
ملتقى سنوي لجميع مديري ومديرات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية مبنطقة املدينة املنورة

يناقش القضايا الرتبوية والتعليمية.

ــاع  ــزة يف قط ــة متمي ــات تعليمي ــم خدم ــزز تقدي ــي تع ــة الت ــات التطويري املقرتح

ــي. ــي واألجنب ــي والعامل ــم األه التعلي

تحقيق نواتج تعلم مبهرة.

تجويد األداء وتبادل الخربات.

معالجة التحديات واملعوقات.

تحقيق أهداف التنمية املستدامة املستمدة من رؤية اململكة 2030.

ُتنظم اإلدارة العامة للتعليم
بمنطقة المدينة المنورة

مـكــتب التـــعلـيم األهـــلي
ومكتب التعليم العالمي واألجنبي 

فكرة الملتقى

ممثلة يف



حيث تتجىل أهميته يف:

ويسعى هذا الحدث لتحقيق األهداف التالية:

استرشاف تطوير املنشأة التعليمية االهلية والعاملية واألجنبية.

الوقوف عىل واقع مامرسة الهيئة اإلدارية بوظائفها كام تحددها اللوائح واألنظمة الوزارية.

الوقوف عىل العالقة املتبادلة بني الهيئة اإلدارية ومالك املدارس األهلية والعاملية واألجنبية.

إبراز أهمية جودة العمليات اإلدارية والفنية ودورها يف تجويد مخرجات التعليم )نواتج التعلم(.

إبراز أهمية تطبيق منهجية التكامل اإلداري بني مدارس التعليم األهيل والعاملي واألجنبي .

وإدارة التعليم ومكاتب التعليم العام ومكتب التعليم األهيل والعاملي واألجنبي.

إيجاد طرق مبتكرة لتبادل الخربات والتجارب الرتبوية والتعليمية بني مديري ومديرات املدارس

 األهلية والعاملية واألجنبية.

دعــم الكفــاءات اإلداريــة لقيــادة املدرســة نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الــواردة برؤيــة 

اململكــة 2030 .

تبيــان دور الهيئــة اإلداريــة يف عمليــات التعليــم والتعلــم ورفــع جــودة أداء الهيئــة التعليميــة 

وتهيئــة البيئــة املدرســية.

ــي  ــي واألجنب ــيل والعامل ــم األه ــدارس التعلي ــني م ــي ب ــز املؤس ــل والتمي ــة التكام ــز منهجي تعزي

ــي. ــي واألجنب ــيل والعامل ــم األه ــب التعلي ــام ومكت ــم الع ــب التعلي ــم ومكات وإدارة التعلي
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أهمية الملتقى

أهداف الملتقى



محاور الملتقى والجلسات :

فعاليات الملتقى

جلسات علمية )أوراق عمل( .

ورشة عمل معايري اختيار قيادات املدارس األهليه والعامليه لدعم التميز املدريس فيها.

معرض مفتوح لعرض التجارب النوعية )مشاركات املدارس األهلية(.

عرض أنشطة وبرامج نوعية.

ورشة تدريبية بشهادة معتمدة .

املحور األول:
مدير املدرسة وقيادة املقرر 

الدرايس

يشمل املحور:

جميــع مــا يتعلــق بعمليــات التعليــم والتعلــم واإلرشاف عــىل املعلمــني وتقييمهــم 
وتصميــم وتنفيــذ وتقييــم األنشــطة املدرســية التعليميــة.

دور املدير يف رفع نواتج التعلم، ومتابعة وتوظيف املؤرشات ذات العالقة.
مديــر  مســاندة  يف  -التنمــوي-  التطــوري  واإلرشاف  املطــور،  بلــوم  تصنيــف  دور 

عملــه. يف  املدرســة 

املحور الثاين:
القيادة اإلدارية يف املدرسة 

األهلية والعاملية

يشمل املحور:

معايري اختيار قيادات املدارس االهليه والعامليه لدعم التميز املدريس فيها.

املهــام واألســاليب القياديــة واإلداريــة التــي متكــن مديــر املدرســة مــن مامرســة دوره 
ــة. الفعال يف املدرس

أفضل املامرسات يف تهيئة البيئة املدرسية.
ما يتعلق بالتميز املؤسي، وإدارة الجودة.

