2

3

4

5

6

انتهجت إدارة التعليم مبحافظة املهد منهجية التخطيط وأولتها العناية الكاملة لتتمكّن من حتقيق أهدافها ،وحتقيق الرؤية الوطنية
الكرمية والطموحة  ، 2232والتحول الوطين  2222وتوجيه الطاقات هلا ،وتوحيد اجلهود وحتديد أهداف واضحة؛لتحقيق النتائج
املر جوة وتصميم معايري مرجعية لضبط وضمان جودة النتائج واملخرجات املستهدفة وذلك من خالل جمموعة من األنشطة واخلطوات و
اإلجراءات وفق الربامج واجلداول الزمنية للتنفيذ خالل عام مالي واحد فقط بتحديد كافة املوارد اليت سيتم ختصيصها للتنفيذ عن
طريق األشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح
سائلني اهلل أن يوفقنا للمساهمة يف بناء وطن عظيم ،وحتقيق رؤيته ،مثمنني ملعالي وزير التعليم ومعالي نائبه ووكالء الوزارة ومديري
العموم دعمهم املستمر  ،ونثين الشكر لوكيل الوزارة للتخطيط والتطوير على الدعم واملتابعة املستمرة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية
لوزارة التعليم ورؤية . 2232

7

يعتمد تقدم كل أمة على مدى ما حتققه من بناء وختطيط وتطوير للعمليات على كافة األصعدة  ،وقد أدركت وزارة التعليم ممثلةً يف وكالة
التخطيط والتطوير أ همية تطوير العملية التعليمية تطويراً شامالً من خالل تنفيذ عدد من املشروعات التطويرية والربامج النوعية اليت ترتقي
بالتعليم حتقيق ًا لرؤية اململكة .2232
ويعدّ التخطيط جلميع جوانب احلياة أساس التقدم .وتربز أهميته يف انه ميكّن املؤسسات من الوصول بأقصى إمكاناتها إىل حتقيق األهداف
املتوقع حتقيقها يف فرتة زمنية معينه وفق رؤيتها املستقبلية ،إذ ال تكاد ختلو اليوم مؤسسة أو منظمة من خطة خاصة بها ،حترص على توفري
متطلبات استقرارها ومنوها كأساس إلجناز خططها وحتقيق أهدافها ويتطلب ذلك أن تعمل املنظمة على حتسني قدرتها وكفاءتها يف التعامل مع
التغريات يف بيئتها اخلارجية وما يعرتيها من فرص وتهديدات ،والعمل على رفع كفاءتها يف التعامل مع بيئتها الداخلية وما فيها من نقاط قوة
وأوجه ضعف.
ومن هنا كانت احلاجة ملحة لوجود خطة تشغيلية إلدارة التعليم مبحافظة مهد الذهب وفق منهجية التخطيط السليمة ومروراً مبراحله لتأمني
مستقبل أفضل للمتعلمني والعاملني يف اإلدارة ،واىل حتقيق األهداف املنشودة ،وتأدية األدوار املطلوبة ،إذ حيدد التخطيط الغاية ويعطي املربرات
ويوضح املسار ويوفر املعايري األساسية اليت تتيح إجراء التقييم عند بلوغ الغاية ،وقياس مدى التقدم الذي مت إحرازه ،فهو من أجبديات عمل
املنظمات بشكل عام واملؤسسات الرتبوية بشكل خاص لضمان جناح العمل ووصوله إىل التميز يف األداء.
وقد مت ذلك بفضل اهلل ثم بتضافر جهود اجلميع وعلى رأسهم سعادة مدير التعليم وسعادة املساعدين ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام وفريق
اخلطة التشغيلية ومنسّقيها الذين أخصّهم بالشكر على جزيل عطاءهم رغم كثرة مهامهم وتعدّدها راجني أن حتقق هذه اخلطة -اليت ما كانت
لتكون لوال جهود مجيع من سبق ذكره -األهداف والتطلعات املأمولة .
وصلى اهلل وسلّم على سيدنا حممد،،،،
8

تعليم رائد ومتعلم واعد

تقديم خدمات تعليمية وتربوية
وتهيئة بيئات تعلم مناسبة
وحمفزة لإلبداع واالبتكارمن
خالل التمكني واالستثمار
األمثل للموارد
9

االحصائيات العامة في إدارة التعليم ( بنين )

02

االحصائيات العامة في إدارة التعليم ( بنات )

00

02

03

04

05

06

احملور األول
الطالب

07

أولًا  :مؤشرات الطالب

األداء املتحقق

املؤشر

األداء املستهدف

نسبة التحاق األطفال اإلمجالي مبرحلة رياض األطفال

%06

08.92

نسبة التحاق الطالب الصايف يف الصف األول ابتدائي

%022

%89

نسبة النجاح يف املرحلة االبتدائية

%99

%98.39

نسبة النجاح يف املرحلة املتوسطة

%95

%98.92

نسبة النجاح يف املرحلة الثانوية

%94

%98.22

نسبة ( الرسوب  /التعثر ) يف االبتدائية  -تعليم عام

%0

0.60

نسبة ( الرسوب  /التعثر ) يف املتوسطة  -تعليم عام

%5

0.02

نسبة ( الرسوب  /التعثر ) يف الثانوية  -تعليم عام

%5

0.82
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0439-0438هـ

أولًا  :مؤشرات الطالب

األداء املتحقق

املؤشر

االحنراف املقبول

نسبة تسرب الطالب بالصف األول املتوسط

%0

%2.27

نسبة تسرب الطالب بالصف الثاني املتوسط

%0

%2.29

نسبة تسرب الطالب بالصف الثالث املتوسط

%0

%2.28

نسبة تسرب الطالب بالصف األول الثانوي املستوى 2

%0

%0.25

نسبة تسرب الطالب بالصف الثاني الثانوي املستوى 4

%0

%2.64

نسبة تسرب الطالب بالصف الثالث الثانوي املستوى 6

%0

%2.43
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0439-0438هـ

ثانياً  :مؤشرات حتصيل الطالب

األداء املتحقق

املؤشر

األداء
المستهدف

نسب النجاح النوعي بالصف األول املتوسط

% 52

% 58.66

نسب النجاح النوعي بالصف الثاني املتوسط

% 52

% 64.34

نسب النجاح النوعي بالصف الثالث املتوسط

% 52

%64.36

نسب النجاح النوعي بالصف األول الثانوي

% 52

% 58.78

نسب النجاح النوعي بالصف الثاني الثانوي

% 52

%57.54

نسب النجاح النوعي بالصف الثالث الثانوي

% 52

% 87.95

نسبة الطالب املتفوقني دراسياً يف اختبارات نهاية املرحلة الثانوية ( املستوى السادس )

%25

% 55.22

قيمة الفجوة بني متوسط اختبار نهاية املرحلة الثانوية ( املستوى السادس ) ومتوسط االختبار التحصيلي

%02

% 32.62

22

0439-0438هـ

ثالثاً  :خدمات الطالب

األداء املتحقق

املؤشر

األداء
المستهدف

نسبة الطالب الذين يتم نقلهم بالنقل املدرسي إىل املقاعد املخصصة وفق امليزانية املعتمدة (الرتبية اخلاصة)

% 022

73

نسبة الطالب الذين يتم نقلهم بالنقل املدرسي إىل املقاعد املخصصة وفق امليزانية املعتمدة (شركة تطوير)

% 022

022

20

0439-0438هـ

احملور الثاني
املعلم

22

أوالً  :توافر املعلم

األداء املتحقق

املؤشر

األداء
المستهدف

معدل املعلمني ( معلم  /طالب )

03/ 0

7.20 / 0

نسبة نقل شاغلي الوظائف التعليمية املشمولني حبركة النقل اخلارجي من اإلدارة إىل إدارة أخرى إىل العدد
الكلي لشاغلي الوظائف التعليمية

% 02

% 03.07

معدل املشرفني (مشرف  /معلم)

62/ 0

75.92 / 0

23

0439-0438هـ

ثانياً :تأهيل وتدريب املعلمني

األداء املتحقق

املؤشر

األداء
المستهدف

نسبة املعلمني ممن حيملون مؤهالً دون اجلامعي إىل العدد الكلي للمعلمني

%0

00.20

نسبة شاغلي الوظائف التعليمية احلاصلني على مؤهالت عليا (ماجستري ودكتوراه)

%0

% 2.97

نسبة شاغلي الوظائف التعليمية الذين مت إيفادهم للدارسة داخلياً إىل العدد الكلي لشاغلي الوظائف
التعليمية

%0

%2.265

نسبة شاغلي الوظائف التعليمية الذين يتم ابتعاثهم للدارسة خارجياً إىل العدد الكلي لشاغلي الوظائف
التعليمية

% 2.0

%2

معدل ساعات التدريب املعتمدة يف السنة لشاغلي الوظائف التعليمية

0 / 05

0 / 06.04

24

0439-0438هـ

احملور الثالث
البيئة املادية والتجهيزات

25

أولًا  :البيئة املادية

األداء املتحقق

املؤشر

االحنراف
املقبول

0439-0438هـ

نسبة املباني املدرسية املستأجرة للعدد الكلي للمباني املدرسية احلكومية

% 22

% 32.95

معدل كثافة الفصول الدراسية من الطالب يف (املدن واحملافظات )

32 / 0

23.74 / 0

معدل كثافة الفصول الدراسية من الطالب يف (القرى واهلجر )

22/ 0

0/02.26
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ثانياً  :توفر التجهيزات التقنية

األداء املتحقق

املؤشر

األداء
املستهدف

0439-0438هـ

معدل حاسب آلي لكل طالب ( من احلواسيب املخصصة الستخدام الطالب يف املرحلة املتوسطة )

02 / 0

0/6.44

معدل حاسب آلي لكل طالب ( من احلواسيب املخصصة الستخدام الطالب يف املرحلة الثانوية)

8/0

0/5.00
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احملور الرابع
إدارة املوارد واإلمكانيات

28

أوالً  :املوارد البشرية

األداء املتحقق

املؤشر

األداء
املستهدف

0439-0438هـ

معدل نصاب املعلمني من احلصص الدراسية

24 / 0

08.09 / 0

معدل املوظفني اإلداريني إىل شاغلي الوظائف التعليمية

22 / 0

6.57 / 0

معدل ساعات التدريب املعتمدة يف السنة لشاغلي الوظائف اإلدارية (املراتب)

0 /22

02.50

29

ثانيًا  :املوارد املادية

األداء املتحقق

املؤشر

األداء
املستهدف

0439-0438هـ

معدل كلفة الطالب السنوية

0/20222

32600

نسبة املدارس احلكومية اليت بها أقل من مئة طالب إىل عدد املدارس ذات املبنى املدرسي احلكومي

%5

% 76.97

نسبة املدارس احلكومية اليت بها أقل من مئة طالب إىل عدد املدارس ذات املبنى املدرسي املستأجر

% 02

% 98.05

%0

% 46.25

%5

% 87.24

نسبة املدارس احلكومية اليت بها أقل من مخسني طالب إىل عدد املدارس ذات املبنى املدرسي
احلكومي
نسبة املدارس احلكومية اليت بها أقل من مخسني طالب إىل عدد املدارس ذات املبنى املدرسي املستأجر

32

02
101
121
99
91
19
1

01
11
93
01
01
9
1

02
93
93
11
00
1
9

30

1
0
9
1
1
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اهلدف االسرتاتيجي
رقم ( ) 0

32

التربيه الخاصه بنين

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع لتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%15
%11

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة ( )11-5
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

قبول الطالب ذوي االحتياجات
الخاصة

بشرية

1

الدروس التطبيقية

4

الفئة األولى بالرعاية

مكان التنفيذ
من

1441/11/11

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1441/10/11

المدارس

التربية الخاصه

التخطيط المدرسي

بشرية
1441/11/11

1441/10/11

المدارس

التربية الخاصه

مديري المراكز

بشرية
1441/11/11

1441/10/11
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التدريب

التربية الخاصه

التدريب

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التربيه الخاصه بنين

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع لتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%11
%10

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة ( )19-1
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

4

الكشف على الطالب الذين يشتبه
بوجود أعاقه لديهم

5

دورة الحاسب اآللي للصم

1

كسوتي

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

بشرية
1441/11/11

1441/10/11

المدارس

التربية الخاصه

التخطيط المدرسي

بشرية
1441/11/11

1441/10/11

المدارس

التربية الخاصه

المدارس

بشرية
1441/11/11

1441/10/11
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المدارس

التربية الخاصه

المدارس

1111لاير

التربيه الخاصه بنين

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع لتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%11
%10

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة ( )19-1
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

7

دربني ألتوظف

بشرية

0

دورة على آلة بيركنز ابرايل
لمعلمي التعليم العام

بشرية

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1441/10/11

المدارس

التربية الخاصه

المستودع الخيري

4111لاير

1441/10/11

المدارس

التربية الخاصه

المدارس

مكان التنفيذ
من

1441/11/11

1441/10/11

الجهة المنفذة

إلي

35

التربيه الخاصه بنين

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع لتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%11
%10

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة ( )19-1
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

3

لقاء بمعلمي صعوبات التعلم

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

بشرية
1193/10/00

1112/20/09

36

التدريب

التربية الخاصه

التدريب

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التربيه الخاصه بنين

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
ّ
ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%11
%10

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة ( )19-1

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

12

الورش التربوية

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

بشرية
1193/10/00هـ

1112/20/09
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التدريب

التربية الخاصة

التدريب

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التربيه الخاصه بنين

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع لتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%11
%10

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة ( )19-1
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

11

األسبوع العالمي للصم

11

اليوم العالمي لمتالزمة داون

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

بشرية
1111/1/10-14

1111/1/10-14

المدارس

التربية الخاصة

المدارس

1111لاير

بشرية
1111/4/ 11

1111/4/ 11

المدارس

التربية الخاصة

المدارس

1111لاير

بشرية
1111/11/ 15

اليوم العالمي للعصا البيضاء

1111/11/ 15

المدارس

التربية الخاصة

المدارس

1111لاير

بشرية
اليوم العالمي للبصر
بشرية
اليوم العالمي لإلعاقة

1111/1/ 0

1111/1/ 0

1111/11/ 4

1111/11/ 4
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المدارس

المدارس

التربية الخاصة

التربية الخاصة

المدارس

المدارس

1111لاير

1111لاير

قسم التوجيه واإلرشاد

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الجتمع
خفض نسبة التسرب بمدارس التعليم العام
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441 – 1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
% 33
الحد من تسرب الطالب في مراحل التعليم العام

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة الطالب المتسربين (  % 1فأقل )
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
البرامج

م

األسبوع التمهيدي الستقبال الطالب
1 .1
المستجدين في الصف األول االبتدائي

.0

التهئية االرشادية

.9البدائل التربوية للعقاب البدني

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج
تعاميم /برامج
تدريبية/
مطبوعات/لقاءا
ت
تعاميم /برامج
تدريبية/
مطبوعات/
لقاءات
تعاميم  /تدريب
 /ورش عمل

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1441/11/11 1441/11/11

المدارس
االبتدائية

التوجيه
واالرشاد

االشراف التربوي -النشاط الطالبي
التربية الخاصة

7111

1441/11/11 1441/11/11

المدارس
المتوسطة
والثانوية

التوجيه
واالرشاد

االشراف التربوي -النشاط الطالبي
التربية الخاصة

4111

1441/11/14 1441/11/11

المدارس

التوجيه
واالرشاد

االشراف التربوي -التربية الخاصة

1111

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

إلي
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

)

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب

األهداف التفصيلية

االختبارات والقبول "بنين "

التوسع في برامج االختبارات والقبول
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن
ُوجد)

مؤشر األداء
نسبة استيعاب جميع الطالب الراغبين في التسجيل بالصف األول االبتدائي

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

----------

المبادرات ( وزاريه )

%05

توفير فرص القبول للطلبة في التعليم

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

سجل وال تؤجل
مشروع التسجيل المبكر

خطة زمنية

مكان التنفيذ
من

إلي

1441/4/41

1441/1/41ه
ـ
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جميع المدارس

الجهة المنفذة

االختبارات والقبول

الجهة المساندة

اإلشراف التربوي

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة

تعليم الكبار

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
القضاء على األميّة القرائية والحسابية
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%0
التعلم مدى الحياة (استدامة)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة األمية بين الكبار ( 11سنة فأكثر ’ سعوديين )
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

توزيع المجموعات بما يتناسب مع
حاجة القرى واألحياء ومستوى
األمية

كوادر بشرية

0

استقطاب اكبر شريحة من االميين
السعوديين لاللتحاق في المراكز
برنامج مجتمع بالأمية

كوادر بشرية

9

إعادة توزيع المراكز والمدارس
الليليه بما يتناسب مع حاجة
االحياء والقرى

كوادر بشرية

مكان التنفيذ
من

1112/10/00

1112/10/00

1112/10/00

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111/20/09

1111/20/09

1111/20/09
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تعليم الكبار

تعليم الكبار

تعليم الكبار

تعليم الكبار

تعليم الكبار

تعليم الكبار

التخطيط المدرسي

مديري المراكز

التخطيط المدرسي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
زيادة الوعي بأهمية محو األمية
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة األمية بين الكبار ( 11سنة فأكثر ’ سعوديين )
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تعليم الكبار

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
%0

التعلم مدى الحياة (استدامة)

تاريخ التنفيذ بالهجري
مكان التنفيذ

م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

االحتفاء باليوم العالمي لمحو
االميه

كوادر بشرية

 0سبتمبر 0213

1

االحتفاء باليوم العربي لمحو
االميه

كوادر بشرية

 0يناير 0213

9

االحتفاء باسبوع النزيل الخليجي

كوادر بشرية

من

0213/10/01

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي
 0سبتمبر
0213

مدارس تعليم
الكبار بنين
واألماكن العامة

تعليم الكبار

0يناير 0213

مدارس تعليم
الكبار بنين
واألماكن العامة

تعليم الكبار

لمدارس تعليم الكبار
مؤسسات المجتمع
المدني

0213/10/92

االصالحيالت

تعليم الكبار

إدارة السجن
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لمدارس تعليم الكبار
مؤسسات المجتمع
المدني

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تعليم الكبار

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
توفير الفرص الستكمال التعليم لجميع فئات المجتمع
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%0
التعلم مدى الحياة (استدامة)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة األمية بين الكبار ( 11سنة فأكثر ’ سعوديين )
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

7

العقد العربي لمحو األمية

كوادر بشرية

1112/21/20

1111/21/92

تعليم الكبار

تعليم الكبار

مدارس تعليم الكبار

0

حصر االميين واالميات

كوادر بشرية

1112/21/21

1111/27/01

تعليم الكبار

تعليم الكبار

مدارس التعليم العام

43

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تعليم الكبار

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
القضاء على األميّة القرائية والحسابية
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%0
الحي المتعلم

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة األمية بين الكبار ( 11سنة فأكثر ’ سعوديين )
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

