
العربية السعوديةاململكة 

وزارة  التعليم
 ورةاإلدارة العامة للتعليم  مبنطقة املدينة املن

(بنات)الشؤون التعليمية 

(بنات)مكتب مساعدة املدير العام للشؤون التعليمية

التعليميةإعداد مكتب املساعدة للشؤون 

مريم بنت عقيل الجنهي 

الثانيي تقرير سير االختبارات للفصل الدراس 

ه1439/1438العام الدراس ي 





الثانيس ي التقرير الختامي لسير االختبارات الفصل الدرا

هـ    1439/ 1438: للعام الدراس ي 

مساعدة  املدير العام للشؤون التعليمة

مريم بنت عقيل الجنهي

معد التقرير

الفهيديمها / الشمراني ريمه : املساعد اإلداري مريم بنت عوض السهلي    : املشرفة التربوية 



الفهرس

الطالباتإحصائية انتظام 
الثانويةفي املرحلة 

الطالباتإحصائية انتظام 
في املرحلة املتوسطة

انتظام الهيئة إحصائية 
التعليمة

الهيئة انتظام إحصائية 
اإلدارية

ةامليدانيإحصائية الزيارات 
ملتابعة سير االختبارات

بيان بأعداد مشرفات اإلدارات 
ي فاملساندة ملكاتب التعليم 

سير االختبارات متابعة 

زيارات مساعدة  املدير العام 
التعليميةللشؤون 

راتاإلدابيان بمتابعة مديرات 8
لسير االختبارات 

م أهم مالحظات امليدان التي ت
برنامجمن خالل رصدها 

سير االختبارات

10



 
ا
املرحلة املتوسطةإحصائية انتظام الطالبات في / أ: أوال

غائبات

225

حاضرات

254042

مقيدات

254249

1



 
ا
إحصائية انتظام الطالبات في املرحلة الثانوية/ ب: أوال

غائبات

698

حاضرات

232210

مقيدات

232918

2



ا انتظام الهيئة التعليمةإحصائية/ أ: ثانيا

مقيداتبدون عذرإجازة وضعإجازة مرضيةأخرى متأخرات

1سلسلة 44091426331111214055295

3



ا الهيئة اإلداريةإحصائية انتظام / ب: ثانيا

مقيداتبدون عذرإجازة وضعإجازة مرضيةأخرى متأخرات

1سلسلة 979295156811144612528

4



ا
ا
الزيارات امليدانية ملتابعة سير االختباراتإحصائية _ أ:ثالث

1536

646

890

املجموع ثانوي  متوسط

5



ا
ا
ير االختبارات بيان بأعداد مشرفات اإلدارات املساندة ملكاتب التعليم  ملتابعة س_ ب: ثالث

هـ1439/هـ1438للفصل الثاني للعام 

(غرب )عدد املشرفات (شرق )عدد املشرفات (شمال )عدد املشرفات اسم االدارةم

042اإلشراف التربوي إدارة

242إدارة التوعية اإلسالمية 1

061إدارة التدريب التربوي 2

544إدارة التوجيه واالرشاد 3

232إدارة التربية الخاصة 4

226إدارة نشاط الطالبات 5

012إدارة املوهوبات6

223وحدة تطوير املدارس7

622إدارة تقنية املعلومات 8

010إدارة التخطيط واملعلومات 9

001إدارة التخطيط املدرس ي 10

223إدارة الجودة الشاملة11

223إدارة خدمات الطالب12

001التجهيزات املدرسيةإدارة13

233532املجموع

مشرفة متعاونة90اإلجمالي

6



إدارة 

اإلشراف 

التربوي 

إدارة 

التوعية 

اإلسالمية 

إدارة 

التدريب 

التربوي 

إدارة 

التوجيه 

واالرشاد 

ية إدارة الترب

الخاصة 

إدارة نشاط

الطالبات 

إدارة 

املوهوبات

وحدة 

تطوير 

املدارس

ة إدارة تقني

املعلومات 

إدارة 

التخطيط

واملعلومات

إدارة 

التخطيط

املدرس ي 

إدارة 

الجودة 

الشاملة

إدارة 

خدمات 

الطالب

إدارة 

التجهيزات

املدرسية

(شمال )عدد املشرفات  (شرق )عدد املشرفات  (غرب )عدد املشرفات 

ا
ا
ير االختبارات بيان بأعداد مشرفات اإلدارات املساندة  ملكاتب التعليم  ملتابعة س_ ب: ثالث

هـ1439/هـ1438للفصل الثاني للعام 

7



1 املتوسطة 

والثانوية

األولى بالعاقول  الثانوية2

التاسعة 

والثالثون 

ا ارات مساعدة  املدير العام للشؤون التعليمية ملتابعة سير االختبزيارات _ أ:رابعا

8



إدارة مديرة 
اإلشراف التربوي 

زارت
األولىث العاقول + م 

39ث+ 

مديرة إدارة 
االختبار والقبول 

زارت
سلمان مدارس امللك 

االفتراضية

مديرة إدارة 
التوعية اإلسالمية 

زارت
27م + 3ث

ا ني للعام لسير االختبارات للفصل الدراس ي الثااإلدارات بيان بمتابعة مديرات _ ب:رابعا
هـ 1439/هـ 1438الدراس ي 

9



ا تباراتأهم مالحظات امليدان التي تم رصدها من خالل برنامج متابعة سير االخ:خامسا

الجهة ذات العالقةاسم املدرسةاملالحظاتم

1

لى 
ة إ

س ر
ملد

ة ا
ج
حا

نة
يا
ص

املكيفات_ 1
/ 36م/ 25م/ 9م/ تحفيظ4م/ للتحفيظ3م/1م
/  50ث/ 33ث/ 16ث/  9ث/ 2ث/ 74م/ 73م/ 70م

بالواسطة1ث/ بالعاقول 1ث

يلالصيانة والتشغ 39ث/ م رفيدة األنصارية/ 28مدورات املياه_ 2

39ث/ 4ث/ م رفيدة األنصارية/ تحفيظ4م/ 1مالترميم_ 3

نى عدم وجود لوحة تعريفية للمب
منذ تأسيسه

50ث

2

تأخر الحارس_ 1
تحفيظ4م/ 1م

األمن والسالمة
صيانة الكهرباء_ 2

كاشف عطل جرس اإلنذار،_ 3
الدخان وخراطيم املياه

ث أم / 50ث / 39ث/ 22ث/ 10ث/ 4ث/ 70م/ 9م
املؤمنين سودة بنت زمعة

3
بية في تخصص التر عجز معلمات

الفنية
شؤون املعلمين50ث/ 70م
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تم بحمد الله