التكامل اإلداري وإدارة عالقات أصحاب املصلحة.

املحور الرابع:
أدوار مدير املدرسة األهلية 

والعاملية يف ضوء رؤية 2030

يشمل املحور:

معالجــة التحديــات التــي نصــت عليهــا وثيقــة برنامــج تنميــة القــدرات البرشيــة، ووثيقــة 
رؤيــة 2030.

املــؤرشات ذات العالقــة بالتعليــم مثــل مــؤرشات االختبــارات الدوليــة، ومــؤرش التميــز 
املــدريس، ومــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة.

تعزيز قيم املواطنة، والهوية اإلسالمية.
تعزيز املوهبة واإلبداع، ومهارات القرن 21.

املحور الثالث:
تحديات تعليمية يف املدارس 

األهلية والعاملية

يشمل املحور:

التحديات التي تتميز بها إدارة املدارس األهلية والعاملية.
التحديات التي تشرتك فيها املدارس األهلية مع غريها.

ــة.  ــة العام ــج الثانوي ــيل ونتائ ــدرات والتحصي ــوة الق ــر: فج ــال ال الح ــبيل املث ــىل س ع
املواءمــة بــني الجــودة يف األداء ورضــا العميــل، إدارة الســمعة التعليميــة، وغريهــا.

املحور الخامس:
املسؤولية املجتمعية والعمل 

التطوعي

يشــمل مــا تقدمــه املدرســة للمجتمــع يف جميــع الجوانــب التعليميــة والرتبويــة 

ــاندة. ــطة املس واألنش



 ترتكز فلسفة الشعار اللفظي للملتقى عىل مرتكزين:

شعار الملتقى

فلسفة الشعار البصري :

فلسفة الشعار اللفظي :

مدير - مسؤول

الزوايا
األلوان

النقاطالتواصل

مكون أسايسالوصولالسعي

شكل حركة اليد بشكل االستعداد للحركة
متــثل تحقــيق معــنى الشــعار اللفــظي

السعي للتمكني والتكامل 

متثل نقاط اإللتقاء املطلوبة من امللتقى
زاويتني متكني و تكامل

الــدال لغــة ًعــىل اإلقــدار والتقويــة والتعزيــز، وِمــْن ثـَـّم توســع املعنــى إداريــا ليــدّل عــىل منــح 
ــراد أو  ــتوى األف ــىل مس ــواء ع ــرارات، س ــة الق ــاركة  يف صناع ــرص املش ــلطة وف ــوة والس الق

ــم. ــم وفعاليته ــز دوره ــاهم يف تعزي ــام يس ــات، م املؤسس

املرتكــز الثــاين الــذي ميثــل معنــاه اللغــوي متــام األجــزاء وإمتامهــا لبعضهــا البعــض ، والتكامل 
ــَل بَْعُضهــا بَْعضــاً . فمــن مدلــوالت هذين  كمصطلــح إداري يُقصــد بــه َجْمــُع كُلِّ ُمَكوِّنــاِت اإلدارة لِيَُكمِّ
املرتكزيــن تكــّون شــعار امللتقــى ليمثــل متكــني مديــرو، ومديــرات املــدارس األهليــة والعامليــة 
مــن املشــاركة و صناعــة القــرارات الصائبــة والتكامــل بــني مكتــب التعليــم األهــيل ومكتــب 
التعليــم العاملــي واملــدارس لتبــادل الخــربات الفاعلــة الهادفــة إىل زيــادة التحســني والتطويــر 
يف العمليــات اإلداريــة املجــودة للمخرجــات التعليميــة والرتبويــة والقيميــة املحققــة لألهداف 

املخطــط لهــا.

من الهوية األساسية لوزارة التعليم
                                    اللون الفــاتــح : الحضور القوي والتفكري بإيجابية

                           اللون الـغامـق: لتعميق قيم متكني وتكامل 

يف شكل حركة دائرية متصلة بني اليدين
متــثل تحقــيق معــنى الشــعار اللفــظي

الوصول للتمكني والتكامل 

كجزء من هوية وزارة التعليم
ومكون أسايس لحضور امللتقى

املدارس األهلية و العاملية و األجنبية 