3

التعلم مدى الحياة (استدامة) الحي
المتعلم بنين

كوادر بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/21/20

1111/21/92

44

مراكز الحي
المتعلم

الجهة المنفذة

تعليم الكبار

الجهة المساندة

األقسام المعنية باإلدارة
القطاعات الحكومية

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تعليم الكبار

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة
القضاء على األميّة القرائية والحسابية
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%0

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة األمية بين الكبار ( 11سنة فأكثر ’ سعوديين )
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

11

الشراكة مع لجنة رعاية السجناء
(تراحم)

كوادر بشرية

1112/21/20

1111/21/92

مدارس
االصالحيات

تعليم الكبار

لجنة رعاية السجناء

10

الشراكة مع المستوصفات الطبية

كوادر بشرية

1112/21/20

1111/21/92

مدارس تعليم
الكبار

تعليم الكبار

المستوصفات الطبية
واألهلية
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اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ()1

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب

األهداف التفصيلية

قسم التجهيزات المدرسية

تطوير البنى التحتية وتحديثها وتوفير البيئة المحفزة للعملية التعليمية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة جاهزية المدارس من التجهيزات المدرسية من رياض األطفال حتى المرحلة الثانوية

%92

%12

-

-

-

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

1

دراسة ومتابعة احتياج المدارس
من األثاث المدرسي وتسديدة

كوادر بشرية
أجهزة حاسب
استمارات زيارات

1112/1/92ه

1112/0/19ه

المدارس

التجهيزات المدرسية

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

المدارس
المستودع
برنامج فارس

حسب البند
المخصص

0

دراسة ومتابعة احتياج المدارس
من معامل المختبرات المدرسية
وتسديدها

كوادر بشرية
أجهزة حاسب
استمارات زيارات

1112/1/92ه

1112/0/19ه

المدارس

التجهيزات المدرسية

المدارس
المستودع
برنامج فارس

حسب البند
المخصص

9

دراسة ومتابعة احتياج المدارس
من معامل مصادر التعلم
واألجهزة التقنية وتسديدها

كوادر بشرية
أجهزة حاسب
استمارات زيارات

1112/1/92ه

1112/0/19ه

المدارس

التجهيزات المدرسية

المدارس
المستودع
برنامج فارس

حسب البند
المخصص
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الهدف اإلستراتيجي رقم ()1

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب

األهداف التفصيلية

قسم الصحة المدرسية

تطوير البيئة المدرسية بحيث تكون صحية مناسبة للطالب والطالبات والكادر التعليمي
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441

نسبة المدارس التي تم توفير عيادات صحية بها لجميع المراحل بنين وبنات

-

%92

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

دراسة ومتابعة احتياج
المدارس التي ال يوجد بها
عيادات صحية

كوادر بشرية
أجهزة حاسب
استمارات زيارات

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/1/92ه

1112/0/19ه
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المدارس

الجهة المنفذة

الصحة المدرسية

الجهة المساندة

وزارة الصحة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب

الهدف اإلستراتيجي رقم ()1

قسم التخطيط المدرسي

استيعاب جميع الفئات العمرية في مراحل التعليم العام

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المدارس بنين  /بنات التي تم مسحها ضمن المواقع المحتاجة لإلحداث السنوي

%122

%122

نسبة الفصول بنين  /بنات التي يتم افتتاحها سنويا ً لتخفيف الكثافة الطالبية إلى ما تم اعتماده من قبل
لجنة دراسة الكثافة .

%122

%122

المبادرات ( وزاريه )

--

المبادرات ( إدارة التعليم )

--

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

كوادر بشرية
مسح المواقع المحتاجة لالحداث
استمارات الزيارات
السنوي
الزيارات
كوادر بشرية
تنفيذ خطة التوسع في رياض استمارات الزيارات
0
الزيارات
األطفال

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

1112/1/92ه

1112/0/19ه

المدارس

التخطيط المدرسي

1112/1/92ه

1112/0/19ه

المدارس

التخطيط المدرسي
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الجهة المساندة

االشراف التربوي
لجنة خاصة بخطة
التوسع

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

حسب
المخصص
حسب
المخصص

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

)

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب

األهداف التفصيلية

قسم خدمات الطالب

توفير خدمة النقل المدرسي اآلمن لجميع الطالب والطالبات
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

عدد المستفيدين من النقل المدرسي حسب المخصص من الوزارة

---

1119

المبادرات ( وزاريه )

-----------------

المبادرات ( إدارة التعليم )

بادر بالتسجيل في النقل المدرسي في نظام نور

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

1

تحديد احتياج النقل المدرسي

كوادر بشرية +أجهزة
حاسب

1193/10/00ه

1112/1/11ه

0

متابعة النقل المدرسي

كوادر بشرية  +تقارير

1193/10/00ه

1112/0/01ه
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االدارة

المدارس

الجهة المنفذة

النقل المدرسي

النقل المدرسي

الجهة المساندة

المدارس

شركة حافل  +تطوير

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة

األهداف التفصيلية

التقويم والقبول " بنات "

استيعاب قبول جميع الطالب في سن الدراسة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة الطالب الملتحقين بالصف األول االبتدائي

%122

%122

المبادرات ( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

ملتقى التسجيل المبكر

بشرية  -مادية

1

سجل وال تؤجل(
مشروع التسجيل
المبكر )

بشرية  -مادية

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب
التربوي

قسم التقويم
والقبول

-

4111

نادي الحي
بالمهد

قسم التقويم
والقبول

نادي الحي بالمهد

مكان التنفيذ
من

إلي

1441-1-1 1441-5-41
1441-1-1

الجهة المنفذة

1441-1-1
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1111

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية

التربية الخاصة بنات

التوسع في افتتاح برامج التربية الخاصة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي اإلعاقة (10-1سنة)

%122

%122

المبادرات ( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

قاعدة بيانات معلمات
التربية الخاصة

كوادر بشرية

1441-5-4 1441-4-41

1

قاعدة بيانات القائدات

كوادر بشرية

1441-1-1

1441-1-1

4

قاعدة بيانات البرامج
والفصول

كوادر بشرية

1441-1-1

1441-1-1

4

قاعدة بيانات الطالبات

كوادر بشرية

1441-1-1

1441-1-1

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

قسم التربية
الخاصة

شؤون معلمات

-

المكتب

قسم التربية
الخاصة

اإلشراف التربوي

-

المكتب

قسم التربية
الخاصة

التخطيط
المدرسي

-

المكتب

قسم التربية
الخاصة

االختبارات
والقبول

-

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

إلي
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المكتب

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبه

األهداف التفصيلية

قسم تعليم الكبيرات

توسيع مفهوم تعليم الكبار من محواالمية إلى التعلم مدى الحياة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الملتحقات ببرامج محو االمية بين الكبيرات( 11سنه)فأكثر سعوديات

%122

%122

نسبة القضاء على االمية القرائية والحسابية لمن هم خارج النظام التعليمي

_

%72

التعلم مدى الحياة (استدامة)

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

الحي المتعلم المرحلة الثانية

مالية_مادية_بشرية

1112/1/03

1111/1/7

مجمع التحفيظ
متوسطة الرقابية

تعليم الكبيرات

0

محافظة بال امية

مالية_مادية_بشرية

1112/1/92

1111/1/7

مدارس محو
االمية_االحياء
المتعلمة

تعليم الكبيرات

9

مشروع التعلم الذاتي

مالية_مادية_بشرية

1111/1/0

1111/1/7

االحياء المتعلمة

تعليم الكبيرات

1

52

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

المدارس
مؤسسات المجتمع
المحلي

وفق المخصص
المعتمد

االعالم التربوي
االشراف التربوي

يحدد الحقاً

االشراف التربوي

يحدد الحقاً

إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية

رياض األطفال

زيادة نسبة األطفال الملتحقين برياض األطفال
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة القيد اإلجمالي في رياض األطفال ( 9-9سنوات)

%02

%01

المبادرات ( وزاريه )

تطوير برامج حضانات ورياض األطفال والتوسع في خدمتها لتشمل جميع مناطق المملكة

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

نشر ثقافة التعليم المبكر

مادية_بشرية

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

المدارس

/

إلي

الروضات

مستمر

53

قسم رياض األطفال

اهلدف االسرتاتيجي
رقم ( ) 2
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم
تفعيل تطبيق استراتيجيات التدريس
بناء قدرات المعلمين لدمج التقنية بالمنهج الدراسي لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة
تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية
تطوير أساليب اإلشراف التربوي
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة المستفيدين من البرامج التطويرية

%14

%11

نسبة البرامج والخدمات المطورة والمحسنة للمعلمين

%14

%10

نسبة عدد ساعات التطوير المهني للمعلمين

%14

%11

نسبة عدد ساعات التطوير للمشرفين التربويين

%14

%11

---بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التدريس

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

التطوير المهني للمشرف
الجديد
التعلم النشط في المدارس
التطوير المهني في تدريس
الرياضيات والعلوم
ورشة عمل المهارات العلمية
لمعلمي منهج العلوم
مؤشر األداء التدريسي لمعلمي
الحاسب

كوادر بشرية ومالية
ومادية
كوادر بشرية وتجهيزات
كوادر بشرية ومالية
ومادية
كوادر بشرية
تجهيزات
كوادر بشرية
تجهيزات

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1111

التدريب التربوي

1111
511

الجهة المنفذة

من

إلي

1/1

1112/1/1

مركز التدريب

9/1

1112/9/11

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

7/11

1112/7/19

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1/7

1112/1/11

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

511

0/12

1112/0/19

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

511
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم
تفعيل تطبيق استراتيجيات التدريس
بناء قدرات المعلمين لدمج التقنية بالمنهج الدراسي لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة
تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية
تطوير أساليب اإلشراف التربوي
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة المستفيدين من البرامج التطويرية

%14

%11

نسبة البرامج والخدمات المطورة والمحسنة للمعلمين

%14

%10

نسبة عدد ساعات التطوير المهني للمعلمين

%14

%11

نسبة عدد ساعات التطوير للمشرفين التربويين

%14

%11

---بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التدريس

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج
ورشة عمل الكفايات التدريسية
ورشة عمل التقويم المستمر
تطبيقه وأدواته وأساليبه
استراتيجيات اللغة اإلنجليزية
ورشة عمل كيف تدرس
الحاسب اآللي

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
كوادر بشرية
تجهيزات
كوادر بشرية
تجهيزات
كوادر بشرية
تجهيزات
كوادر بشرية
تجهيزات

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

122

التدريب التربوي

1222
122
122

من

إلي

1/11

1112/1/10

مركز التدريب

1/92

1112/1/1

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

9/9

1112/9/3

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

7/10

1112/7/11

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم
تفعيل تطبيق استراتيجيات التدريس
بناء قدرات المعلمين لدمج التقنية بالمنهج الدراسي لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة
تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية
تطوير أساليب اإلشراف التربوي
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة المستفيدين من البرامج التطويرية

%14

%11

نسبة البرامج والخدمات المطورة والمحسنة للمعلمين

%14

%10

نسبة عدد ساعات التطوير المهني للمعلمين

%14

%11

نسبة عدد ساعات التطوير للمشرفين التربويين

%14

%11

---بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التدريس

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

النمو المهني لمعلمي المشروع
الشامل للمناهج ونظام الفصول
ونظام المقررات.

كوادر بشرية
مخصص مالي
تجهيزات
كوادر بشرية
مخصص مالي
تجهيزات
كوادر بشرية
مخصص مالي
تجهيزات

استراتيجيات تدريس المناهج
المطورة.
مستويات إتقان الطالب للعلوم
والمعارف والمهارات.

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

122

التدريب التربوي

1222

التدريب التربوي

1222

من

إلي

9/13

1112/9/00

مركز التدريب

7/01

1112/7/00

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

1/00

1112/9/1

مركز التدريب

اإلشراف التربوي
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم
تفعيل تطبيق استراتيجيات التدريس
بناء قدرات المعلمين لدمج التقنية بالمنهج الدراسي لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة
تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية
تطوير أساليب اإلشراف التربوي
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة المستفيدين من البرامج التطويرية

%14

%11

نسبة البرامج والخدمات المطورة والمحسنة للمعلمين

%14

%10

نسبة عدد ساعات التطوير المهني للمعلمين

%14

%11

نسبة عدد ساعات التطوير للمشرفين التربويين

%14

%11

---بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التدريس

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

م

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

البرامج

استراتيجيات التعلم النشط
تنفيذ االختبارات الدورية للطالب من
قبل اإلشراف التربوي
نشر ثقافة استراتيجيات التدريس
الحديثة بالمدارس وبجميع التخصصات
اإلشراف التربوي الفاعل
دراسة وتحليل تقارير المشرفين
التربويين

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج
كوادر بشرية
مخصص مالي
تجهيزات
كوادر بشرية
ومالية ومادية
كوادر بشرية
ومالية ومادية
كوادر بشرية
ومالية ومادية
ورشة عمل

تاريخ التنفيذ بالهجري
مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1222

التدريب التربوي

1222
1222

من

إلي

7/9

1112/7/7

المدارس

/19

1112/7/11

المدارس

اإلشراف التربوي

1/3

1112/1/11

المدارس

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1/11

1112/1/10

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1222

0/0

1112/0/9

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1222
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم
تفعيل تطبيق استراتيجيات التدريس
بناء قدرات المعلمين لدمج التقنية بالمنهج الدراسي لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة
تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية
تطوير أساليب اإلشراف التربوي
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة المستفيدين من البرامج التطويرية

%14

%11

نسبة البرامج والخدمات المطورة والمحسنة للمعلمين

%14

%10

نسبة عدد ساعات التطوير المهني للمعلمين

%14

%11

نسبة عدد ساعات التطوير للمشرفين التربويين

%14

%11

---بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التدريس

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

دراسة أسئلة االختبارات ومدى
توافقها مع جداول المواصفات
وتحليل المحتوى واألهداف

ورشة عمل

التقنيات المعاصرة لتحسين
أداء العمل التربوي في الميدان
تطبيق معايير الجودة الشاملة
في الميدان التربوي

كوادر بشرية
مخصص مالي
تجهيزات
برنامج تدريبي
قاعة تدريب مجهزة
حقيبة تدريبية

من

إلي

0/11

1112/0/19

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

اإلشراف التربوي

االختبارات

1222

1/09

1112/1/01

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التقنيات ومصادر التعلم

122

7/1

1112/7/7

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

الجودة الشاملة

1222
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم
تفعيل تطبيق استراتيجيات التدريس
بناء قدرات المعلمين لدمج التقنية بالمنهج الدراسي لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة
تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية
تطوير أساليب اإلشراف التربوي
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة المستفيدين من البرامج التطويرية

%14

%11

نسبة البرامج والخدمات المطورة والمحسنة للمعلمين

%14

%10

نسبة عدد ساعات التطوير المهني للمعلمين

%14

%11

نسبة عدد ساعات التطوير للمشرفين التربويين

%14

%11

---بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التدريس

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج
نشر ثقافة نظم ومعايير الجودة
الشاملة في مدارس التعليم
العام.
تجارب اإلشراف التربوي
المتميزة ببعض دول العالم
علم العصر
التخطيط االستراتيجي
األدوار الفنية لوكيل المدرسة
في دعم المعلمين

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
برنامج تدريبي
قاعة تدريب مجهزة
حقيبة تدريبية
لقاء تربوي
مطبوعات
برنامج تدريبي
قاعة تدريب مجهزة
حقيبة تدريبية
ورشة عمل
قاعة مجهزة

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

الجودة الشاملة

1511

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1111

من

إلي

9/11

1112/9/19

مركز التدريب

9/0

1112/9/3

مركز التدريب

1/17

1112/1/10

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1111

1/3

1112/1/11

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1111
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم
تفعيل تطبيق استراتيجيات التدريس
بناء قدرات المعلمين لدمج التقنية بالمنهج الدراسي لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة
تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية
تطوير أساليب اإلشراف التربوي
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة المستفيدين من البرامج التطويرية

%14

%11

نسبة البرامج والخدمات المطورة والمحسنة للمعلمين

%14

%10

نسبة عدد ساعات التطوير المهني للمعلمين

%14

%11

نسبة عدد ساعات التطوير للمشرفين التربويين

%14

%11

---بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التدريس

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج
تطوير مؤشرات األداء
اإلشرافي
اإلشراف التربوي في عصر
المعرفة
مفاهيم أساسية في
اإلدارة التربوية والتعليمية
قائد المدرسة  ...نواة التغيير
إدارة المدارس بين
المسؤوليات والرسالة التربوية

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
برنامج تدريبي
قاعة تدريب مجهزة
حقيبة تدريبية
برنامج تدريبي
قاعة تدريب مجهزة
حقيبة تدريبية
لقاء تربوي
قاعة تدريب مجهزة
تبادل زيارات مع المناطق
لقاء تربوي
قاعة تدريب مجهزة

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1222

التدريب التربوي

511
511

من

إلي

1/92

1112/1/1

مركز التدريب

9/11

1112/9/11

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

7/10

1112/7/10

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

9/09

1112/9/92

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1111

9/00

1112/9/00

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1111
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 2
األهداف التفصيلية

قسم التدريب التربوي واالبتعاث"
بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهم
تطوير أداء العاملين من شاغلي الوظائف التعليمية

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
 11ساعة

عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين
المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

اإلشراف التربوي

07222

األقسام اإلشرافية

11222

األقسام اإلشرافية

01222

الجهة المنفذة

من

إلي

المهارات األساسية لتمكين
المعلم

حقائب –مستلزمات تدريب

1112/9/9

1111/9/01

مراكز التدريب/المدارس

البرامج التخصصية للمعلمين

حقائب –مستلزمات تدريب

1112/ 1/7

1111/9/92

مراكز التدريب/المدارس

التدريبالتربوي

البرامج اإلثرائية

حقائب –مستلزمات تدريب

1112/9/9

1111/9/0

مراكز التدريب

التدريبالتربوي
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم التدريب التربوي واالبتعاث"
بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

تطوير أداء العاملين من شاغلي الوظائف التعليمية

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
 11ساعة

عدد الساعات التدريبية المقدمة لكل معلم أو قائد
المبادرات( وزاريه )

--

المبادرات ( إدارة التعليم )

--

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

برامج دمج التقنية في التعليم

حقائب –مستلزمات تدريب شبكة
انترنت

مشروع خبرات

انطباق الشروط على المتقدمين

العام المالي 1111 / 1112هـ

برامج معهد اإلدارة العامة

استكمال مسوغات الترشيح

العام المالي 1111 / 1112هـ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

مراكز
التدريب+المدارس

التدريب التربوي

األقسام اإلشرافية

01222

دول مختارة

التدريب واالبتعاث

أقسام اإلدارة

بند وزاري

المعهد

التدريب واالبتعاث

أقسام اإلدارة

92222

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/9/13

1111/1/7
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الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

)

