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كلمة سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة

وصحبه آلهالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

:أتم الصالة وأزكى التسليم، أما بعد 

المؤسسات إن التخطيط السليم لعناصر العملية التعليمية مطلب هام لضمان رفع الكفاءة والفعالية في

.ماليةالتعليمية، وتطوير الموارد الخمسة بكافة أنواعها البشرية والمادية والمعلوماتية والتقنية وال

أسرر  أصرب  وفي ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات التعليمية بسبب جائحة كورونا التي طالت العالم ب

أصب  الطلبة التخطيط أكثر أهمية الستشراف المستقبل ومواجهة تلك التحديات باستثمار الفرص المتاحة، حيث

ة التعلريم في الوقت الحالي يتلقون تعليمهم عر  طريرا المنترات التعليميرة االلكترونيرة التري أتاحتهرا و ار

.وعملت على تطويرها بشكل متميز يضم  جودة التعليم لتحقيا متطلبات التنمية المستدامة

تخطيط وقد حرصت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بجميع إداراتها ومكاتبها على شمولية ال

ية كنرواتج لكافة أطراف العملية التعليمية ومراحلها م  المدخالت إلى النواتج والتركيز على القضايا الرئيسر

يم ورؤيرة التعلم وتقليل الفاقد التعليمي وتعزيز الشرراكات المجتمعيرة الفاعلرة بمرا يحقرا توجهرات التعلر

. 2030المملكة العربية السعودية 



المقدمة

....  وصحبه أجمعي ، وبعدآلهالحمد هلل رب العالمي  والتالة والسالم على رسوله األمي  سيدنا ونبينا محمد وعلى 

 نحو تحقيا أهدافها وتجويرد مخرجاتهرا بمرا يواكرب تحقيرا
ً
رؤيرة و ارة تسعى اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى السير قدما

ا، واالسرتفادة مر التعليم، م  خالل دراسة الواقع وتحليله واستثمار جوانب القوة والفرص للتغلب على نقاط الضعف والتهديدات وتقليل تأثيره

ليميرة بمسرتواها الموارد المادية والبشرية في خدمة المتعلمي  والمجتمع والتكيف مع المتغيرات المختلفة بما يضم  استمرار العمليرة التع

.المتميز المحقا لرسالة التعليم وغاياته

بعرد دراسرة الو رع الرراه  وتحديرد اإلمكانرات والمتطلبرات، وقرد ركرزت فري 2021ولذا عملت اإلدارة على إعداد خطة التشغيلية للعام المالي 

وب التعلريم عر  بعرد، خطتها التشغيلية على التكامل في األدوار بما يحقا الشمولية لتطوير جميع جوانب العملية التعليمية ويتناسب مع أسرل

 علرى اسرتراتيجية و ارة التعلريم ورؤيتهرا، وفري  ر
ً
ط وئها ترم التخطريحيث عملت على تحديد المجاالت الرئيسية للتعليم وبناء أهداف عامة استنادا

. لتنفيذ البرامج الو ارية والمبادرات النوعية الداخلية التي نسأل اهلل أن تؤتي ثمارها وتحقا أهدافها وتطلعاتها المستقبلية
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الرؤية

 
ً
تعليم متميز لبناء مجتمع معرفي منافس عالميا

الرسالة

ناسربة فري توفير فرصة التعليم للجميع فري بيةرة تعليميرة م
ه ،  رروء السياسررة التعليميررة للمملكررة، ورفررع جررودة مخرجاترر
ار، و يررادة فاعليررة البحررث العلمرري، وتشررجيع اإلبرردا  واالبتكرر

وتنميررة الشررراكة المجتمعيررة، واالرتقرراء بمهررارات وقرردرات 
منسوبي التعليم



بنين-عامة إحصاءات

المرحلة
عدد 
المدارس

عدد االداريي عدد الطالبعدد الفتول
عدد 

المعلمي 

3053860963206066248المرحلة االبتدائية

1931735471782323089المرحلة المتوسطة

1342531409091602885المرحلة الثانوية

2879107340التعليم المستمر

6608205185480100212222اإلجمالي
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بنات-عامةإحصاءات
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المرحلة
عدد 
المدارس

