الخافت قسي الت بيت الخافت/ افدار النسخت الثانيت مث تصار الدليمل اجعاري جعارة12

اعاراق وأقسام الت بيت الخافتاعارة الت بيت الخافت اعداع مساعة الدليمل األو  مث الدليمل اجشرافي للت بيت الخافت13

(ائت الصي)طالباق الت بيت الخافت اعارة الت بيت الخافت تفي مدارس التعليي العام للمر لت الثاناي( ائت الصي)عمت طالباق الت بيت الخافت 14

اعارة الت بيت الخافت في مدارس التعليي العام( ائت التا د ال اري )عمت طالباق الت بيت الخافت 15
طالباق الت بيت الخافت 

(ائت التا د ال اري )

16
في األنق ت الص يت % 10بنسبت ( ائت اجعاقت ال اريت)عمت جميس طالباق الت بيت الخافت 

في األنق ت الالف يه% 100 حد أعنى ونسبت 
اعارة الت بيت الخافت 

طالباق الت بيت الخافت 
(ائت اجعاقت ال اريت)

قتطالباق الت بيت الخافت بجميس ائاق اجعااعارة الت بيت الخافت الدمت القاممل17
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ال ئت املستهداتاجعارة املع ذةاملاضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاعم
تأط ا  الت بيت الخافت بجميس ائاق اجعاقاعارة الت بيت الخافت برامت8لتقممل ( 6-3)التاسس في برامت التد مل املبار ل ط ا  ذوي اجعاقت مث سث 18

19 
ا
اعارة الت بيت الخافت تصميي ا تبار ذكاء للمعاقين بصريا

أط ا  وطالباق الت بيت الخافت 
(ائت اجعاقت البصريت)

20
( 3ا ى 2.5)تع يذ برنامت التد مل املبار ل ط ا  ذوي اجعاقت مث سث 
في مر ي الخدماق املساندة للت بيت الخافت

تأط ا  الت بيت الخافت بجميس ائاق اجعاقاعارة الت بيت الخافت 

21
تصميي اجطار العام لتع يذ برنامت ت اع  ريجاق ال امعت في معامد

برامت الت بيت الخافت
قتطالباق الت بيت الخافت بجميس ائاق اجعااعارة الت بيت الخافت 

اعارة الت بيت الخافت تصميي آليت تحديد  دماق أط ا  ارط الحر ت وتقتت النتباه22
أط ا  وطالباق الت بيت الخافت 

(ائت ارط الحر ت وتقتت النتباه)

معلماق وطالباقو دة ت اير املدارساستدامت انق ت املباعرة/مباعرة تعييي وافراء م اراق الاراءة23
قياعاق معلماق طالباق اسر ال الباقو دة ت اير املدارسالتعليقياعة السرة لعااتت 24

جميس املعلماقماتب تعليي واعي ال رعاستهالك املستهلك25

ال الباقبالثمدالبتداسيت الو ى لتح يظ الارآن تيب م اراق في التجايد26

ال الباقمجمس ر بت الحسن الرياضياق لغت ال ان 27

ال الباقالبتداسيت الرابعت بخي  تحدي اجمالء28
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رابعاً 
الدراسات

امليدانيةوالبحوث



ال  ت املع ذةج ت التحاييممل تي تحايي الدراستععاان الدراستم
رسيست قسي الرياضياقالعامتاجعارة ل عت م ل ت مث قبمل محامتالت مليالشراف 1

2
د  ال الباق افر ت بي  سباق مارفان الاراءة في تعييي ال  ي الارائي ل

في ماعة لغت 
و دة ت اير املدارسجاري التحايي ي  محامت

3
املر لت ممارساق الت مليت ملعلماق الدراساق الجتماعيت والاطعيت في

الثانايت باملديعت املعارة
معاعي ع اشت. عتمجلت الدراساق والبحاث الع سيت والت بايمحامت

و دة ت اير- ي  محامتلارائيافر ت بي  سباق مارفان الاراءة السريعت في تعييي ال  ي ا4

الدراسات والبحوث امليدانية: رابعاً 
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خامساً 
املجتمعيةالرشاكات



ال  ت املست يدةناع القرا تال  ت الداعمتال  ت املع ذةم
الااسداق املستجداقعا لياجشراف الت باي اعارة(ورقت عممل ملتاى الاياعاق )ال الباق اعارة التاجيه وارشاع1

2
ار األمار في  مل اش الياق التس يمل في نظام نأولياء مقار ت 

.وتس يمل بعااهي بالعظام
مدارس املر لت البتداسيت-األمار أولياء -عا ليال تباراق والابا  اعارة 

عا ليل ياجدالعباق الحسث المليت3
طالباق الصف الرابس والخامس والساعس 

والصف الو  متاسط

ال الباق/ املرشداق  ارجيالتاجيه واجرشاعاعارة ارعجامعت األمي  مارن كليت ا س /ال ليت التاعيت/جامعت طيبت4

جميس طالباق املدارس ارجيم ااحت ا خدراقاعارةوارشاع ال الباقاعارة التاجيه5

وارشاع ال الباقاعارة التاجيه6
و ارة العممل والتعميت الجتماعيت جمعيت

 ااق اجنسان
جميس طالباق املدارس ارجي

7
ميئت الذاعت والتل ييان ،جامعت امللك سعاع ، اجعارة العامت لإلعالم

ابا ظب -مدير التعميت البقريت والعالقاق العامت 
طالباق مدارس تعليي الابارعا لي-

طالباق –مرشداق –معلماق –قاسداق عا ليوارشاع ال الباقاعارة التاجيهاعارة نقاط ال الباق8

طالباقعا ليوارشاع ال الباقاعارة التاجيهاعارة ال تباراق والابا  9

مرشداقعا ليوارشاع ال الباقاعارة التاجيهورشت عممل م ام املرشدة ال البيت في تعليي الابي اق10

طالباق النتساب الاليعا ليال تباراق والابا  اعارة يمقار ت ال الباق في التس يمل في برنامت النتساب الال11

وطالباق ارط الحر ت وتقتت النتباهأط ا  ارجينتباهالحر ت وتقتت ال جمعيت اشراق ل رطاعارة الت بيت الخافت 12

13
اعارة املاماباق

مدارس العباق -مدارس الريان األمليت 
عا ليالحسث

-عيتال الباق املاماباق في برنامت اااق ابدا
2030برنامت ماماباق وطث

(بعاق) تعليي الابار اعارة 14

ي، جمعيت التاعيت والت ميمل الجتماعي واع
اعي روااد، مر ي بر أكاعيميت جمعيت اسرتي، 

يت جمعالراجحي، الع اف، اعدق  ميم ، بعك 
ابعاؤنا

طالباقعا لي
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