األهداف التفصيلية

قسم التدريب التربوي واالبتعاث"
بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهم
تأهيل المستجدين من شاغلي الوظائف التعليمية

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
%30

نسبة تأهيل المستجدين من شاغلي الوظائف التعليمية
المبادرات( وزاريه )

--

المبادرات ( إدارة التعليم )

--

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

مراكز التدريب

التدريب التربوي

أقسام اإلدارة

1122

التدريب واالبتعاث

أقسام اإلدارة

1122

التدريب واالبتعاث

أقسام اإلدارة

1122

مكان التنفيذ

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تأهيل المعلمين المستجدين

حقائب –مستلزمات تدريب

الفصل األول للعام الدراسي
1111 / 1112

تأهيل المكلفين بالتشكيالت
المدرسية

حقائب – مستلزمات تدريب

الفصل األول للعام الدراسي
1111 / 1112

مراكز التدريب

تأهيل المشرفين التربويين
المستجدين

حقائب – مستلزمات تدريب

الفصل األول للعام الدراسي
1111 / 1112

مراكز التدريب

من

الجهة المنفذة

إلي
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 2
األهداف التفصيلية

قسم التدريب التربوي واالبتعاث"
بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهم
توطين التدريب بالمدارس

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
%31

نسبة توطين التدريب بالمدارس المستهدفة

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

مشروع توطين التدريب بالمدارس

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

مكان
التنفيذ

المدارس

التدريب واالبتعاث

المدارس

12222

التدريب واالبتعاث

المدارس

10222

التدريب واالبتعاث

اإلشراف التربوي

12222

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

التدريب على ( )1حقائب من
المهارات األساسية للمعلم

حقائب –مستلزمات تدريب

الفصل الثاني للعام االدراسي
1112 / 1193

التدريب على ( )1حقائب من
المهارات األساسية للمعلم

حقائب –مستلزمات تدريب

الفصل األول للعام الدراسي 1111 / 1112

المدارس

مجتمعات التعلم المهنية

حقائب –مستلزمات تدريب

الفصل األول للعام الدراسي 1111 / 1112

المدارس

إلي

من

65

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 2
األهداف التفصيلية

قسم التدريب التربوي واالبتعاث"
بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهم
التحسين المستمر في النمو المهني للمعلمين

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
 11ساعة

عدد الساعات التدريبية المقدمة لكل معلم أو قائد
المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

الشراكة المجتمعية مع جامعة طيبة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

المركز الحضاري

التدريب +كلية المجتمع

أقسام اإلدارة

0122

التدريب +كلية المجتمع

أقسام اإلدارة

0122

أقسام اإلدارة

0122

أقسام اإلدارة

0122

مكان التنفيذ

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

ورشة عمل عن التدريس التأملي

حقائب+مستلزمات تدريبية

شهر رجب 1112هـ

ورشة عمل عن تطوير الذات

حقائب+مستلزمات تدريبية

شهر رجب 1112هـ

المركز الحضاري

ورشة عمل عن توظيف التقنية
في التعليم

حقائب+مستلزمات تدريبية

شهر رجب 1112هـ

المركز الحضاري

التدريب +كلية المجتمع

ورشة عمل عن القيادة الذاتية

حقائب+مستلزمات تدريبية

شهر رجب 1112هـ

المركز الحضاري

التدريب +كلية المجتمع

من

الجهة المنفذة

إلي
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 2
األهداف التفصيلية

قسم التدريب التربوي واالبتعاث"
بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهم
التحسين المستمر في النمو المهني للمعلمين

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

عدد الساعات التدريبية المقدمة لكل معلم أو قائد
 11ساعة

عدد الساعات التدريبية المقدمة لكل معلم أو قائد
المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

الشراكة المجتمعية مع جامعة طيبة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

المركز الحضاري

التدريب +كلية المجتمع

أقسام اإلدارة

0122

التدريب +كلية المجتمع

أقسام اإلدارة

0122

أقسام اإلدارة

7122

أقسام اإلدارة

12222

مكان التنفيذ

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

ورشة عمل عن بناء االختبارات

حقائب+مستلزمات تدريبية

شهر رجب 1112هـ

ورشة عمل عن التفكير الناقد

حقائب+مستلزمات تدريبية

شهر رجب 1112هـ

المركز الحضاري

دورة في تعلم اللغة اإلنجليزية

حقائب+مستلزمات تدريبية

شهر رجب 1112هـ

كلية المجتمع

التدريب +كلية المجتمع

دورة في الحاسب اآللى

حقائب+مستلزمات تدريبية

شهر رجب 1112هـ

كلية المجتمع

التدريب +كلية المجتمع

من

الجهة المنفذة

إلي
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية

قسم التدريب التربوي واالبتعاث"
بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهم
حوسبة عمليات التدريب التربوي واالبتعاث
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

عدد الساعات التدريبية المقدمة لكل معلم أو قائد
% 02

نسبة حوسبة عمليات التدريب واالبتعاث
المبادرات( وزاريه )

---

المبادرات ( إدارة التعليم )

منصة نماء االلكترونية

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

تحسين مستوى الخدمة

شبكة انترنت+مبرمج

1112/1/7

1111/1/ 01

النظام االلكتروني

التدريب عن بعد

شبكة انترنت+مبرمج+مدرب

1111/1/0

1111/9 / 92

منصة التدريب

68

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب واالبتعاث

النشاط العلمي

0222

التدريب واالبتعاث

أقسام اإلدارة

1222

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

)

األهداف التفصيلية

قسم التدريب التربوي واالبتعاث"
بنين"

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهم
تطوير أداء العاملين من شاغلي الوظائف التعليمية

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

عدد الساعات التدريبية المقدمة لكل معلم أو قائد
 11ساعه

عدد ساعات التطوير المهني المقدم للقادة في القيادة التعليمية
المبادرات( وزاريه )

---

المبادرات ( إدارة التعليم )

منصة نماء االلكترونية

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

تأهيل قادة ووكالء المدارس
المستجدين

حقائب – مستلزمات تدريب

الفصل األول للعام
الدراسي
1111 / 1112

-

برامج معهد اإلدارة العامة

استكمال مسوغات الترشيح

العام المالي 1112
1111 /هـ
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الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

مراكز التدريب

التدريب واالبتعاث

أقسام اإلداة

1122

المعهد

التدريب واالبتعاث

أقسام اإلدارة

92222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم .

قسم رعاية الموهوبين

تطوير أداء معلمي ومنسقي الموهوبين من خالل برامج تدريبية مقننة بنا ًء على إحتياجاتهم التدريبية

الهدف التفصيلي

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة معلمي ومنسقي الموهوبين المؤهلين

%71

%122

نسبة معلمي فصول الموهوبين المؤهلين لتدريس فصول الموهوبين

%122

%122

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

برنامج تأهيل معلمي ومنسقي
الموهوبين

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1111/1/0هـ

1111/1/9هـ

التدريب التربوي

برنامج تأهيل معلمي فصول
الموهوبين

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1111/1/3هـ

1111/1/19هـ

التدريب التربوي
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الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

قسم الموهوبين

التدريب التربوي

--

قسم الموهوبين

التدريب التربوي

--

الجهة المنفذة

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم .

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم رعاية الموهوبين

تطوير أداء معلمي ومنسقي الموهوبين من خالل برامج تدريبية مقننة بنا ًء على إحتياجاتهم التدريبية

الهدف التفصيلي

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة معلمي الموهوبين المستفيدين من تبادل الزيارات بين المدارس

%01

%12

نسبة معلمي الموهوبين المستفيدين من تبادل الزيارات مع مدارس المدينة المنورة

%11

%92

نسبة معلمي ومنسقي الموهوبين بالمدارس الحاضرين لورش األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع

%12

%122

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تبادل الزيارات بين المدارس

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

تبادل الزيارات مع المنطقة الشرقية

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1112/1/19هـ

ورشة األسبوع الوطني للموهبة
واإلبداع

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1112/9/02
هـ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

مدرسة شيبة بن
عثمان

قسم الموهوبين

المدارس

---

1112/1/10هـ

إدارة التعليم
بالمنطقة الشرقية

قسم الموهوبين

مدرسة شيبة بن عثمان  +ابن القيم

---

1112/9/02
هـ

التدريب التربوي

قسم الموهوبين

التدريب التربوي

---

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

إلي

الفصل الدراسي االول
1111/1112هـ
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم .

الهدف اإلستراتيجي رقم () 1

قسم رعاية الموهوبين

تطوير أداء معلمي ومنسقي الموهوبين من خالل برامج تدريبية مقننة بنا ًء على إحتياجاتهم التدريبية

الهدف التفصيلي

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة معلمي ومنسقي الموهوبين بالمدارس الحاضرين لبرنامج التفكير اإلبداعي

%01

%12

نسبة معلمي ومنسقي الموهوبين بالمدارس الحاضرين لبرامج التفكير

%12

%02

نسبة معلمي ومنسقي الموهوبين الحاضرين لبرنامج حل المشكالت المستقبلية بطرق إبداعية

%01

%12

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

البرنامج التدريبي التفكير اإلبداعي

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1112/7/12هـ

برامج التفكير ( القبعات  -سكامبر )

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1111/1/11هـ

البرنامج التدريبي حل المشكالت
المستقبلية بطرق إبداعية

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1111/1/10هـ

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

قسم الموهوبين

التدريب التربوي

--

التدريب التربوي

--

التدريب التربوي

--

من

إلي
1112/7/11هـ

التدريب التربوي

1111/1/10هـ

التدريب التربوي

قسم الموهوبين

التدريب التربوي

قسم الموهوبين

1111/1/1 3هـ
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تعليم الكبار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة األمية بين الكبار ( 11سنة فأكثر ’ سعوديين )
المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تحسين استقطاب المعلمين /أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم
القضاء على األميّة القرائية والحسابية
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%0
التعلم مدى الحياة (استدامة)

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

االتجاهات الحديثة في تعليم الكبار

كوادر بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/21/09

1112/21/92

مركز التدريب

الجهة المنفذة

تعليم الكبار

الجهة المساندة

التدريب التربوي

تنفيذ لقاء لمديري المراكز
والمدارس الليلية لتدارس تطوير
العمل ومستجداته

كوادر بشرية

1112/10/00

1111/21/10

تعليم الكبار

التدريب التربوي

مديري المدارس
ومعلمين

اختيار معلمين متميزين للتدريس
في المراكز والمدارس الليلية

كوادر بشرية

1112/10/00

1111/20/09

تعليم الكبار

اإلشراف التربوي

مديري المدارس
ومعلمين

73

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تعليم الكبار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1
األهداف التفصيلية
مؤشر األداء
نسبة األمية بين الكبار ( 11سنة فأكثر ’ سعوديين )

تحسين استقطاب المعلمين /أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم
القضاء على األميّة القرائية والحسابية
المؤشرات
المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
%0

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

عمل زيارات متبادلة لجميع
مديري المراكز ومدارس تعليم
الكبار

كوادر بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

1111/21/10

1111/20/09
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تعليم الكبار

الجهة المنفذة

تعليم الكبار

الجهة المساندة

مديري المدارس
ومعلمين

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تحسين استقطاب المعلمات وتأهيلهن وتطويرهن.

األهداف التفصيلية

قسم /اإلشراف التربوي (بنات)

تطوير أداء المعلمات في تدريس المناهج المطورة لجميع المواد
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة تنفيذ الطالبات لمشاريع تدعم المادة العلمية بنسبة %122

%12

%12

نسبة التقارير اإلحصائية عن تطوير طرائق التدريس في مادة التربية الفنية

-

%122

نسبة تطبيق %01من المعلمات المستهدفات لمهارات التفكير في التدريس

-

%12

المبادرات ( وزاريه )
قدراتي تتميز ( رفع معدالت طالبات الصفين الثاني والثالث ثانوي في القدرات )

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

إثراء المادة العلمية

شبكات نت /مستلزمات مكتبية

0

تطوير الكفيات التدريسية لمعلمات
التربية الفنية قي ضوء مؤشرات
األداء

9

دمج مهارات التفكير في التدريس

قاعة مجهزةجهاز عرض-أوراق عملقاعة مجهزة
جهاز عرض /حقائب تدريبية

الجهة المساندة

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة

مركز
التدريب

شعبة الدراسات اإلسالمية
أ /ناجيه المحمدي

التدريب التربوي

922

مركز
التدريب

شعبة التربية الفنية
أ /هوازن صغير

التدريب التربوي

922

مركز
التدريب

شعبة الدراسات اإلسالمية
أ /ناجيه المحمدي

التدريب التربوي

122

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/0/1

1112/0/1

1112/9/19

1111/9/11هـ
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/9/17
1112

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم (

) 1

تحسين استقطاب المعلمات وتأهيلهن وتطويرهن.

قسم /اإلشراف التربوي (بنات)

تطوير أداء المعلمات في تدريس المناهج المطورة لجميع المواد

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تطبيق %92من معلمات الصفوف االولية مهارات االدارة الصفية الناجحة

-

%92

-

%12

نسبة تطبيق %12من معلمات التربية االسرية لطرائق التدريس الفعالة
المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

إلي

مقومات االدارة الصفية
الناجحة

بروجيكتور /أوراق عمل
سبورة /أقالم

1111 / 9/11

1111 / 9/11

مركز التدريب

التدريس الفعال

جهاز عرض
حقيبة تدريبية

ف1

ف0

مركز التدريب
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الجهة المنفذة

شعبة الصفوف االولية
رشا محمد تركي
شعبتي العلوم و التربية االسرية

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

922

التدريب التربوي

922

الهدف اإلستراتيجي رقم (

) 1

األهداف التفصيلية

تحسين استقطاب المعلمات وتأهيلهن وتطويرهن

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تحسين األداء النوعي للفئة األولى بالرعاية
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

نسبة تطبيق المعلمات المستهدفات ألساليب التقويم بنسبة %02

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

%12

-

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

إدارة البيئة الصفية

قاعة مجهزة  /أوراق عمل

مكان التنفيذ
من

التقويم من اجل التعلم

قاعة مجهزةجهاز عرض_حقائب تدريبية

ف1

1111 /1/1

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب
التربوي

922

التدريب
التربوي

022

إلي
ف1

مركز التدريب

1111 /1/0
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مركز التدريب

شعبة االنجليزي والدراسات
اإلسالمية والرياضيات
مشرفة االجتماعات
ا /نوال الصاعدي

الهدف اإلستراتيجي رقم (

) 1

تحسين استقطاب المعلمات وإعدادهن وتطويرهن.

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تحسين األداء النوعي للفئة األولى بالرعاية.
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة تطبيق  %122قائدات المدارس المستجدات للصالحيات والدليليلن التنظيمي واإلجرائي
االصدار9

%32

%12

نسبة تفعيل دليل الميزانية التشغيلية بشكل جيد بنسبة %122

%122

%122

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

*صالحيات القيادات المدرسية ورشة
عمل
*الدليلين التنظيمي واإلجرائي االصدار9

*دليل الميزانية التشغيلية

قاعة مجهزةجهاز عرض-أوراق عمل

مكان التنفيذ
من

إلي

1111 /1/7

1111 /1/7

1111 /1/0

1111 /1/0

1111/1/00

1111/1/00
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الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

122

مركز التدريب

مشرفة القيادة
المدرسية
ا /نور الحربي

التدريب التربوي

122

922

الهدف اإلستراتيجي رقم (

) 1

تحسين استقطاب المعلمات وإعدادهن وتطويرهن.

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

رفع الكفاءة التعليمية والتربوية للمعلمات وبخاصة تطوير قدراتهن المعرفية والمهارية.
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي1441-1441هـ

نسبة تطبيق المستهدفات لطرائق تدريس ممتعة في التدريس بنسبة%12
نسبة حضور  %12من المستهدفات

-

%02
%122

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

طرق تدريس اللغة االنجليزية

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

قاعة مجهزةعروض تقديمية-أوراق عمل

خصائص النمو

التعليم المتمايز

قاعة مجهزةعروض تقديمية-أوراق عمل

مكان التنفيذ
من

إلي

1111 /1/7

1111 /1/7

مركز التدريب

1111 /1 /13

1111/1 /01

قاعة االجتماعات

ف1

ف1

مركز التدريب
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الجهة المساندة

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة

شعبة اللغة االنجليزية
أشواق جان

التدريب التربوي

122

شعبة الدراسات االجتماعية
نوال الصاعدي

التدريب التربوي

922

مركز التدريب

122

الجهة المنفذة

شعبتي الصفوف األولية والعلوم

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

تحسين استقطاب المعلمات وإعدادهن وتطويرهن.

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

رفع الكفاءة التعليمية والتربوية للمعلمات وبخاصة تطوير قدراتهن المعرفية والمهارية.
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تطبيق المعلمات المستهدفات للبدائل في التدريس بنسبة %122

-

%122

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تميزي بتدريسك

قاعة مجهزةعروض تقديمية-أوراق عمل

الصف المقلوب
تطوير النمو المهني لمعلمات التربية
األسرية

عرض تقديمي-أوراق عمل

مكان التنفيذ
من

إلي

1112 /1/09

1112 /1/09

مركز التدريب

1111 /9 /09

1111/9 /09

قاعة
االجتماعات

1111/1/11

1111/1/17

التدريب
التربوي

82

الجهة المساندة

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة

شعبة الصفوف األولية
رشا المطيري

التدريب التربوي

122

شعبة الدراسات االجتماعية
نوال الصاعدي

التدريب التربوي

922

شعبة التربية األسرية
فوزيه العمري

التدريب التربوي

922

الجهة المنفذة

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

تحسين استقطاب المعلمات وإعدادهن وتطويرهن.

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

رفع الكفاءة التعليمية والتربوية للمعلمات وبخاصة تطوير قدراتهن المعرفية والمهارية.
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تطبيق المستهدفات للبرامج االثرائية بنسبة %122

-

%122

-

%72

نسبة رفع كفاءة المعلمات في التخطيط للتدريس بنسبة %72
المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

البدائل في التربية الفنية

ورشة تجويد وتصحيح مهارات التالوة
مهارات القرن  01في تدريس اللغة
االنجليزية

قاعة مجهزةعروض تقديمية-أوراق عمل

مكان التنفيذ
من

إلي

1111 /9/1

1111 /9/1

مركز التدريب

-

-

مركز التدريب

1112/9/11

1112/9/19

التدريب
التربوي

80

الجهة المنفذة

شعبة التربية الفنية
هوازن صغير

الجهة المساندة

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

122

شعبة الدراسات اإلسالمية
ناجيه المحمدي

التدريب التربوي

922

شعبة اللغة االنجليزية
أشواق جان

التدريب التربوي

922

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تحسين استقطاب المعلمات وإعدادهن وتطويرهن.
رفع الكفاءة التعليمية والتربوية للمعلمات وبخاصة تطوير قدراتهن المعرفية والمهارية.