عدد اإلدارياتعدد الطالباتعدد الفتول
عدد 

المعلمات

184651133663251013الطفولة المبكرة

32439859735713906854المرحلة االبتدائية

1921589460926053244المرحلة المتوسطة

1363469420334683148المرحلة الثانوية

48104130920التعليم المستمر

8849798200157279014259اإلجمالي



لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

الطالب1

1-1
ب تكوين اتجاهات إيجابية للطل 

نحو املدرسة

نسبة االنضباط في حضور اليوم الدراس ي عبر املنصة

نسبة الطلب املستحقين لإلعانة املالية أو العينية                                      

نسبة االستشارات والخدمات اإلرشادية التخصصية املقدمة للطلب 

نسبة حاالت السلوكيات الخطرة

عدد املخالفات الطلبية املسجلة 

نسبة الطلب املستفيدين من البرامج اإلرشادية

نسبة الطلب املستفيدين من برامج األسبوع التمهيدي والتهيئة اإلرشادية 

1-2
ي رفع مستوى مشاركة الطلب ف

األنشطة غير الصفية

اس ينسبة الطلب املشاركين في األنشطة غير الصفية في املدارس خارج اليوم الدر 

عدد الطلب الحاصلين على مراكز عليا في األنشطة اللصفية 

عدد الساعات التدريبية للطلب على برامج املهارات الحياتية
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لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

الطالب1

1-3
ت رفع مستوى مشاركة الطلب في الخدما

التعليمية
نسبة الطلب املشتركين في أندية الحي

1-4
ة تعزيز املسؤولية الوطنية واالجتماعي

واالنتماء لدى الطلب

نسبة املدارس املشاركة في برنامج إنجاز

في املنطقةاملستضافينعدد أبناء الشهداء 

نسبة الطلب املستفيدين من برامج تحديد املستقبل واكتشاف امليول 

نسبة  تفعيل املناسبات الوطنية واأليام العاملية

نسبة الطلب املستفيدين من البرامج التطوعية

نسبة الطلب املستفيدين من البرامج التثقيفية الصحيةروريةتثقيف الطلب بالبرامج الصحية الض1-5

1-6
رفع كفاءة الطلب في مهارات  التواصل

الفعال والقيادة
نسبة الطلب املستفيدين من برامج التواصل والقيادة
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لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

2
ية  البيئة املدرس
والتعليمية 

2-1
داد تفعيل البرنامج الوزاري للستع

للعام الدراس ي

نسبة جاهزية اإلدارات واملكاتب واملدارس للعام الدراس ي الجديد

نسبة املؤشرات املحققة للمعايير الوزارية

2-2
تطوير عمليات الصيانة للمباني

املدرسية

نسبة عمليات الصيانة للمدارس

نسبة معالجة بلغات الصيانة

نسبة عمليات صيانة املختبرات

نسبة عمليات صيانة األجهزة في معامل الحاسب

نسبة املباني املستأجرة املحققة لضوابط التجديد والعقود

2-3
قنية تأمين املستلزمات املدرسية والت

للمدارس

نسبة املدارس التي تم تزويدها بمستلزمات مدرسية

نسبة املدارس التي تم تزويدها بأجهزة تقنية
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لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

2
ية  البيئة املدرس
والتعليمية 

ذبةتوفير بيئة تعليمية آمنة  وجا2-4

نسبة املدارس التي تم تجهيزها بأدوات األمن والسلمة

عدد املشاهدات للخارطة املدرسية

نسبة التخلص من املواد التالفة

نسبة املدارس املستأجرة 

عدد املشاريع الجديدة

عدداملشاريع املتعثرة

نسبة املدارس املحققة الشتراطات األمن والسلمة

نسبة تحديث البيانات في نظام نور على مستوى املدارس واملكاتب

عدد البرامج املوجهة لإلحتفاء باملعلم

نسبة الطلب املشاركين في برامج تحسين البيئة املدرسية
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العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

2
ة  البيئة املدرسي
والتعليمية 

2-5
تطوير الخدمات الصحية في 

املدارس

نسبة املدارس التي تم تجهيزها بأدوات صحية

نسبة املدارس املطبقة لإلجراءات االحترازية

نسبة املدارس املفعلة للمناسبات الصحية

نسبة املدارس املطبقة للشتراطات الصحية في املقاصف

بشريةتوفير االحتياج من املوارد ال2-6

نسبة سد العجز من املعلمين في املدارس

نسبة املعلمين املشمولين بالتنقلت الداخلية

نسبة املوظفين املشمولين بالتنقلت الداخلية

عدد طلبات اإلجازات خلل العام

2-7
تطوير نظام التميز املؤسس ي

والجودة
نسبة املدارس املحققة ملعايير التميز املؤسس ي
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العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