األهداف التفصيلية

تطوير أداء القائدات في بناء الخطط التشغيلية وتقويمها
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441 -1441هـ

نسبة تطبيق معلمات التربية الفنية لفن الخيوط

-

%72

نسبة تنفيذ المستهدفات للخطط التشغيلية بشكل جيد

%12

%12

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

فن الخيوط وتعرقات الخشب

بناء الخطة المدرسية وتقويمها

قاعة مجهزةعروض تقديميةأوراق عملمستلومات فنية
قاعة مجهزةعروض تقديميةأوراق عملمستلومات فنية

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111 /09/19

1111 /0/19

مركز التدريب

1111/0/7

1111/0/7

مركز التدريب

82

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

شعبة التربية األسرية
هوازن صغير

التدريب التربوي

122

شعبة القيادة المدرسية

التدريب التربوي

922

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

)

تحسين واستقطاب المعلمات وتأهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم تعليم الكبيرات

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة التطوير المهني التي استكملها المعلمات

-

%122

المبادرات ( وزاريه )

_

المبادرات ( إدارة التعليم )

_

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

التدريب على حقيبة الخصائص
والمفاهيم

مالية_مادية_بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/0/71

1112/0/13

83

مركز التدريب

الجهة المنفذة

تعليم الكبيرات

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي
االعالم التربوي

----

تحسين استقطاب المعلمين  /وأعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

رياض األطفال

زيادة التطوير المهني لمعلمات وقائدات رياض األطفال

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة التطوير المهني التي استكملها المعلمات بمعدل  0ساعات لكل معلمة

%122

%122

نسبة التطوير المهني التي استكملها القائدات بمعدل  1ساعات لكل قائدة

%122

%122

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمات والقيادات التعليمية

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

1

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

دورة المعايير النمائية لرياض
األطفال من سن (9الى)9
سنوات

مادية-بشرية

1112/9/13هـ

1112/9/02هـ

مركز التدريب

مهارات التعامل مع الطفل

مادية-بشرية

1112/9/09هـ

1112/9/00ه

مركز التدريب

84

مشرفة رياض األطفال

اإلشراف التربوي-
اإلعالم التربوي

مشرفة رياض األطفال

اإلشراف التربوي-
اإلعالم التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

----

---

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

تحسين استقطاب المعلمين  /وأعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

)

رياض األطفال

زيادة التطوير المهني لمعلمات وقائدات رياض األطفال

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة التطوير المهني التي استكملها المعلمات بمعدل  0ساعات لكل معلمة

%122

%122

نسبة التطوير المهني التي استكملها القائدات بمعدل  1ساعات لكل قائدة

%122

%122

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمات والقيادات التعليمية

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

البيئة التربوية للطفل

مادية _بشرية

مستمر

1

الدليل التطبيقي للمعايير النمائية
لعمر()9-9

مادية_بشرية

مستمر

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الروضات

قسم رياض األطفال

المدارس

/

الروضات

قسم رياض األطفال

المدارس

1122

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

إلي

85

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

تحسين استقطاب المعلمين \اعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

)

رياض األطفال

زيادة التطوير المهني لمعلمات وقائدات رياض األطفال

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة التطوير المهني التي استكملها المعلمات بمعدل  0ساعات لكل معلمة

%122

%122

نسبة التطوير المهني التي استكملها القائدات بمعدل  1ساعات لكل قائدة

%122

%122

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمات والقيادات التعليمية

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

السالمة الشخصية للطفل في
مرحلة الطفولة

مادية _بشرية

مستمر

1

رفع مستوى وتطوير القائدات
واإلتفاق على خطة موحدة
لجميع الروضات

مادية_بشرية

مستر

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

قسم رياض أطفال

المدارس

----

التدريب التربوي

قسم رياض األطفال

المدارس

/

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

إلي

86

تحسن استقطاب المعلمات وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم التدريب بنات

اكساب المعلمات المستجدات الجدارات الوظيفية الالزمة لهن للقيام بمهامهن

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  14411-1441هـ

نسبة التطوير المهني التي استكملها المعلمات

%12

%01

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

االشراف التربوي
شؤون معلمين

12222

االشراف التربوي

02222

اإلشراف التربوي

12222

الجهة المنفذة

من

إلي

1

تهيئة المعلمة الجديدة

مدربات  ،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

1112/10/01هـ

/10/00
1112هـ

مركز التدريب

0

مشروع الجدارات
الوظيفية

مدربات  ،،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

1111/1/92هـ

1111/1/92
هـ

مركز التدريب

التدريب التربوي

9

التطوير المهني لمشرفات
ومعلمات اللغة اإلنجليزية

مدربات  ،،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

1112/9/10هـ

1111/1/92
هـ

مراكز التدريب
والمدارس

التدريب التربوي

87

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

)

تحسن استقطاب المعلمات وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم التدريب بنات

اكساب القائدات المهارات التطويرية في مجال القيادة
المؤشرات

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  14411-1441هـ

نسبة التطوير المهني التي استكملها القائدات في مجال القيادة

%71

%15

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

من

إلي

1
1
4
4

حصر االحتياج التدريبي للقائدات
في مجال القيادة

مادية – بشرية

1112/1/92هـ

1111/1/7هـ

مركز التدريب

القيادة األكثر تحريكا

مادية – بشرية

1112/1/92هـ

1111/1/7هـ

مركز التدريب

التدريب التربوي

دور القيادات في برامج التحول
الوطني

مادية – بشرية

1112/1/92هـ

1111/1/7هـ

مركز التدريب

التدريب التربوي

االشراف التربوي

اضاءات قيادية

مادية – بشرية

1112/1/92هـ

1111/1/7هـ

مركز التدريب

التدريب التربوي

االشراف التربوي

88

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة المتوقّعة

التدريب التربوي

االشراف التربوي

1222

االشراف التربوي

0222
0222
0222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تحسن استقطاب المعلمات وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم التدريب بنات

اكساب المعلمات المستجدات الجدارات الوظيفية الالزمة لهن للقيام بمهامهن
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  14411-1441هـ

نسبة التطوير المهني التي استكملها المعلمات

%51

%05

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

1

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

حصر االحتياج التدريبي
لشاغالت الوظائف
التعليمية

مادية – بشرية

1112/1/92هـ

1111/1/7هـ

مركز التدريب

التدريب التربوي

االشراف التربوي

1222

حصر البرامج المنفذة

مادية – بشرية

1112/1/0هـ

1111/1/7هـ

مركز التدريب

التدريب التربوي

االشراف التربوي

1222

89

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تحسن استقطاب المعلمات وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

تطوير مهارات المشرفات التربويات والقائدات من خالل البرامج القصيرة وبرنامج اثراء

قسم التدريب بنات

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة التطوير المهني التي استكملها المعلمات

%11

%32

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

1

التطوير المهني لمعلمات ومشرفات
الحاسب اآللي (المرحلة الثالثة)

0

التطوير المهني لمعلمات رياض
األطفال

9

قيادة آمنة

م

 1بحث الدرس

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

االشراف التربوي

9222

رياض االطفال

11222
02222
01222

الجهة المنفذة

من

إلي

مدربات  ،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

1111/1/92هـ

1111/1/92هـ

مراكز التدريب
والمدارس

مدربات  ،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

1111/1/92هـ

1111/1/92هـ

مركز التدريب

التدريب التربوي

مدربات  ،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

1111/1/92هـ

1111/1/92هـ

مركز التدريب

التدريب التربوي

االمن والسالمة

مدربات  ،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

1111/1/92هـ

1111/1/92هـ

مركز التدريب

التدريب التربوي

االشراف التربوي

92

تحسن استقطاب المعلمات وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم التدريب التربوي بنات

رفع المهارات المهنية النوعية للمشرفات والقائدات والمعلمات عن طريق التطوير المهني

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة التطوير المهني التي استكملها المعلمات

%11

%32

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

مكان التنفيذ

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

المدربة المقيمة

مدربات  ،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

مستمر

من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

مراكز التدريب
والمدارس

التدريب التربوي

االشراف التربوي

0

إيفاد داخلي

مدربات  ،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

حسب التعميم الوارد من
الوزارة

-----

الجامعات السعودية

التدريب التربوي

------

---

9

ابتعاث خارجي

مدربات  ،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

حسب التعميم الوارد من
الوزارة

-----------

جامعات خارجية

التدريب التربوي

________

---

1

خبرات

مدربات  ،،ميزانية
قاعة تدريبية جاهزة

حسب التعميم الوارد من
الوزارة

-----------

جامعات خارجية

التدريب التربوي

________

---

مستمر
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الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تحسين استقطاب المعلمين وتأهيليهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم تقنية المعلومات

رفع المهارات التقنية لدى العاملين في القطاع التعليمي
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تدريب المعلمين والموظفين على المهارات اآلساسية للحاسب اآللي

----

%32

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
ر

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تقنية المعلومات

قسم التدريب التربوي

ال يوجد

قسم التدريب التربوي

ال يوجد

قسم التدريب التربوي

ال يوجد

الجهة المنفذة

من

إلي

دورة تدريبية بحماية البيانات
وآمن المعلومات

كوادر بشرية

9/1

9/7

مركز التدريب

دورة تدريبية بأساسيات الحاسب
اآللي للموظفين والموظفات
الجدد

كوادر بشرية

9/10

9/11

مركز التدريب

تقنية المعلومات

دورة تدريبية بالتعامل مع
microsoft office 365

كوادر بشرية

9/13

9/01

مركز التدريب

تقنية المعلومات

92

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

قسم األمن والسالمة المدرسية

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم
تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية

األهداف التفصيلية

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
%12

نسبة المعلمين والمعلمات المدربين على أنظمة األمن والسالمة
مبادرة األمن والسالمة المدرسية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

لقاءات تدريبية على األمن
والسالمة

بشرية

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

تبرمج الحقاً

التدريب التربوي

93

األمن والسالمة

التدريب التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية واإلدارية
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء
نسبة التحاق شاغلي الوظائف التعليمية ببرنامج تحليل بيئة العمل

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

--

نسبة التحاق شاغلي الوظائف اإلدارية ببرنامج دليل المراسالت
نسبة التحاق شاغالت الوظائف التعليمية القيادية ببرنامج دليل المراسالت

%02
%72
%31

-----

المبادرات( وزاريه )

---

المبادرات ( إدارة التعليم )

تفعيل دليل المراسالت ( عالجي)

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

تحليل بيئة العمل وفق نموذج
swot

بشرية

1112/1/19

1112/1/92

مركز التدريب
النسوي

التخطيط والمعلومات

التدريب التربوي بنين
وبنات

برنامج دليل المراسالت

بشرية

1112/1/09

1112/1/01

مركز التدريب
النسوي

التخطيط والمعلومات

تطوير الموارد البشرية

برنامج دليل المراسالت

بشرية

1112/1/00

1112/1/00

مركز التدريب
النسوي

التخطيط والمعلومات

التدريب التربوي بنين
وبنات
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اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ()1

تحسين استقطاب المعلمين واعدادهم وتاهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم التجهيزات المدرسية

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المستهدفين من المشرفين التربويين والمعلمين الذين استكملوا برامج التطوير المهني

%122

%122

-

-

-

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

مبادرة التعليم الرقمي ومصادر التعلم التفاعلية

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

1

حضور دورات ولقاءات
تطويرية

خطة االحتياج
خطة البرامج التدريبية
كوادر بشرية

1112/1/92ه

1112/0/00ه

0

تنفيذ برامج ولقاءات تنشطية
المناء وامينات المصادر

خطة االحتياج
خطة البرامج التدريبية
كوادر بشرية

1112/1/92ه

1112/0/00ه

مراكز التدريب
المدارس

9

تنفيذ برامج ولقاءات تنشطية
لمحضري المختبرات المدرسية

1112/1/92ه

1112/0/00ه

مراكز التدريب
المدارس

خطة االحتياج
خطة البرامج التدريبية
كوادر بشرية
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مراكز التدريب
المدارس

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

االشراف التربوي
التدريب التربوي
الموارد البشرية

مشرفي ومشرفات القسم

حسب البند
المخصص

االشراف التربوي
التدريب التربوي
الموارد البشرية

أمناء وامنيات المصادر
التعلم

حسب البند
المخصص

االشراف التربوي
التدريب التربوي
الموارد البشرية

محضري المختبرات
المدرسية

حسب البند
المخصص

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ()1

تحسين استقطاب المعلمين واعدادهم وتاهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم التجهيزات المدرسية

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المستهدفين من المشرفين التربويين والمعلمين الذين استكملوا برامج التطوير المهني الخاص
بالمبادرة

-

%12

-

-

-

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

مبادرة التعليم الرقمي ومصادر التعلم التفاعلية

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

تنفيذ برامج مبادرة التعليم
الرقمي ومصادر التعلم التفاعلية

خطة المبادرة
كوادر بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/1/92ه

1112/0/00ه

96

مراكز التدريب
مصادر التعلم

الجهة المنفذة

صاحب المبادرة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي
االشراف التربوي
المدارس

حسب البند
المخصص

الهدف اإلستراتيجي رقم ()1

تحسين استقطاب المعلمين واعدادهم وتاهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم الصحة المدرسية

رفع مستوى الوعي الصحي والتقني للمرشدين و المرشدات الصحيين والمعلملين والمعلمات والكادر التعليمي
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441

نسبة ساعات التطوير المهني التي استكملها المستهدفين

-

%12

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

برنامج اإلسعافات االولية

0

تدريب برنامج نور للمرشدين
والمرشدات الصحيين

مكان التنفيذ
من

إلي

خطة االحتياج
خطة البرامج التدريبية
كوادر بشرية

1112/1/92ه

1112/0/00ه

خطة االحتياج
خطة البرامج التدريبية
كوادر بشرية

1112/1/92ه

1112/0/00ه

97

مراكز التدريب
المدارس
الهالل االحمر
مراكز التدريب
المدارس

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

وزارة الصحة

الصحة المدرسية

الصحة المدرسية

االشراف التربوي
التدريب التربوي
الموارد البشرية

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

الهدف اإلستراتيجي رقم ( )1
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط المدرسي

تنمية القدرات التقنية للكادر التعليمي
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المستفيدين من البرامج التقنية من الكادر التعليمي

-

%122
-

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

التدريب على نظام نور

كوادر بشرية
تجهيزات تقنية
قاعه

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/1/92ه

1112/0/19ه

98

التدريب

الجهة المنفذة

التخطيط المدرسي

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

ال يوجد

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تحسين استقطاب المعلمين أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم شئون المعلمين

التوسع في سد احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات والعمل على تطويرهم
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
%122

نسبة سد احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات
المبادرات( وزاريه )

ــــــــــ

المبادرات ( إدارة التعليم )

ــــــــــ

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

حصر احتياج المعلمين

كوادر بشرية

1112/7/11ه

1112/0/00ه

قسم شؤون
المعلمين

استقبال المعلمين الجدد

مادية -مالية

1112/10/10ه

1112/10/01
ه

التدريب التربوي
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الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

شؤون المعلمين

اقسام اإلدارة ذات
العالقة

اليوجد

شؤون المعلمين

التدريب التربوي

اليوجد

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم (

) 1

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

قسم خدمات الطالب

تحسين الكفاءة النوعية للكادر التعليمي (مشرفي القسم)
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
%12

متوسط عدد ساعات التدريب التي حصل عليها المستهدفين
المبادرات ( وزاريه )

-----------------

المبادرات ( إدارة التعليم )

-----------

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

1

التدريب على نظام نور

خطة+كوادر بشرية

1193/10/00ه

1112/0/10ه

0

برنامج السالمة في النقل المدرسي

خطة +كوادر بشرية

1112/9/7

1112/9/09

كوادر بشرية +أجهزة
حاسب

1112/10/00ه

1112/7/01ه

 9برنامج المقاصف المدرسية

022

المدارس

المدارس

المدارس

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

النقل المدرسي

المدارس

النقل المدرسي

المدارس +الجهات ذات العالقة

المقاصف المدرسية

المدارس

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة

اهلدف االسرتاتيجي
رقم ( ) 3

020

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم الشراكة بين المدرسة
والمجتمع " بنين"

تعزيز مشاركة المدرسة مع األسرة والمجتمع في الشراكة األجتماعية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نسبة مشاركة اولياء األمور افي الورش وحلقات النقاش

---

%41
ارتقاء

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

ورش عمل أولياء األمور
برنامج تدريبي حلقات نقاش
أولياء األمور
تنمية المسئولية االجتماعية
للطالب أولياء األمور

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

بشرية
بشرية
بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

5/10

1/15

المدارس

5/10

1/11

المدارس

1/15

7/15

المدارس

022

الجهة المنفذة

وحدة الشراكة
وحدة الشراكة
وحدة الشراكة

الجهة المساندة

منسق الحلقات
منسق الحلقات
رائد الشراكة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم () 4
األهداف التفصيلية

قسم الشراكة بين المدرسة
والمجتمع " بنين"

تعزيز مشاركة المدرسة مع االسرة والمجتمع
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نسبة مشاركة القطاع الخاص والعام في الشراكة المجتمعية

%41
ارتقاء

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

برنامج زيارة القطاع الخاص

مكان التنفيذ
من

إلي

7/15

0/15

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

القطاع الخاص
وحدة الشراكة

رائد الشراكة

بشرية

برنامج زيارة القطاع العام

بشرية

7/15

0/15

القطاع العام

وحدة الشراكة

رائد الشراكة

برنامج ولي االمر البديل

بشرية

7/15

0/15

المدارس

وحدة الشراكة

رائد الشراكة

023

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار .

)

قسم رعاية الموهوبين

التوسع في البرامج والمشاريع النوعية للموهوبين .

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالب المسجلين في المشروع الوطني

%1

%12

نسبة الطالب المرشحين للتسريع من الطالب المسجلين بالمشروع

%92

%12

نسبة الطالب المتدريبين من المرشحين لدخول مقياس موهبة

%122

%122

المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

قسم الموهوبين

المدارس  +مركز قياس

---

لجان التسريع باإلدارة
والوزارة

---

الجهة المنفذة

من

إلي

1

المشروع الوطني للتعرف على
الموهوبين

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1111/1/0هـ

1111/12/13هـ

المدارس

1

نظام التسريع

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1112/1/01هـ

1111/0/11هـ

المدارس

قسم الموهوبين

4

الورش التدريبية للطالب
المسجلين في المشروع الوطني
للتعرف

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1112/1/7هـ

مركز رعاية
الموهوبين

قسم الموهوبين

1112/1/11هـ

024

المدارس

---

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار .

)

قسم رعاية الموهوبين

التوسع في البرامج والمشاريع النوعية للموهوبين .

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالب المسجلين في األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي

%12

%01

نسبة الطالب المسجلين في مسابقة خيال

%0

%11

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

4

األولمبياد الوطني لإلبداع
العلمي

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1111/1/0هـ

1111/12/13هـ

5

مسابقة خيال

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

جماد ثاني 1112هـ

1112/0/07هـ

025

المدارس

المدارس

الجهة المنفذة

قسم الموهوبين

قسم الموهوبين

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

المدارس

---

المدارس

---

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار .

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

قسم رعاية الموهوبين

تنفيذ البرامج اإلثرائية لجميع الطالب في المدارس

الهدف التفصيلي

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالب المستفيدين من برنامج المفكر الصغير

%1

%12

نسبة الطالب المستفيدين من برنامج كن مبدعا ً

%1

%12

نسبة الطالب المستفيدين من برنامج تطوير المهارات التقنية

%1

%12

المبادرات( وزاريه )
تطوير المهارات التقنية للطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

0

برنامج المفــــــكر الصغير

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

الفصل الدراسي األول 1111/1112ه

1

برنامج كن مبدعاً

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

الفصل الدراسي األول 1111/1112هـ

11

تطوير المهارات التقنية للطالب
الموهوبين بالمرحلة الثانوية

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

مركز رعاية
الموهوبين

قسم الموهوبين

المدارس

9222

مركز رعاية
الموهوبين

قسم الموهوبين

المدارس

9222

مركز رعاية
الموهوبين

قسم الموهوبين

المدارس

شراكة مجتمعية

مكان التنفيذ
من

1112/9/09هـ

الجهة المنفذة

إلي

1112/9/92هـ

026

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار .

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

قسم رعاية الموهوبين

التوسع في نشر ثقافة رعاية الطالب الموهوبين بالمدارس

الهدف التفصيلي

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المدارس المفعلة لألسبوع الوطني للموهبة واإلبداع

%02

%122

نسبة الطالب المسجلين في برنامج مواهب خاصة

%12

%02

نسبة الطالب المسجلين في عندي فكرة

%12

%12

المبادرات( وزاريه )
مواهب خاصة  +برنامج عندي فكرة

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

11

األسبوع الوطني للموهبة
واإلبداع

11

مواهب خاصة

14

برنامج عندي فكرة

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات
كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات
كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

قسم الموهوبين

المدارس

--

المدارس

1222

المدارس

0222

الجهة المنفذة

من

إلي

1112/9/09هـ

1112/9/92هـ

المدارس

1112/7/01هـ

1112/7/00هـ

المدارس

قسم الموهوبين

1111/1/19هـ

1111/0/1هـ

المدارس

قسم الموهوبين

027

الهدف اإلستراتيجي رقم ( )4

تحسين البئية التعليمية المحفزة لالبداع واالبتكار

األهداف التفصيلية

قسم اإلعالم التربوي

نشر ثقافات المشاركات الدولية وجوائز التميز
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة رصد االخبار في وسائل االعالم

---

%100

نسبة نشر الجوائز والمشاركات الدولية

-

%100

تعزيز الصورة الذهنية عن التعليم بالمملكة

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

ابراز جهود اإلدارة في عملية
االستعداد للعام الدراسي

كوادر بشرية*
تكاليف مادية*

16/11/1439

مستمر

المهد

دعوة وسائل االعالم لتغطية
فعاليات اإلدارة ومراسلتهم

كوادر بشرية*
تكاليف مادية*

بداية العام الدراسي

مستمر

المهد

028

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

إدارة االعالم

األقسام ذات العالقة

---

إدارة االعالم

جميع االقسام

---

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

)

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لالبداع واالبتكار

األهداف التفصيلية

الجودة وقياس األداء

تهيئة بيئة العمل من خالل انظمة الجودة
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة األقسام والمدارس المستفيدة من التهيئة باالدارة

---

%01

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية والمركزية

---

%92

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

التدريب التربوي

الجودة وقياس االداء

الشؤون المدرسية
الشؤون التعليمية

12222

الجودة وقياس االداء

التدريب التربوي

1222

الجودة وقياس األداء
تطوير مهارات التربويين

األشراف التربوي

1222

مكان التنفيذ

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تهيئة بيئة العمل

استكمال التجهيزات المكتبية
تحديد نقاط القوة والضعف
باالدارة

طيلة العام

إعداد البنية التنظيمية للقسم

كوادر بشرية  +مخصص
مالي  +تجهيزات

طيلة العام

التدريب التربوي

خطة تنفيذية +كوادر بشرية
 +مخصص مالي

حسب تعميم الوزارة

التدريب التربوي
والمدارس

من

1

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

األختبارات الدولية والوطنية

الجهة المنفذة

إلي

029

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واالبتكار

)

األهداف التفصيلية

أمانة التعليم

تحقيق نسبة عالية من الجاهزية للميدان التعليمي قبل بداية العام الدراسي
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة استعداد اإلدارات و األقسام للعام الدراسي الجديد

%122

%122

عدد اجتماعات لجنة االستعداد للعام الدراسي

3

12

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

برنامج االستعداد االلكتروني

بشرية

مستمر

مستمر

اإلدارة

متابعة االستعداد للعام الدراسي

بشرية

1112/1/0

نهاية الشهر
األول من العام
الدراسي
1111-1112
هـ

اإلدارة

002

الجهة المنفذة

أمانة التعليم

أمانة التعليم

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

جميع اإلدارات واألقسام

--

جميع اإلدارات واألقسام

--

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واالبتكار

)

أمانة التعليم

ضمان الجودة والموضوعية في إجراءات الترشيح للمقاعد القيادية
إعداد الصف الثاني من القيادات
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

عدد اجتماعات لجنة القيادات

9

0

عدد الدورات التدريبية المقدمة في مجال القيادة

0

1

المبادرات ( وزاريه )
مبادرة واعد

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

إلي

 1إصدار خطابات( التجديد-إنهاء
التكليف-تكليف) للمقاعد القيادية

بشرية

مستمر

مستمر

اإلدارة

دورات تدريبية متخصصة في
القيادة

بشرية

مستمر

مستمر

اإلدارة

000

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

أمانة التعليم

أعضاء لجنة القيادات

--

أمانة التعليم

أكاديميين متخصصين
في القايدة

--

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واالبتكار

)

األهداف التفصيلية

أمانة التعليم

تجويد عمل المجالس التعليمية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

عدد اجتماعات المجلس التعليمي في المحافظة

0

0

عدد اجتماعات المجلس التعليمي في المنطقة

-

9

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

المجالس التعليمية في المحافظة

بشرية

الفصل األول

الفصل الثاني

اإلدارة

المجالس التعليمية في المنطقة

بشرية

الفصل األول

الفصل الثاني

يحدد من قبل أمانة
مجلس المنطقة

002

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

أمانة التعليم

أعضاء المجلس
التعليمي بالمحافظة

--

أمانة التعليم

أعضاء المجلس
التعليمي بالمنطقة

--

الجهة المنفذة

تحسيبن البيئة المحفّزة لإلبداع واالبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم األمن والسالمة المدرسية

توفير بيئة آمنة بالمدارس
المؤشرات
مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

نسبة تأهيل منسقي األمن والسالمة المدرسية للعدد الكلي للمنسقين

%122

نسبة خطط اإلخالء المنفذة بالمدارس للعدد الكلي للمدارس

%122
مبادرة األمن والسالمة المدرسية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

مركز التدريب

األمن والسالمة

التدريب التربوي

1222

المدارس

األمن والسالمة

2

األمن والسالمة

الدفاع المدني

2

مكان التنفيذ

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تأهيل منسقي األمن والسالمة

بشرية+مادية

طوال العام

تنفيذ خطط اإلخالء االفتراضية
بالمدارس

بشرية

طوال العام

المدارس

تدريب المنسقين بالتعاون مع
الدفاع المدني

بشرية

بداية العام

الدفاع المدني
بالمهد

من

الجهة المنفذة

إلي

003

تحسيبن البيئة المحفّزة لإلبداع واالبتكار

الهدف اإلستراتيجي ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم األمن والسالمة المدرسية

توفير بيئة آمنة بالمدارس
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تأهيل منسقي األمن والسالمة المدرسية للعدد الكلي للمنسقين

%122

نسبة تأهيل الطالب من العدد اإلجمالي لطالب داخل المحافظة

%02
مبادرة األمن والسالمة المدرسية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

بشرية

بداية العام

الدفاع المدني

األمن والسالمة

الدفاع المدني

2

تدريب المنسقين بالتعاون مع
الهالل األحمر

بشرية

بداية العام

الهالل األحمر

األمن والسالمة

الهالل األحمر

2

تدريب الطالب بالتعاون مع
الهالل األحمر

بشرية

بدلية العام

الهالل األحمر

األمن والسالمة

الهالل األحمر

2

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

تدريب الطالب بالتعاون مع
الدفاع المدني

الجهة المنفذة

إلي

004

تحسيبن البيئة المحفّزة لإلبداع واالبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم األمن والسالمة المدرسية

تحسين وسائل السالمة في المباني المدرسية
المؤشرات
مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

نسبة المدارس المجهّزة بوسائل السالمة

%122

نسبة المدارس المطبّقة الشتراطات األمن

%122
مبادرة األمن والسالمة المدرسية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

بشرية

األسبوعيين األليين
من بداية العام

المدارس

المدارس

األمن والسالمة

2

لقاء حراس المدارس

بشرية+مادية

يبرمج الحقاً

التدريب التربوي

األمن والسالمة

الموارد البشرية

1122

تأمين المنشآت ضد الحرائق

بشرية +مادية

بداية العام

المدارس

األمن والسالمة

اإلدارية والمالية

وفق البند
المخصص

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

ترشيح منسقي ومنسقات األمن
والسالمة في كل مدرسة

الجهة المنفذة

إلي

005

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لالبداع واالبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم األمن والسالمة المدرسية

تعزيز الشراكة المجتمعية لألمن والسالمة
المؤشرات
مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

نسبة األيام العالمية المتعلقة باألمن والسالمة والمنفذة بالمدارس

%122

عدد المدارس المفعّلة لأليام العالمية المتعلقة باألمن والسالمة

102
مبادرة األمن والسالمة المدرسية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

بشرية

1112/9/13

المدارس

األمن والسالمة

الدفاع المدني +النشاط
الطالبي

2

تفعيل أسبوع المرور الخليجي

بشرية

1112/7/1

المرور

المرور

المرور +النشاط
الطالبي

2

دورات الهالل األحمر عن
السالمة

بشرية

يبرمج الحقاً

الهالل األحمر

الهالل األحمر

األمن والسالمة

2

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

تفعيل اليوم العالمي للدفاع
المدني

الجهة المنفذة

إلي

006

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

بناء الخطة اإلستراتيجية لإلدارة  1444-1441هـ
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة مشاركة منسوبي اإلدارة في بناء الخطة اإلستراتيجية

--

%122

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

إلي

بشرية

1112/1/9

1112/1/9

قاعة االجتماعات

بناء الخطة االستراتيجية

بشرية

1112/1/9

1112/1/09

قاعة االجتماعات

تحكيم الخطة االستراتيجية

بشرية

1112/1/01

1112/1/1

ورش عمل بناء الخطة
االستراتيجية

007

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التخطيط والمعلومات

فريق الخطة
االستراتيجية

--

التخطيط والمعلومات

فريق الخطة
االستراتيجية

--

مديرة مركز التميّز

رئيس التخطيط
والمعلومات

--

الجهة المنفذة

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

بناء الخطة التشغيلية لإلدارة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

عدد البرامج التدريبية المقدمة في كيفية بناء الخطة التشغيلية

0

0

نسبة إنجاز األقسام للخطة التشغيلية في الوقت المحدد في التعميم

%02

%32

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التخطيط والمعلومات

فريق الخطة التشغيلية

--

التدريب التربوي

--

فريق الخطة التشغيلية

--

الجهة المنفذة

من

إلي

اجتماعات فريق الخطة
التشغيلية

بشرية

1112/1/11

1112/1/11

قاعة االجتماعات

لقاء تدريبي عن الخطة التشغيلية

بشرية

1112/1/19

1112/1/19

مركز التدريب
النسوي

التخطيط والمعلومات

اجتماع اعتماد الخطة التشغيلية

بشرية

1112/9/92

1112/9/92

قاعة االجتماعات

التخطيط والمعلومات

008

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

تزويد األقسام والباحثين وجهات التطوير بالبيانات والمعلومات الالزمة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة التقارير والبيانات االحصائية المقدمة لألقسام والباحثين إلى إجمالي المطلوب

%122

%122

نسبة التقارير والبيانات المقدمة لجهات التطوير إلى إجمالي المطلوب

--

%122

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

تزويد هيئة تطوير المدينة
بالتقارير االحصائية

بشرية

1112/9/17

1112/9/02

اإلدارة

تزويد مكتب إدارة االستراتيجية
بالتقارير االحصائية

بشرية

1112/1/3

1112/1/3

اإلدارة

009

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

وحدة المعلومات

--

--

وحدة المعلومات

--

--

الجهة المنفذة

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

إتاحة المعلومات االحصائية ونشرها بمختلف الوسائل
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المعلومات المنشورة عن اإلدارة من إجمالي المعلومات القابلة للنشر

%122

%122

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

رفع االحصاءات المح ّدثة على
موقع اإلدارة

بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/9/0

1112/9/0

022

اإلدارة

الجهة المنفذة

وحدة المعلومات

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

--

--

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

تزويد اإلدارة العامة للمعلومات ببيانات اللقطة المعلوماتية والمكانية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة إنجاز اللقطة المعلوماتية في وقتها المحدد

%122

%122

نسبة إنجاز اللقطة المكانية في وقتها المحدد

%122

%122

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

اللقطة المعلوماتية

بشرية

1112/9/17

1112/1/7

اإلدارة

اللقطة المكانية

بشرية

1112/1/7

1112/1/7

اإلدارة

020

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

وحدة المعلومات

جميع اإلدارات واألقسام

--

وحدة المعلومات

جميع اإلدارات واألقسام

----

الجهة المنفذة

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة الكتشاف مواهبهم
دمج المهارات والتقنيات الحديثة في المناهج
األهداف التفصيلية
تطوير المناهج الدراسية بما يتواءم مع اإلتجاهات التربوية الحديثة
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)
مؤشر األداء
%14
نسبة المشاركة في المسابقات
--المبادرات( وزاريه )
--المبادرات ( إدارة التعليم )

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه
%10

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تعزيز االنضباط في نظام نور
المدرسي

كوادر بشرية
حقائب تدريبية
كوادر بشرية
حقائب تدريبية
كوادر بشرية
حقائب تدريبية
كوادر بشرية
مخصصات مالية
حقائب تدريبية

تحسين البيئة الصفية
تحدي القراءة العربي
اليوم العالمي اللغة العربية

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

511

التدريب التربوي

511
1111
4511

من

إلي

1/01

1112/1/00

مركز التدريب

19

1112/9/0

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

7/1

1112/7/11

المدارس

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1/9

1112/1/9

المدارس

اإلشراف التربوي

النشاط الطالبي

022

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة الكتشاف مواهبهم
دمج المهارات والتقنيات الحديثة في المناهج

األهداف التفصيلية

تطوير المناهج الدراسية بما يتواءم مع اإلتجاهات التربوية الحديثة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة المشاركة في المسابقات

%14

%10

المبادرات( وزاريه )

---

المبادرات ( إدارة التعليم )

---

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

النشاط الطالبي

1111

النشاط الطالبي

1111
1111
1111

الجهة المنفذة

من

إلي

تعليم وتعلم الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية

لقاء
ورشة عمل

9/0

1112/9/3

المدارس

مفاهيم الفيزياء
النظرية والتطبيق

تجارب معملية

9/11

1112/9/19

المدارس

اإلشراف التربوي

تبسيط مفاهيم الكيمياء بمناهج
العلوم المطورة

تجارب معملية

9/00

1112/9/09

المدارس

اإلشراف التربوي

النشاط الطالبي

تبسيط مفاهيم األحياء بمناهج
العلوم المطورة

تجارب معملية

7/1

1112/7/7

المدارس

اإلشراف التربوي

النشاط الطالبي

023

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

تفعيل البحوث والدراسات وتعميمها على الجهات المعنية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

عدد البحوث والدراسات المفعلة والمعممة

7

12

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

نشر وتعميم البحوث والدراسات

بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

مستمرة

مستمرة

024

اإلدارة

الجهة المنفذة

وحدة البحوث والدراسات

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

--

--

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

رفع جودة البحث العلمي والتطوير وخدمة المجتمع
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المساهمة في البحوث العلمية والتطويرية في اإلدارة

--

%122

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تحكيم مسابقة الشيخ عامر
اللويحق رحمه هللا للبحث العلمي

بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

9/02

7/7

025

إدارة التعليم

الجهة المنفذة

وحدة البحوث
والدراسات /أ .بدر صالح
العضيله

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

جائزة الشيخ عامر
اللويحق رحمه هللا

---

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

رفع كفاءة الميدان التربوي في التخطيط
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

عدد اللقاءات والنشرات والبنرات عن التخطيط االستراتيجي

--

12

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي

بشرية+مادية

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/7/9

1112/0/00

026

موقع اإلدارة
االلكتروني+مبنى
إلدارة

الجهة المنفذة

التخطيط والمعلومات/أ.
ابتسام العارضي+أ .ماجد
الحربي

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تقنية المعلومات

1222

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

تجويد المبادرات في اإلدارة وتوحيد مرجعيتها
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المبادرات المدروسة من مجموع المبادرات الواردة

--

%122

عدد المبادرات المعتمدة بعد دراستها

---

1

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

المبادرات النوعية

بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/9/11

1112/9/11

027

اإلدارة

الجهة المنفذة

التخطيط والمعلومات

الجهة المساندة

لجنة تجويد المبادرات

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تحسين البيئة التعليمية المحفّزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

تنفيذ أنظمة ضمان الجود اإلدارية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

عدد األدلة المنظمة للعمل التي تم تفعيلها وتعميمها

--

12

نسبة استفادة مش ّكلي اللجان من مبادرة عارف

---

%02

المبادرات( وزاريه )
مبادرة عارف " مشروع شجرة المعرفة"

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

وحدة التظوير اإلداري

جميع اإلدارات واألقسام

--

جميع اإلدارات واألقسام

--

جميع اإلدارات واألقسام

--

الجهة المنفذة

من

إلي

دليل اإلجراءات الحكومية

بشرية

1111/1/0

1111/1/0

اإلدارة

الدليل التنظيمي إلدارات التعليم

بشرية

1111/1/0

1111/1/0

اإلدارة

وحدة التطوير اإلداري

شجرة المعرفة

بشرية

1112/1/3

1112/1/3

اإلدارة

التخطيط والمعلومات/أ.
فهد الغيداني

028

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

)

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لألبداع واالبتكار.