2
ة  البيئة املدرسي
والتعليمية 

2-8
تقديم خدمات تعليمية تربوية 

للموهوبين

نسبة الطلب املستفيدين من برامج املوهوبين

نسبة الطلب في فصول ومدارس املوهوبين

نسبة الطلب املجتازين للبرنامج الوطني للكشف عن املوهوبين

نسبة الطلب املجتازين الختبارات التسريع

2-9
ت املحلية تفعيل املشاركات في املسابقا

والدولية

عدد امليداليات واألوسمة في املسابقات املحلية والدولية

نسبة الطلب املحققين ملراكز عليا في املسابقات املحلية والدولية

عدد املشاركين في املسابقات والجوائز حسب الفئة

نسبة الفائزين في املسابقات والجوائز حسب الفئة

2-10
تحسين معدالت أداء الطلب في 

االختبارات املحلية والدولية

متوسط درجات الطلب في اختبار القدرات

متوسط درجات الطلب في اختبار التحصيلي

متوسط درجات الطلب في االختبارات الدولية
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العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

2
البيئة املدرسية  

والتعليمية 

2-11
ات تحسين نظم وإجراءات االختبار 

املدرسية

متوسط درجات الطلب في املرحلة االبتدائية

متوسط درجات الطلب في املرحلة املتوسطة                                                

متوسط درجات الطلب في املرحلة الثانوية                                               

عدد املشاركين في مسابقة التحصيل الدراس ي

نسبة الطلب املتفوقين في املدارس

2-12
مر بما تطوير مناهج التعليم املست

بن يخدم العملية التعليمية وتحس
املخرجات

متوسط تحصيل الطلب في مدارس التعليم املستمر

2-13
م تطوير أساليب تحليل وتقوي

االختبارات

نسبة تحليل املؤشرات االحصائية ألدوات التقويم في املكاتب

نسبة الطلب املستهدفين في البرامج العلجية لنواتج التعلم



لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

3
التنمية وسوق 

العمل

تأهيل املجتمع املحلي لسوق العمل 3-1
نسبة أفراد املجتمع املؤهلين لسوق العمل من مراكز الحي املتعلم

نسبة األسر التي تم تمكينها لتشغيل املقاصف املدرسية

نسبة الطلب املدربين على برامج التأهيل لسوق العملتأهيل الطلب لسوق العمل3-2

3-3
دى تعزيز القيم اإليجابية وثقافة العمل ل

متعهدي املقاصف
نسبة املطبقين للقيم اإليجابية من متعهدي املقاصف 

1-4التطوير املنهي4
لية تحسين ممارسات القيادات في قيادة عم

التعليم والتعلم

متوسط ساعات التطوير املنهي في كفايات القيادة التعليمية لقادة املدارس

نسبة تفعيل املجتمعات القيادية

نسبة املؤهلين من الصف الثاني للقيادة

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
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العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