األهداف التفصيلية

مركز التميّز

نشر ثقافة اإلبداع والتميز والجودة وااللتزام واإلتقان في مكونات مجتمع التعليم
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

دعم المشاركين بالجائزة من الميدان التربوي

%02

%12

نسبة تبادل الخبرات مع منسوبي مركز التميّز

%12

%122

المبادرات ( وزاريه )
تطبيق نظام االيزو1009

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1
0
9
1
1

البرامج

لقاءات فردية مع المرشحين
على مستوى اإلدارة والميدان
التربوي
تنفيذ زيارات تبادلية لمنسوبي
المركز إلدارات تعليم من أخرى
لقاءات مع المرشحين في الفئات
المحددة
تعاميم للجوائز التربوية
والمحلية والخارجية
تنفيذ برامج تعريفية بالجوائز
المحلية والخارجية

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

إلي

الجهة المنفذة

برنامج زمني

1112/1/01

1112/0/92

مدارس

مركز التميز منسقي
ومنسقات الجائزة

تكليف

1112/0/9

1112/0/1

الجهة المساندة

الجهات ذات العالقة
الخدمات العامة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

 9آآلف

اداراة تعليم في
المناطق

مركز التميز

أمانة اإلدارة

تكاليف السفر
واالنتداب

قاعة اجتماعات المدارس

شهرية

مدارس

مركز التميز

الجهات اإلشرافية

الف لاير

اعداد واعتماد التعميم

مستمر

االرسال
لإلدارة والميدان

مركز التميز

اإلدارة والميدان

-

قاعة اجتماعات المدارس

مستمر

اإلدارة والميدان

مركز التميز

اإلدارة والميدان

ثالثة االالف

029

الهدف اإلستراتيجي رقم (

) 4

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

األهداف التفصيلية

تقنية المعلومات

تجهيز المباني التعليمية باألجهزة التقنية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

1

02

عدد دوائر  ipvpnللمدارس
المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات
لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تقنية المعلومات

تقنية المعلومات

صرف من
الوزارة

تقنية المعلومات

صرف من
الوزارة
صرف من
الوزارة

الجهة المنفذة

من

إلي

تغطية مدارس اإلدارة بأجهزة راوتر انترنت

أجهزة راوتر

1193/10/00

1112/10/09

المدارس

برنامج صيانة معامل الحاسب اآللي

شركة صيانة

1193/10/00

1112/10/09

المدارس

تقنية المعلومات

تركيب دوائر  ipvpnللمدارس

عقد مع شركة
stc

1193/10/00

1112/10/09

المدارس

تقنية المعلومات

تقنية المعلومات

ال يوجد

9/10

9/19

تقنية المعلومات

تقنية المعلومات

بقية األقسام

ال يوجد

ال يوجد

9/13

9/09

تقنية المعلومات

تقنية المعلومات

بقية األقسام

ال يوجد

تزويد محتوى موقع اإلدارة باللوائح
واألنظمة واألدلة
إضافة احصائيات بموقع اإلدارة

032

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لالبداع واالبتكار

األهداف التفصيلية

شؤون المباني

نظافة وصيانة وتأهيل وتنفيذ اإلضافات الالزمة للمباني المدرسية لتوفير بيئة جاذبة ألبنائنا الطالب والطالبات
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة صيانة المباني التعليمية بالمحافظة

%111

%111

نسبة نظافة المباني التعليمية بالمحافظة

%111

%111

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1

نظافة وصيانة المباني والمرافق
التعليمية

*كوادر بشرية
*تكاليف مالية

1441/14/15

1441/15/17

المهد

شؤون المباني

*الشؤون اإلدارية والمالية
*اإلدارة العامة للتشغيل
والصيانة

 5مليون

0

الصيانة الطارئة للمدارس

*كوادر بشرية
*تكاليف مالية

1441/14/15

1441/15/17

المهد

شؤون المباني

اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

1مليون

3

المعاينة وحصر إحتياج المباني
التعليمية من الترميم والتأهيل
واإلضافات

*كوادر بشرية
*تكاليف مالية

1441/14/11

1441/15/17

المهد

شؤون المباني

اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

_______

030

الهدف اإلستراتيجي رقم ()4

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لالبداع واالبتكار

األهداف التفصيلية

قسم التجهيزات المدرسية

تطوير البنى التحتية وتحديثها وتوفير البيئة المحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المدارس التي تم تحديثها في البنى التحتية

%122

%122

-

-

-

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

االشراف التربوي
المستودع
مراقبة المخزون

حسب البند
المخصص
حسب البند
المخصص
حسب البند
المخصص

1

متابعة طلبات المدارس من التجهيزات المدرسية
والوسائل التعليمية واألجهزة التقية من خالل
البريد االلكتروني الخاص بالقسم

خطة االحتياج
انترنت
كوادر بشرية

1112/1/92ه

1112/0/00ه

المدارس

التجهيزات المدرسية

0

متابعة صيانة المخبترات المدرسية
واألجهزة التعليمية ومعامل مصادر
التعلم

خطة االحتياج
انترنت
كوادر بشرية وفنية

1112/1/92ه

1112/0/00ه

المدارس

التجهيزات المدرسية

االشراف التربوي
المستودع
مراقبة المخزون

9

برنامج الزيارات الميدانية للمدارس

كوادر بشرية
وسائل نقل

1112/1/92ه

1112/0/00ه

المدارس

التجهيزات المدرسية

االشراف التربوي
الخدمات العامة

032

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واإلبتكار

الهدف اإلستراتيجي رقم ()4

قسم التخطيط المدرسي

توعية قادة المدارس بأهمية االلتزام بقواعد الكثافة الطالبية في الفصول

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الحضور في برامج توعية القادة بأهمية االلتزام بقواعد الكثافة الطالبية في الفصول

%72

%122

-

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

برنامج توعية القادة بالكثافة
الطالبية في المدارس

كوادر بشرية
تجهيزات تقنية
قاعه

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/1/92ه

1112/0/19ه

033

التدريب

الجهة المنفذة

التخطيط المدرسي

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

ال يوجد

الهدف اإلستراتيجي رقم (

) 4

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واإلبتكار

األهداف التفصيلية

قسم خدمات الطالب

تحسين جودة ونظافة المقاصف المدرسية
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
%02

نسبة المدارس الملتزمة بشروط المقاصف المدرسية
المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

زيارات ميدانية

كوادر بشرية +مالية

مكان التنفيذ
من

إلي

1193/10/00ه

1112/0/01ه

034

المدارس

الجهة المنفذة

المقاصف المدرسية

الجهة المساندة

الصحة المدرسية

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم (

) 4

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واإلبتكار

األهداف التفصيلية

قسم خدمات الطالب

تحسين نظام صرف المكافات واإلعانات
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ
%122

نسبة الطالب والطالبات المشمولين بالمكافات واالعانات
المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

برنامج المكافات واالعانات

كوادر بشرية  +بيانات

مكان التنفيذ
من

إلي

1193/10/00ه

1112/0/01ه

035

قسم المكافات

الجهة المنفذة

موظف المكافات

الجهة المساندة

المدارس

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

)

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واإلبتكار
تطوير البيئة التعليمية لتصبح أكثر جاذبية وتشويقا ً للنشئ.

األهداف التفصيلية

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة انجاز المعرض في الوقت المحدد ،مشاركة المدارس في المعرض

-

%12

نسبة تطبيق المحفزات التعليمية في التدريس وأثرها على تحصيل الطالبات

-

%122

%92

%72

نسبة انضباط المدارس
المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة

شعبة التربية الفنية
هوازن صغير

المدارس

0222

التدريب التربوي

122

المدارس

922

الجهة المنفذة

من

إلي

معرض فني (إبداع طالبة)

تعميم  /مستلزمات مكتبية

1111 /1 /11

1111 /1 /11

قاعة االجتماعات

التحفيز في التعليم

مستلزمات مكتبية /قاعة مجهزة

ف1

ف0

التدريب التربوي

شعبتي االجتماعيات
والصفوف األولية

االنضباط المدرسي

مستلزمات مكتبية /قاعة مجهزة

1111/1/07

1111/1/07

التدريب التربوي

شعبة القيادة المدرسية
نور عوض

036

ش

الهدف اإلستراتيجي رقم (

) 4

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لألبداع واإلبتكار

األهداف التفصيلية

قسم الموهوبات

التوسع في البرامج والمشاريع النوعية للموهوبات
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المستفيدات من البرامج الخاصة بالموهوبات

%11

%11

نسبة مشاركات الطالبات في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

%11

%11

-1التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم .
 -1تعزيز المشاركات في المسابقات الدولية والعلمية.

المبادرات ( وزاريه )

ــــــــــــــــــ

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

1

األولمبياد الوطني لإلبداع
العلمي

بشرية-مادية

1441-1-1ه

1441-5-7ه

المدارس

1

المشروع الوطني للتعرف على
الموهوبين

بشرية-مادية

1441-1-1ه

1441-5-7ه

المدارس

037

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الموهوبات

المدارس

1111

الموهوبات

المدارس

1111

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

)

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واإلبتكار

األهداف التفصيلية

قسم الموهوبات

التوسع في نشر ثقافة رعاية الطالب الموهوبين بالمدارس
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المدارس المفعلة لألسبوع الوطني للموهبة واإلبداع

%01

%11

المبادرات ( وزاريه )

تعزيز المشاركات في المسابقات الدولية والعلمية

المبادرات ( إدارة التعليم )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

األسبوع الوطني للموهبة
واالبداع

بشرية-مادية

مكان التنفيذ
من

إلي

1441-1-11

1441-1-41ه

038

المدارس

الجهة المنفذة

الموهوبات

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

المدارس

4111لاير

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

نشاط الطالبات

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال الفني

%92

%02

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

9

أولمبياد الرسم والتصوير

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-1-01ه

039

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

نشاط الطالبات

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في النشاط البدني

%72

%32

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

7

التربية البدنية المعززة لصحة
الطالبات

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-0-00ه

042

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

نشاط الطالبات

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات ف نشاط المجال االجتماعي

%12

%72

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

0

التطوع في الميدان التربوي

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-0-00ه

040

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلرشاد الطالبي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

نشاط الطالبات

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال العلمي

%12

%02

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

3

مسابقة على األخضر مشينا

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-9-11ه

042

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

)

نشاط الطالبات

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال العلمي

%12

%02

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

المؤتمر العلمي الثاني عشر
بقيادة الطلبة

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

12

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-1-92ه

043

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

نشاط الطالبات

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجل الفني

%92

%02

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

أولمبياد الخط والزخرفة
اإلسالمية

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

11

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-1-92ه

044

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

نشاط الطالبات

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال الفني

%92

%02

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

أولمبياد التصميم الفني

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

10

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-1-0ه

045

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

نشاط الطالبات

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال الثقافي

%72

%32

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

المسرح المدرسي

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

19

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-9-01ه

046

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

نشاط الطالبات

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال الثقافي

%72

%32

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

المدربة المبدعة الصغيرة

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

11

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-1-92ه

047

المدارس

التدريب التربوي

نشاط الطالبات

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

اهلدف االسرتاتيجي
رقم ( ) 4

048

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

)

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

األهداف التفصيلية

قسم التوجيه واإلرشاد

ترسيخ القيم وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441 – 1441ه

نسبة الطالب فوق  % 11في االختبارات التحصيلية من إجمالي الطالب

-

%11

تطوير نظام للتقويم الشامل للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتوقع حسب معايير كل مرحلة دراسية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تهيئة الطالب لألختبارات

تعاميم  /استمارات /
جلسات فردية /دورة
تدريبية

من

إلي

مكان
التنفيذ

1112/20/23

1112/20/19

المدارس

049

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

التوجيه
واإلرشاد

االشراف
التربوي

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة
9222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تقليص الفجوة بين نتائج الثانوية العامة واختبار قياس
تحسين معدالت أداء الطلبة محل ًيا ودوليًا
تحسين أساليب التقويم وتدريب المعلمين عليها
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة الطالب الحاصلين على درجة االجتياز في اختبار قياس

%17

نسبة الطالب المستفيدين من برامج التحسن

%11

نسبة المعلمين المستفيدين من برامج التحسن

%11

المبادرات( وزاريه )

---

المبادرات ( إدارة التعليم )

---

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

االختبارات والقبول

511

القياس والتقويم

511

اإلشراف التربوي

1111

من

إلي

0/0

1112/0/9

مركز التدريب

7/13

1112/7/01

المدارس

اإلشراف التربوي

برنامج حسن

حقائب تدريبية

9/00

1112/9/92

المدارس

شعبة الصفوف األولية

تدريب الطالب على تأدية
اختبار القدرات

كوادر بشرية
مخصصات مالية
حقائب تدريبية

1/00

بناء األسئلة بما يتوافق مع
جدول المواصفات
معايير التقويم في المرحلة
االبتدائية

كوادر بشرية
مخصصات مالية
حقائب تدريبية
كوادر بشرية
حقائب تدريبية

1112/1/92

052

المدارس

اإلشراف التربوي

المدارس

4111

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تقليص الفجوة بين نتائج الثانوية العامة واختبار قياس
تحسين معدالت أداء الطلبة محل ًيا ودوليًا
تحسين أساليب التقويم وتدريب المعلمين عليها
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة الطالب الحاصلين على درجة االجتياز في اختبار قياس

%17

نسبة الطالب المستفيدين من برامج التحسن

%11

نسبة المعلمين المستفيدين من برامج التحسن

%11

المبادرات( وزاريه )

---

المبادرات ( إدارة التعليم )

--تاريخ التنفيذ بالهجري

م

البرامج
تفعل أسلوب الدروس التطبيقية
(النموذجية)اإلشرافي داخل
المدرسة
تفعل أسلوب( المشاغل
التربوية ) اإلشرافي داخل
المدرسة
ورشة تدريبية لمعهلمي اللغة
اإلنجليزية
(اإلبداع الناقد في تدريس اللغة
اإلنجليزية)
أنا األسرع

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
كوادر بشرية
كوادر بشرية

من

إلي

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

7/1

1112/7/1

المدارس

اإلشراف التربوي

المدارس

122

9/0

1112/9/0

المدارس

اإلشراف التربوي

المدارس

122

كوادر بشرية
مخصصات مالية

9/10

1112/9/19

المركز الحضاري

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1222

كوادر بشرية
مخصصات مالية

9/1

1112/9/0

المدارس

اإلشراف التربوي

المدارس

0222

050

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تقليص الفجوة بين نتائج الثانوية العامة واختبار قياس
تحسين معدالت أداء الطلبة محل ًيا ودوليًا
تحسين أساليب التقويم وتدريب المعلمين عليها
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة الطالب الحاصلين على درجة االجتياز في اختبار قياس

%17

نسبة الطالب المستفيدين من برامج التحسن

%11

نسبة المعلمين المستفيدين من برامج التحسن

%11

المبادرات( وزاريه )

---

المبادرات ( إدارة التعليم )

---

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

المدارس

122

القيادة

122

االختبارات

0222

الجهة المنفذة

من

إلي

تفعل أسلوب (الزيارات
الصفية) اإلشرافي داخل
المدرسة

حقائب تدريبية

1/92

1112/9/0

المدارس

مدير المدرسة
المشرف المقيم

ورشة عمل
زيارات متبادلة

1/09

1112/1/01

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

ردم الفجوة بين التحصيلي
والقدرات

دورات تدريبية

1112/1/00

1112/1/92

المدارس

اإلشراف التربوي

052

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

األهداف التفصيلية

االختبارات والقبول "بنين"

تحسين أساليب التقويم والتدريب عليها
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نسبة نتائج الطالب في اختبار القدرات و التحصيلي

--

%11

تطوير نظام للتقويم الشامل للمقررات االساسيه لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تدريب الطالب على تادية
اختبار القدرات

توزيع نشرو و خالصة
التحليل ع المدارس

ردم الفجوة بين التحصيلي و
القدرات

خطة مشتركة بين اقسام
اإلدارة

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1441/7/1

عام دراسي

053

المدارس

االختبارات والقبول

اإلشراف التربوي

المدارس
التدريب التربوي

االختبارات والقبول

التخطيط و العلومات

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

)

االختبارات والقبول "بنين"

تطوير المناهج و أساليب التعليم و التقويم
تحسين معدالت اداء الطلبة محليا ً و دوليا ً

األهداف التفصيلية

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة متوسط نتائج الطالب لألختبارات التحصيليه و الفصليه

%75

نسبة متوسط نتائج الطالب في اختبار Timms

%51
تطوير نظام للتقويم الشامل للمقررات االساسية لتحدبد الفجوة بين مستوى الطالب

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

معايير التقويم في المرحلة
االبتدائية

دورات تدريبيه

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

مركز التدريب

عام دراسي

054

االختبارات و القبول

االشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 4

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي.
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة حضور المعلمات المستهدفات

-

%12

نسبة انجاز الدراسة في الوقت المحدد وايجاد الحلول

-

%122

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

التعلم النشط في التربية الفنية

دليل التدخل السلوكي
دراسة إجرائية عن (أسباب تسرب
طالبات الصف األول ثانوي في
مدرسة تحفيظ القرآن في المهد
وطرق عالجها)

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

إلي

قاعة مجهزةعروض تقديميةمستلزمات مكتبية

1111 /0/9

1111 /0/9

مركز التدريب

بشرية

1111/0/00

1111/0/03

التدريب التربوي

خطاب بموضوع الدراسة
استبانات

ف0من العام 1112

ف0من العام
1112

مدرسة تحفيظ
القرآن

055

الجهة المنفذة

شعبة التربية األسرية
هوازن صغير

شعبة اللغة االنجليزية
أشواق جان
رئيسة إلشراف التربوي
تركيه ساير

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

122

التدريب التربوي

922

االختبارات والقبول

122

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي.
المؤشرات

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تطبيق مهارات القرن  01في تدريس االجتماعيات

-

%12

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

مهارات التعليم في القرن 01

عرض تقديمي  /مستلزمات
مكتبية

1111 /1/1

1111 /1/1

مركز التدريب

تصميم الخطط العالجية

عرض تقديمي  /مستلزمات
مكتبية /أوراق عمل

1111 /1/07

1111 /1/03

التدريب التربوي

056

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

شعبة الدراسات
االجتماعية
نوال الصاعدي

التدريب التربوي

122

شعبة الصفوف األولية
رشا المطيري

التدريب التربوي

922

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

األهداف التفصيلية

تحسين معدالت النجاح النوعي للطالبات

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تنفيذ تطبيقات تراعي الفروق الفردية في التدريس

-

%12

نسبة انجاز المسابقة وتحديد الفائزين في الوقت المحدد

-

%122

نسبة عرض تجارب للقيادات في التحصيل الدراسي

-

%12

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

شعبة اللغة االنجليزية
أشواق جان

التدريب التربوي

122

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

الجهة المنفذة

من

إلي

الفروق الفردية

عرض تقديمي  /مستلزمات
مكتبية

1111 /1/1

1111 /1/1

مركز التدريب

أنا أكتب بدقة (مسابقة)

عرض تقديمي  /مستلزمات
مكتبية /أوراق عمل

ف1من عام 1111

ف0من عام
1111

المدارس

شعبة الصفوف األولية
رشا المطيري

دور القيادة المدرسية في
التحصيل الدراسي (لقاء)

عرض تقديمي  /مستلزمات
مكتبية /أوراق عمل

1111/1/0

1111/1/0

مركز التدريب

شعبة القيادة المدرسية
نور عوض

057

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

رفع نتائج الطالبات في االختبارات الدولية والوطنية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تنمية مهارات االطالبات في االختبارات الدولية

-

%122

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

لقاء تعريفي عن االختبارات
الدولية

عرض تقديمي  /مستلزمات
مكتبية

1111 /1/1

1111 /1/1

مركز التدريب

تطبيقات لالختبارات الدولية
والوطنية

نماذج اختبارات

ف1من عام 1111

ف0من عام
1111

المدارس

058

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

شعبتي الرياضيات
والعلوم

الجودة وقياس األداء

122

شعبتي الرياضيات
والعلوم

اإلشراف التربوي

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطالبات
المؤشرات

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تنفيذ المسابقة في الوقت المحدد

%12

%32

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

القراءة والكتابة الذكية في ضوء
استرايجيات التعلم النشط

عرض تقديمي  /مستلزمات
مكتبية

1111 /0/07

1111 /0/07

مركز التدريب

مشروع القارئ الماهر

قاعة مجهزة  /روابط /
تعميم

ف1من عام 1111

ف0من عام
1111

التدريب التربوي

059

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

شعبة الصفوف األولية
رشا المطيري

الجودة وقياس األداء

122

شعبة الصفوف األولية
رشا المطيري

قسم التقنية

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
بناء قدرات المعلمات لدمج التقنية بالمنهج الدراسي.
المؤشرات

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة التقارير االحصائية عن استخدامات االنفر جرافيك في التدريس

%02

%02

نسبة التقارير اإلحصائية عن استخدامات التقنية في التدريس

-

%12

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

من

إلي

االنفوجرافيك التعليمي

عرض تقديمي  /أجهزة
ذكيه

1112 /1/00

1112 /1/00

مركز التدريب

المعرض الرقمي

تعميم  /لقاء  /أجهزة ذكيه

1112/7/11

1112/7/11

التدريب التربوي

شعبة التربية الفنية
هوازن صغير

ورشة عمل ( الفن الرقمي )

أجهزة ذكيه /عرض تقديمي

1112/7/1

1112/7/1

التدريب التربوي

شعبة التربية الفنية
هوازن صغير

062

شعبة التربية األسرية
فوزيه العمري

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التدريب التربوي

122

قسم التقنية

1222

التدريب التربوي

922

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
بناء قدرات المعلمات لدمج التقنية بالمنهج الدراسي.
المؤشرات

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تطبيق  %01من المعلمات المستهدفات للتقنية في تدريس الرياضيات

-

%12

نسبة تطبيق المستهدفات للتصحيح اآللي في االختبارات

-

%12

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

تطبيقات اآليباد في تدريس
الرياضيات

عرض تقديمي  /أجهزة
ذكيه

1111 /0/19

1111 /0/19

مركز التدريب

التصحيح اآللي باستخدام
zipcrade

عرض تقديمي  /أجهزة
ذكيه/انترنت  /قاعة مجهزة

1112/9/10

1112/9/19

مركز التدريب

060

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

شعبة الرياضيات
مشاعل عبد العزيز

الميدان التربوي

122

شعبة التربية األسرية
فوزيه العمري

التدريب التربوي

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي (بنات)

تطوير مهارات المشرفات التربويات في األساليب اإلشرافية التقنية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تطبيق  %11من المشرفات الفنيات لألساليب اإلشرافية التقنية

-

%12

نسبة تنفيذ منصة (إشراف تربوي متجدد)

-

%122

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

اإلشراف السحابي

عرض تقديمي  /أجهزة
ذكيه

1111 /0 /11

1111 /0/11

قاعة االجتماعات

منصة (إشراف تربوي متجدد)

تعميم داخلي

ف0

ف0

مكتب اإلشراف
التربوي

062

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

رئيسة اإلشراف التربوي
تركيه ساير

-

122

رئيسة اإلشراف التربوي
تركيه ساير

-

-

الجهة المنفذة

اهلدف االسرتاتيجي
رقم ( ) 5

063

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم التوجيه واإلرشاد

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة للطالب
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441 – 1441ه

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم المدرسي

-

%02

المبادرات( وزاريه )

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة غير الصفية

المبادرات ( إدارة التعليم )
تاريخ التنفيذ بالهجري
م

مكان
التنفيذ

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

التطبيقات التربوية لقواعد السلوك والمواظبة

خطة عمل  /تعاميم  /لقاءات /
اجتماعات  /دورات تدريبية

طوال العام
الدراسي

االنضباط المدرسي (انضباطي مسؤوليتي)

منشورات توعوية  /إعالنات

1111/21/10

1111/21/00

قائمة المشكالت الطالبية للمرحلتين المتوسطة
والثانوية

تعاميم  /استبانات  /فؤق عمل

طوال العام
الدراسي

طوال العام
الدراسي

المدارس

بناء قائمة المشكالت لمدارس تعليم المهد

تعاميم  /استبانات  /فؤق عمل

1112/29/13

1112/29/09

المدارس

تنمية مهارات الطالب السلوكية والمعرفية

تدريب  /تعماميم  /ورش عمل /
معارض

1112/20/13

1112/20/01

إدارة
التعليم

رعاية الطالب المتأخرين دراسيا ً

تعاميم  /استمارات  /جلسات فردية

1112/21/92

1111/21/00

المدارس

المدارس المعززة للسلوك اإليجابي (تعزيز)

خطة عمل  /تدريب  /متابعة  /تكريم
المتميزين

1112/29/10

1112/29/19

المدارس

064

من

إلي
طوال العام
الدراسي

المدارس
المدارس

الجهة المنفذة
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد

الجهة المساندة

اجمالي
التكلفة
المتوقّع
ة

االشراف التربوي

1222

وحدة الخدمات االرشادية-
االشراف التربوي
وحدة الخدمات االرشادية
التربية الخاصة -االشراف
التربوي -النشاط الطالبي
االشراف التربوي -التدريب
التربوي
االشراف التربوي -
التدريب التربوي
االشراف التربوي
التدريب التربوي -النشاط
الطالبي

1222
9222
9222
1222
0222
3222

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم التوجيه واإلرشاد

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة للطالب
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441 – 1441ه

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم المدرسي

-

%02

المبادرات( وزاريه )

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة غير الصفية

المبادرات ( إدارة التعليم )

م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تاريخ التنفيذ بالهجري

مكان
التنفيذ

جائزة التميز السلوكي

طالب /ميزانية /مطبوعات /زيارات

1112/20/20

1112/20/29

المدارس

برنامج خفض العنف في المدارس (رفق)

ندوات  /مسابقات  /لقاءات  /معارض /
زيارات ميدانية

1112/21/01

1112/21/01

المدارس

الوقاية من المخدرات (نبراس)

طالب /ميزانية /معارض /زيارات

1112/29/21

1112/29/23

المدارس

التوعية بأضرار التدخين

طالب /ميزانية /معارض /زيارات

1112/29/09

1112/29/92

المدارس

االرشاد وقت االزمات

طالب /ميزانية /معارض /زيارات

1112/27/29

1112/27/27

المدارس

التطبيقات االرشادية لخصائص النمو

تعاميم  /تدريب  /ورش
عمل/نشرات/مطبوعات

1112/21/00

1112/29/20

المدارس

الحد من التنمر

طالب /ميزانية /معارض /زيارات

1111/21/09

1111/21/07

المدارس

065

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واالرشاد

التدريب التربوي -النشاط
الطالبي
وحدة الخدمات االرشادية
االشراف التربوي
التدريب التربوي -النشاط
الطالبي -جهات خارجية
التدريب التربوي -النشاط
الطالبي  -جهات خارجية
وحدة الخدمات االرشادية
االشراف التربوي
االشراف التربوي -النشاط
الطالبي -التربية الخاصة
وحدة الخدمات االرشادية
االشراف التربوي – النشاط
الطالبي

التوجيه
واالرشاد

اجمالي
التكلفة
المتوقّع
ة
0222
3222
0222
1222
0222
3222
7222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم
ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن
تعزيز قيم االنضباط المدرسي لدى الطالب
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

مؤشر األداء
نسبة الطالب المستفيدون من برامج القيم الوطنية

%14

%11

نسبة الطالب الحاصلون على شهادات شكر

%14

%11

نسبة المدارس الحاصلة على  %111في حضور الطالب

%14

%11

المبادرات( وزاريه )

---

المبادرات ( إدارة التعليم )

اتقان مهارة الرسم

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

الرسم على الزجاج
برنامج االشغال الفنية
الحفر على الخشب
تعزيز القيم والمفاهيم األخالقية
ختامها مسك

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

كوادر بشرية ،تجهيزات
مخصصات مالية
كوادر بشرية ،تجهيزات
مخصصات مالية
كوادر بشرية ،تجهيزات
مخصصات مالية

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

النشاط الطالبي

511

النشاط الطالبي

511
511

من

إلي

7/1

1112/7/7

المدارس

7/10

1112/7/02

المدارس

اإلشراف التربوي

7/02

1112/7/01

المدارس

اإلشراف التربوي

النشاط الطالبي

9/00

1112/9/09

المدارس

اإلشراف التربوي

التوعية اإلسالمية

1111

7/00

1112/7/00

المدارس

اإلشراف التربوي

التوعية اإلسالمية

1111

066

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 4
األهداف التفصيلية

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم
ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن
تعزيز قيم االنضباط المدرسي لدى الطالب
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة الطالب المستفيدون من برامج القيم الوطنية

%11

نسبة الطالب الحاصلون على شهادات شكر

%11

نسبة المدارس الحاصلة على  %111في حضور الطالب

%11

المبادرات( وزاريه )

---

المبادرات ( إدارة التعليم )

اتقان مهارة الرسم

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

حجر األساس

كوادر بشرية ،تجهيزات

دراسة نتائج تحصيل الطالب
ملف اإلنجاز
المعلم صاحب الرسالة التربوية
قرآننا دستورنا

كوادر بشرية ،تجهيزات
كوادر بشرية ،تجهيزات
كوادر بشرية ،تجهيزات
كوادر بشرية ،تجهيزات

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

التوعية اإلسالمية

1511

االختبارات

511
1111

الجهة المنفذة

من

إلي

7/9

1112/7/7

المدارس

9/09

1112/9/92

المدارس

اإلشراف التربوي

7/9

1112/7/7

المدارس

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

1/03

1112/1/92

المدارس

اإلشراف التربوي

التدريب التربوي

511

9/00

1112/9/09

المدارس

اإلشراف التربوي

التوعية اإلسالمية

1511

067

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 5

)

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم التوجيه واإلرشاد

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة للطالب
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441 – 1441ه

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم المدرسي

-

%02

المبادرات( وزاريه )

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة غير الصفية

المبادرات ( إدارة التعليم )

نعم نهتم

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

المحافظة على الممتلكات
العامة

طالب /ميزانية /معارض /زيارات/
ندوات /مشاركات مجتمعية

من

إلي

1112/27/12

1112/27/11

068

مكان
التنفيذ

المدارس

الجهة المنفذة

التوجيه
واإلرشاد

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

االشراف التربوي -النشاط الطالبي-
جهات خارجية

10222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( )5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب

األهداف التفصيلية

قسم التوجيه واإلرشاد

دعم شراكة االسرة في العملية التربوية والتعليمية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441 – 1441ه

نسبة مشاركة أولياء األمور في البرامج المدرسية

-

%32

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة غير الصفية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

التواصل بين البيت والمدرسة

نشرات  /إعالنات  /ندوات

من

1112/29/0

إلي

1112/29/29

069

مكان
التنفيذ

المدارس

الجهة المنفذة

التوجيه
واإلرشاد

الجهة المساندة

وحدة الخدمات االرشادية -االشراف
التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب

األهداف التفصيلية

قسم التوجيه واإلرشاد

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم وتحفيزهم
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441 – 1441ه

نسبة الطالب الحاصلين على تقدير ممتاز وجيدجداً

-

%32

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة غير الصفية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

تكريم الطالب المتفوقين
والمتميزين سلوكياً

خطة عمل  /مطبوعات /
حفل خطابي  /جوائز

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/21/00

1112/21/09

072

إدارة التعليم

الجهة المنفذة

التوجيه
واإلرشاد

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

وحدة الخدمات االرشادية -االشراف
التربوي  -المدارس

92222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب

األهداف التفصيلية

قسم التوجيه واإلرشاد

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة للطالب
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441 – 1441ه

نسبة المستفيدين في المجال التربوي في برامج الكشف عن االطفال المعرضين لالساءه

-

%32

المبادرات( وزاريه )

تعزيز مشاركة االسرة في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية ( ارتقاء )

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مهارات الكشف عن األطفال المعرضين لإلساءة واالهمال

تعاميم  /استمارات  /جلسات فردية

070

من

إلي

1112/21/92

1111/21/27

مكان
التنفيذ

المدارس

الجهة المنفذة

التوجيه
واإلرشاد

الجهة المساندة

االشراف
التربوي

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة

1222

تعزيز القيم والمهارات للطلبة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

قسم الشراكة بين المدرسة
والمجتمع " بنين"

زرع القيم والمهارات في الطلبة من خالل البرامج المقدمة طوال العام

األهداف التفصيلية

المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نسبة مشاركة قادة المدارس ورواد الشراكة في برامج ارتقاء

%41
ارتقاء

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

برنامج تدريبي لقادة المدارس

مكان التنفيذ
من

إلي

5/11

5/10

مركز التدريب

5/11

مركز التدريب

1/1

المدارس

بشرية
برنامج تدريبي لرواد الشراكة

5/11
بشرية

برنامج تدريبي الولياء االمور

5/10
بشرية

072

الجهة المنفذة

وحدة الشراكة

قادة المدارس

قادة المدارس

الجهة المساندة

التدريب
التدريب
التدريب

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة .

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

قسم رعاية الموهوبين

تقديم برامج علمية متخصصة وفق ميول واتجاهات الطالب الموهوبين

الهدف التفصيلي

المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

عدد الطالب الموهوبين المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي للمرحلة االبتدائية

92

32

عدد الطالب الموهوبين المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي للمرحلة المتوسطة

12

92

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

من

إلي

1

البرنامج المسائي اإلثرائي

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1112/1/03هـ

1112/9/03هـ

مركز رعاية
الموهوبين

قسم الموهوبين

7

البرنامج التتبعي المسائي
لطالب المرحلة المتوسطة

كوادر بشرية
مبالغ مالية  -تجهيزات

1112/1/03هـ

1112/9/03هـ

مركز رعاية
الموهوبين

قسم الموهوبين

073

الجهة المساندة

المدارس

المدارس

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

10222

10222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم النشاط الطالبي

تعزيز الثقافة العلمية والثقافية التطبيقية لدى الطلبة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نس بة الطالب املشاركني يف الربامج

%09

%09

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات الدولية واالقيلمية

02

19

المبادرات( وزاريه )

رايدي

المبادرات ( إدارة التعليم )

لنا لكنا – همنيت مس تقبيل
تاريخ التنفيذ بالهجري

م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

احلوار الطاليب
أوملبياد اللغة العربية
املنافسات املرسحية

طالب
مزيانية
مقر التنفيذ
طالب
مزيانية
مقر التنفيذ
طالب
مزيانية
مقرالتنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

مركز األمري
عبداجمليد

النشاط الطاليب

املدارس

9999

1441/0/1هـ

1441/4/1هـ

مركز األمري
عبداجمليد

النشاط الطاليب

املدارس

9999

1441/0/19هـ

1441/4/19هـ

مركز األمري
عبداجمليد

النشاط الطاليب

املدارس

9999

1441/2/1ه

1441/2/09هـ

074

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم النشاط الطالبي

تعزيز الثقافة العلمية والثقافية التطبيقية لدى الطلبة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نس بة الطالب املشاركني يف الربامج

%09

%09

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

فن اإللقاء ابملدارس
الوصاف
املهارات األدبية

طالب
مزيانية
مقر التنفيذ
طالب
مزيانية
مقر التنفيذ
طالب
مزيانية
مقر التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1449/6/6ه

1449/7/6هـ

مركز األمري عبداجمليد

النشاط الطاليب

املدارس

2999

1449/7/6هـ

1449/8/6هـ

مركز األمري عبداجمليد

النشاط الطاليب

املدارس

0999

1449/6/12هـ

1449/6/16هـ

املدارس

النشاط الطاليب

املدارس

1899

075

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم النشاط الطالبي

تعزيز الثقافة العلمية والثقافية التطبيقية لدى الطلبة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نس بة الطالب املشاركني يف الربامج

%09

%09

نسبة الطلبة الذين يشارك أولياء أمورهم في األنشطة المدرسية بمدارس التعليم العام

%122

%122

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

أوملبياد العلوم و الرايضيات
تصممي العاب برانمج جلوب البييئ
األايم املفتوحة

طالب
خمصص
مقر تنفيذ الربانمج
طالب
خمصص
طالب
مزيانية
مقر التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1449/4/19هـ

1449/6/19ـ

املركز العلمي

النشاط الطاليب

اإلرشاف الرتبوي

0999

1441/0/11هـ

1441/0/19هـ

املركز العلمي

النشاط الطاليب

املدارس

0999

1441/4/28هـ

1441/9/17هـ

076

املدارس

النشاط الطاليب

املدارس

-

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم النشاط الطالبي

تعزيز الثقافة العلمية والثقافية التطبيقية لدى الطلبة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نس بة الطالب املشاركني يف الربامج

%09

%09

عدد الميداليات واألوسمة التي حصل عليها الطلبة في المسابقات الدولية

---

9

المبادرات( وزاريه )

مرشوابت الطاقة

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

الطالب املدرب
أوملبياد التارخي
املعارض املدرس ية

طالب
مزيانية
مقر التنفيذ
طالب
مزيانية
مقر التنفيذ
طالب
مزيانية
مقر التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1449/7/1هـ

1449/7/9هـ

املدارس

النشاط الطاليب

املدارس

1999

1449/6/9هـ

1449/6/0هـ

املدارس

النشاط الطاليب

املدارس

-

1449/7/17هـ

1449/7/20هـ

املدارس

النشاط الطاليب

املدارس

-

077

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم النشاط الطالبي

تعزيز الثقافة العلمية والثقافية التطبيقية لدى الطلبة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نس بة الطالب املشاركني يف الربامج

%09

%09

المبادرات( وزاريه )

السالمة املرورية

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

التصممي الفين

الواح رمس  -الوان -مكبيوتر -
طابعة

الزخرفة الاسالمية

الواح رمس  -الوان -مكبيوتر -
طابعة

مكان التنفيذ
من

إلي

1441/4/18هـ

1441/9/22هـ

1441/9/4هـ

1441/9/19هـ

078

مركز الهواايت
الفنية واملهنية
مركز الهواايت
الفنية واملهنية

الجهة المنفذة

النشاط الطاليب
النشاط الطاليب

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

املدارس

1999

املدارس

-

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم النشاط الطالبي

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نس بة الطالب املشاركني يف اخلدمة الكشفية

%09

%06

المبادرات( وزاريه )

ترش يد الطاقة

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

نظافة البيئة وحاميهتا

طالب
مزيانية

1441/2/1هـ

1441/2/18هـ

املنزتهات العامة

النشاط الطاليب

همرجان التعلمي للرتبية الكشفية

طالب
مزيانية

1441/0/29هـ

1441/4/7هـ

مركز الترتيب
الكشفي+
املدارس

النشاط الطاليب

الاس تعداد للمشاركة ابخلدمة العامة
للحج 1449هـ

طالب
مزيانية
مقر التنفيذ

1449/8/6هـ

املدارس
املركز الكشفي

النشاط الطاليب

1449/12/19هـ

079

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

املدارس

6999

املدارس
املدارس

0999
0999

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5
األهداف التفصيلية

قسم النشاط الطالبي

رفع أداء الطالب الملتحقين في أندية الحي
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نس بة الطالب امللتحقني يف أندية احلي

%89

%09

المبادرات( وزاريه )

فرحة يتمي  -اغرسها  -حصة األبدان من حصة األس نان

المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

رفع األوزان اخملتلفة

أهجزة حديد

طول العام

-

اندي احلي

أمهية الكهرابء

املقر ومزيانية التنفيذ

1449/9/21هـ

1449/9/29هـ

اندي احلي

082

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

النشاط الطاليب

املدارس

-

النشاط الطاليب

املدارس

-

الجهة المنفذة

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5
األهداف التفصيلية

قسم النشاط الطالبي

إشراك القطاع الخاص في دعم برامج اإلدارة
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441/1441هـ

نس بة الربامج املدعومة من القطاع اخلاص

%19

%09

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

لقاء تعريفي عن الرشاكة

مزياينة ضيافة
مقر التنفيذ

مكان التنفيذ
من

إلي

1449/4/10هـ

1449/4/10هـ

080

مركز التدريب الطاليب

الجهة المنفذة

النشاط الطاليب

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

--

-

الهدف اإلستراتيجي رقم ( (5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم اإلعالم التربوي

تعزيز دور البرامج الوقائية
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المشاركة في البرامج

%70
األسابيع العالمية والبرامج الوزارية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

تغطية فعاليات األسابيع العالمية

كوادر بشرية%
تكاليف مادية*

بداية العام الدراسي

مستمر

المهد

االعالم التربوي

النشاط واالشراف

تغطية فعاليات البرامج الوزارية

كوادر بشرية*
تكاليف مادية*

بداية العام الدراسي

مستمر

المهد

االعالم التربوي

التوجيه واالرشاد

082

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم األمن والسالمة المدرسية

تنمية المسؤولية اإلجتماعية والمواطنة الصالحة
المؤشرات
مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

عدد البرامج التوعوية في األمن والسالمة المنفذة بالمدارس

9

عدد الطلبة والطالبات المتدربين على أنظمة األمن والسالمة

%122
مبادرة األمن والسالمة المدرسية

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

بشرية

تبرمج الحقا

المدارس

األمن والسالمة

المدارس

2

دورات الدفاع المدني عن
السالمة

بشرية

يبرمج الحقاً

الدفاع المدني

الدفاع المدني

األمن والسالمة

2

دورات الهالل األحمر عن
السالمة

بشرية

يبرمج الحقاً

الهالل األحمر

الهالل األحمر

األمن والسالمة

2

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

برامج توعوية عن السالمة
المدرسية

الجهة المنفذة

إلي

083

الهدف اإلستراتيجي رقم ()5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم التجهيزات المدرسية

تشجيع الطلبة على االهتمام بمرافق المدرسة ،وعدم العبث بها وتخريبها
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المدارس التي نفذت برامج التوعية بالحفاظ على الممتلكات

%12

%72

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

التوعية بأهمية المحافظة على التجهيزات
المدرسية( مختبرات -اثاث – مصادرالتعلم-
تقنيات)

خطة االحتياج
انترنت
كوادر بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/1/92ه

1112/0/00ه

084

المدارس

الجهة المنفذة

التجهيزات المدرسية

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

االشراف التربوي
التوعية االسالمية
التوجية واالرشاد

حسب
المخصص من
البند

الهدف اإلستراتيجي رقم ()5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم الصحة المدرسية

تعزيز دور البرامج الوقائية للطالب والطالبات ( أخطار التدخين،السمنة)
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441

نسبة البرامج التي تم تقديمها للطالب للتوعية من اخطار التدخين

-

%12

نسبة البرامج التي تم تقديمها للطالب للتوعية من السمنة

-

%12

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

التوعية من اخطار التدخين

كوادر بشرية +تجهيزات

التوعية من اخطار السمنة

كوادربشرية
+تجهيزات

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

1112/1/92ه

1112/0/00ه

المدارس

الصحة المدرسية

وزارة الصحة

1112/1/92ه

1112/0/00ه

المدارس

الصحة المدرسية

وزارة الصحة

085

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ()5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

قسم الصحة المدرسية

تعزيز دور البرامج الوقائية للطالب والطالبات
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441

نسبة البرامج التي تم تقديمها للطالب للتوعية من اخطار تسوس االسنان

-

%92

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

التوعية من اخطار تسوس االسنان

كوادر بشرية +تجهيزات

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/1/92ه

1112/0/00ه

086

المدارس

الجهة المنفذة

الصحة المدرسية

الجهة المساندة

وزارة الصحة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

التربية الخاصة بنات

تعزيز مشاركة طالبات التربية الخاصة في األنشطة الالصفية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في األنشطة الالصفية

%51

%51

المبادرات ( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

إلي

1

إذاعتي

مادية _ بشرية

1441/4/41هـ

1441/4/14ه

المدارس

1

تفعيل األيام العالمية

مادية – بشرية

1441/4/41هـ

1441/4/14ه

المدارس

087

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

قسم التربية الخاصة

المدارس

1111

قسم التربية الخاصة

المدارس

5111

الجهة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

)

نشاط الطالبات

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال االجتماعي

%12

%72

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

أولمبياد التاريخ

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

إلي

1112-1-1هـ

1112-7-07ه

088

إدارة التعليم

الجهة المنفذة

نشاط الطالبات

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي

1222

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

نشاط الطالبات

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال االجتماعي

%12

%72

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

0

ريادي للتثقيف بريادة األعمال

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

1112-1-01هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1112-0-11ه

089

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

9222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 5

-1تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

)

نشاط الطالبات

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال الثقافي

%72

%32

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

9

أولمبياد اللغة العربية

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

1112-10-1هـ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-9-01ه

092

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

9222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

)

نشاط الطالبات

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال الثقافي

%72

%32

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

المهارات األدبية

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

1112-10-11ه

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-9-00ه

090

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

7222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

)

نشاط الطالبات

-1إكساب الطالبات القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى وصقل مواهبهن وتمكينهن من حل المشكالت باسلوب إبداعي
-1إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء.
-4إعداد جل مولد لفرص العمل وقادر على العمل الحر.
-4تعزيز الشراكة بين الجهات المساندة.
-5إعداد الطالبة للتفاعل التربوي واالجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
المؤشرات

األهداف التفصيلية

مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة الطالبات المشاركات في نشاط المجال العلمي

%12

%02

المبادرات ( وزاريه )

ريادي للتثقيف بريادة األعمال -أولمبياد التاريخ -التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

المبادرات ( إدارة التعليم )

المدربة المبدعة الصغيرة

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

1

أولمبياد العلوم والرياضيات

كوادر بشرية
مبالغ مالية
تجهيزات

مكان التنفيذ
من

1111-0-12ه

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إلي

1111-1-00ه

092

إدارة التعليم

نشاط الطالبات

اإلشراف التربوي

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

7222

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

األهداف التفصيلية

رياض األطفال

تعزيز مشاركة األسرة في العملية التعليمية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة الطالبات المستفيدات من البرامج

%02

%01

المبادرات ( وزاريه )

تعزيز مشاركة األسرة في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

اإلشراف التربوي –
اإلعالم التربوي –تعليم
الكبيرات

1222

إلي

1

تثقيف األم والطفل

مادية _بشرية

1112/1/92هـ

1112/0/01هـ مركز التدريب

1

السالمة الشخصية
للطفل

مادية –بشرية

1112/9/10هـ

1112/9/11هـ مركز التدريب

093

رئيسة قسم رياض
األطفال
مشرفة رياض األطفال

اإلشراف التربوي-
اإلعالم التربوي

1122

اهلدف االسرتاتيجي
رقم ( ) 6

094

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

األهداف التفصيلية

قسم التوجيه واإلرشاد

تحسين استعداد الطالب لالتحاق بالتعليم العالي والتهيئة لسوق العمل
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441 – 1441ه

نسبة الطلبة المتدربين على البرامج المهنية

-

%32

توفير ورش فنية بالمدارس لتدريب الطالب على المهن وتعزيز االتجاهات اإليجابية نحو المهن

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي
التكلفة
المتوقّعة

التوجيه
واإلرشاد

التدريب التقني والمهني

0222

الجهات التدريبية والمهنية

3222
1222

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

التاهيل المهني لطالب
المرحلة الثانوية

معارض  /فعاليات  /مطبوعات /
ندوات

1112/21/01

االرشاد التعليمي المهني

معارض  /فعاليات  /مطبوعات /
ندوات

1112/21/01

1112/21/01

تطبيق المقاييس النفسية
والتربوية (تقدير)

تعاميم  /نشرات تعريفية  /زيارات

1112/29/13

1112/29/09

المدارس

طوال العام
الدراسي

طوال العام
الدراسي

المدارس

التوجيه
واإلرشاد

1112/21/92

1111/21/01

إدارة التعليم

التوجيه
واإلرشاد

خط مساندة الطفل
مؤشرات أداء التوجيه
واإلرشاد بمدارس المهد

طالب /ميزانية /االدوات
استمارات /زيارات  /لقاءات /
برامج تدريبية

من

إلي
1112/21/01

المدارس -المعاهد الثانوية
الصناعية
المدارس – إدارة التعليم

التوجيه
واإلرشاد
التوجيه
واإلرشاد

وحدة الخدمات االرشادية
التربية الخاصة -االشراف
التربوي

9222

التدريب التربوي

1222

095

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 1

)

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

األهداف التفصيلية

قسم الجودة وقياس األداء

نشر األدلة المنظمة لتجويد التعليم
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبه األقسام والمدارس التي استفادت من التقويم الذاتي والتحسين المستمر

---

%71

نسبة المدارس التي أحتفت باليوم العالمي للجودة

%122

%122

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

فريق التحسين المستمر

كوادر بشرية  +مخصص
مالي

طيلة العام

فريق التقويم الذاتي (المدرسي)

كوادر بشرية  +مخصص
مالي

1112/7/01هـ

نشر الثقافة الجودة

كوادر بشرية  +مخصص
مالي

أقسام اإلدارة+
المدارس

الجودة وقياس االداء

جميع أقسام اإلدارة
المدارس

0222

أقسام اإلدارة+
المدارس

الجودة وقياس االداء

جميع أقسام اإلدارة

1122

المدارس

الجودة وقياس االداء

التدريب  +األعالم
التربوي

1222

مكان التنفيذ
من

1

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

الجهة المنفذة

إلي

1112/0/19هـ

طيلة العام

096

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

األهداف التفصيلية

شؤون المباني

التوسع في انشاء المباني التعليمية لتلبية النمو الكمي والتخلص من المباني المستأجرة وبمواصفات تحافظ على البيئة
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة المدارس الجديدة تحت االنشاء

% 111

نسبة المدارس الجديدة المقترح انشائها

% 111

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

مكان التنفيذ

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
من

إلي

الجهة المنفذة

إعداد المقايسات وترتيب
األولويات وطرح المشاريع
المطلوبة

*كوادر بشرية
*تكاليف مالية

1112/21/27

1112/29/27

المهد

شؤون المباني

استدعاء المقاولين وحثهم على
سرعة اإلنجاز لتسليم المدارس
واالستفادة منها

*كوادر بشرية
*تكاليف مالية

1112/21/27

1112/29/27

المهد

شؤون المباني

097

الجهة المساندة

*الوزارة
*شركة تطوير

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

_______

_______

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 5

قسم اإلشراف التربوي " بنين"

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل
تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي
تحسين استعدادات الطلبة لاللتحاق بالتعليم العالي ولسوق العمل

األهداف التفصيلية

تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية
المؤشرات
قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

مؤشر األداء

المستهدف للعام المالي  1441-1441ه

نسبة الطالب الملتحقين بالتعليم العالي

%11

نسبة الطالب الذين تم تأهيلهم مهنيًا

%11

نسبة الخريجين الملتحقين بسوق العمل خالل  1أشهر من تاريخ التخرج

%05

المبادرات( وزاريه )

----

المبادرات ( إدارة التعليم )

---تاريخ التنفيذ بالهجري

م

البرامج
دليل نظاام المقررات للمرحلة
الثانوية الجديد
تهيئة طالب الثالث ثانوي
للتعليم الجامعي
اإلشراف التربوي
ومؤسسات المجتمع المحلي
قياس رضا الطالب وأولياء
األمور ومؤسسات المجتمع
المحلي عن مخرجات العملية
التعليمية التربوية.

المتطلبات لتنفيذ البرنامج
كوادر بشرية
تجهيزات
مخصصات مالية
كوادر بشرية
تجهيزات
مخصصات مالية
كوادر بشرية
تجهيزات
مخصصات مالية
كوادر بشرية
تجهيزات
مخصصات مالية

من

إلي

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

1/07

1112/1/07

المدارس

اإلشراف التربوي

التخطيط والتطوير

1111

0/1

1112/0/9

المدارس

اإلشراف التربوي

االختبارات

511

9/11

1112/9/19

مركز التدريب

اإلشراف التربوي

الشراكة المجتمعية

1111

7/01

1112/7/01

098

المدارس

اإلشراف التربوي

الشراكة المجتمعية

1111

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

األهداف التفصيلية

تطوير الموارد البشرية

تطوير قدرات وكفاءات الموارد البشرية واإلدارية بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة تدريب العاملين في الموارد البشرية وفقا لالحتياجات

-

%02

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1
-

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التطوير االداري

التدريب التربوي

 122لاير

التدريب التربوي

122لاير

التدريب التربوي

122لاير

الجهة المنفذة

من

إلي

مهارات االتصال والحوار

قاعة تدريبية – جهاز
عرض -كمبيوتر -قرطاسية

1112/1/03هـ

1112/1/92هـ

مركز التدريب
بنات

اعداد وكتابة الخطابات الرسمية

قاعة تدريبية – جهاز
عرض -كمبيوتر -قرطاسية

1112/1/00هـ

1112/1/01هـ

مركز
التدريب بنات

التطوير االداري

السلوك التنظيمي وبناء
المهارات

قاعة تدريبية – جهاز
عرض -كمبيوتر -قرطاسية

1112/9/9هـ

1112/9/7هـ

مركز
التدريب بنات

التطوير االداري

099

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 1

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

األهداف التفصيلية

تطوير الموارد البشرية

تطوير قدرات وكفاءات الموارد البشرية واإلدارية بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

نسبة تدريب العاملين في الموارد البشرية وفقا لالحتياجات

-

%02

المبادرات( وزاريه )

-

المبادرات ( إدارة التعليم )

-

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ
البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

التطوير اإلداري

التدريب التربوي

122لاير

التدريب التربوي

122لاير

التدريب التربوي

122لاير

الجهة المنفذة

من

إلي

تطبيقات التخزين السحابي

قاعة تدريبية – جهاز
عرض -كمبيوتر -
قرطاسية

1112/1/03هـ

1112/1/92هـ

مركز التدريب
بنات

التخطيط الشخصي

قاعة تدريبية – جهاز
عرض -كمبيوتر -
قرطاسية

1112/1/00هـ

1112/1/01هـ

مركز التدريب
بنات

التطوير اإلداري

أساسيات استخدام الحاسب اآللي

قاعة تدريبية – جهاز
عرض -كمبيوتر -
قرطاسية

1112/9/9هـ

1112/9/7هـ

مركز التدريب
بنات

التطوير االداري

222

اهلدف االسرتاتيجي
رقم ( ) 7

220

الهدف اإلستراتيجي رقم ( ) 7

تنويع مصادر التمويل وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

األهداف التفصيلية

قسم التخطيط والمعلومات

تحسين فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة تحقق األهداف االستراتيجية لإلدارة

----

%122

نسبة تنفيذ الخط التشغيلية لإلدارة

%72

%122

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ
من

إلي

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

متابعة تحقق الخطة
االستراتيجية

بشرية

1112/1/17

مستمر

اإلدارة

التخطيط والمعلومات

فريق الخطة
االستراتيجية

متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية

بشرية

1112/1/11

1112/1/02

اإلدارة

التخطيط والمعلومات

فريق الخطة التشغيلية

222

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

)

الهدف اإلستراتيجي رقم ( 7

تنويع مصادر تمويل مبتكره وتحسين الكفاءه المالية لقطاع التعليم

األهداف التفصيلية

قسم المشتريات

زيادة الكفاءه النوعيه لنظام ترسية العقود
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي  1441-1441هـ

نسبة إدارة ومتابعة أداء الموردين

--

%122

المبادرات ( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

1

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

اعداد قاعدة بيانات للموردين

ماديه  +بشرية

مكان التنفيذ
من

إلي

1112/0/0هـ

1112/0/92هـ

223

قسم المشتريات

الجهة المنفذة

قسم المشتريات

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

شؤون المباني

--

الهدف اإلستراتيجيرقم ( ) 7

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

األهداف التفصيلية

قسم المالية

رفع كفاءة األداء في الميزانية بما يحقق ترشيد النفقات
المؤشرات
مؤشر األداء

قيمة مؤشر العام السابق ( إن ُوجد)

المستهدف للعام المالي 1441-1441هـ

كلفة الطالب السنوية

92911

01222

نسبة نشر آلية ولوائح والشروط لنظام العقود

ـــ

%02

المبادرات( وزاريه )
المبادرات ( إدارة التعليم )

تاريخ التنفيذ بالهجري
م

البرامج

المتطلبات لتنفيذ البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المساندة

اجمالي التكلفة
المتوقّعة

قسم المالية

تقنية المعلومات

9122لاير.

اإلعالم التربوي

 1122لاير.

اإلعالم التربوي

ـ

الجهة المنفذة

من

إلي

أتممة نظام العقود

مادية ـ بشرية

1112/9/10هـ

1112/0/0هـ

قسم المالية

نشر أفوجرافيك " نظام العقود"
عى موقع االدارة وفي مواقع
التواصل اإلجتماعي

مادية ـ بشرية

1112/1/00هـ

1112/7/7هـ

قسم المالية

قسم المالية

الزيارات التبادلية

مادية ـ بشرية

1112/7/9هـ

1112/10/01هـ

قسم المالية

قسم المالية

224

225