2-4التطوير املنهي4
تطوير الكفاية املهنية
يميةلشاغلي الوظائف التعل

املعلمين حسب االختصاصاستكملهامتوسط ساعات التطوير املنهي التي 

متوسط ساعات التطوير املنهي ملسؤولي مصادر التعلم

متوسط ساعات التطوير املنهي ملحضري املختبرات

منسقي اإلعلماستكملهامتوسط ساعات التطوير املنهي التي 

منسقي األمن والسلمةاستكملهامتوسط ساعات التطوير املنهي التي 

متوسط ساعات التطوير املنهي للمرشدين الصحيين

متوسط ساعات التطوير املنهي للمرشدين الطلبيين

متوسط ساعات التطوير املنهي لرواد النشاط

متوسط ساعات التطوير املنهي ملسؤولي اختبار القدرات والتحصيلي

متوسط ساعات التطوير املنهي ملعلمي املوهوبين وفصول املوهوبين

ومسؤوالت برامج خدمات الطلب اإللكترونيةملسؤولي متوسط ساعات التطوير املنهي 



لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

التطوير املنهي 4

4-3
ئف تطوير الكفاية املهنية لشاغلي الوظا

االتنفيذية
شاغلي الوظائف التنفيذيةاستكملهامتوسط ساعات التطوير املنهي التي 

4-4
نسوبي إتاحة فرصة تطوير املهارات املهنية مل

التعليم

نسبة املعلمين املوفدين الستكمال الدراسات العليا

نسبة املعلمين املبتعثين الستكمال الدراسات العليا

نسبة شاغلي الوظائف التنفيذية املوفدين واملبتعثين للدراسة

5
الشراكات املجتمعية 

واملؤسسية 

5-1
التكامل مع املعاهد والجامعات في مجال 

التدريب للطلب

نسبة طلب املعاهد والجامعات املتدربين على األعمال اإلدارية

نسبة طلب الجامعات املتدربين على أساليب التعليم في املدارس

ةبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاص5-2

نسبة الخدمات املقدمة للمعلمين من الجهات الخاصة

نسبة الشراكات التي تم عقدها مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تعلم الطلب 

لتغذية نسبة الشراكات التي تم عقدها مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الخدمات الطلبية، ا
مدرسية، النقل مدرس ي 

عدد الشراكات التي تم عقدها إلنشاء مباني مدرسية

عدد أولياء األمور املشاركين في األنشطة والبرامج املدرسية تعزيز مشاركة األسرة مع املدرسة5-3

نسبة الطلب في املدارس األهلية واألجنبيةليمتفعيل مشاركة القطاع األهلي في التع5-4

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
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العامةاألهداف

مؤشرات األداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

ميع التعليم للج6

نسبة األطفال امللتحقين بمرحلة رياض األطفالفالرفع نسبة االستيعاب بمرحلة رياض األط6-1

قةخفض نسبة األمية بين الكبار في املنط6-2
نسبة الكبار امللتحقين بمراكز محو األمية

نسبة استهداف اإلصلحيات بمراكز محو األمية

نسبة الطلب امللتحقين بالصف االول االبتدائيبتدائيرفع نسبة املسجلين في الصف األول اال 6-3

6-4
تسهيل إجراءات القبول والنقل في جميع 

املراحل الدراسية

نسبة الطلب املنقولين في املراحل املختلفة

نسبة التسرب من املراحل الدراسية املختلفة

معدل كثافة الفصول الدراسية من الطلبة

دراسةنسبة املدارس املكتملة النصاب من توزيع الكتب بعد األسبوع الثالث من الطلبتوفير املقررات الدراسية لجميع فئات ال6-5

نسبة الطلب املستفيدين من النقل املدرس يتطوير خدمات النقل املدرس ي6-6

توفير فرصة التعليم لجميع ذوي اإلعاقة6-7
نسبة الطلب املستفيدين من برامج ذوي اإلعاقة

عدد برامج التربية الخاصة املفعلة

6-8
ز الحي رفع نسبة امللتحقين من املجتمع بمراك

املتعلم 
نسبة أفراد املجتمع امللتحقين بمراكز الحي املتعلم 



لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

العامةاألهداف

مؤشرات االداءالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

1-7املوارد املالية7
تطوير أساليب تسجيل العهد 

وصرفها

نسبة الصرف في البنود املخصصة لإلدارة

نسبة تسديد العجز في بنود امليزانية

نسبة تسديد احتياج اإلدارات من امليزانية

1-8البحث العلمي8
يدان تجويد البحوث اإلجرائية في امل

التعليمي
عدد البحوث اإلجرائية املنفذة في امليدان 

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
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التطوير والتحسينأولويات

: أولويات التحسي  والتطوير

لفاقررد االهتمررام بجررودة مخرجررات التعلرريم لتحقيررا متطلبررات التنميررة الشرراملة ومعالجررة ا-
.التعليمي

. التركيز على المهارات األساسية للطالب ومنها الفهم القرائي-

.تطوير الممارسات المهنية وفا احتياجات الواقع ومتطلبات تحقيا الرؤية-

.تفعيل التقنية ومواكبة التحول الرقمي-

.  تحقيا مزيد م  التعاون الفاعل والشراكة المجتمعية مع األسرة والمجتمع-

.العناية ببرامج الطفولة المبكرة وطالب التربية الخاصة والطالب الموهوبي -

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 
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حسب األهداف العامةعدد البرامج

عدد البرامجالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

الطالب1

29تكوين اتجاهات إيجابية للطلب نحو املدرسة1-1
32رفع مستوى مشاركة الطلب في األنشطة غير الصفية1-2
1رفع مستوى مشاركة الطلب في الخدمات التعليمية1-3
25تعزيز املسؤولية الوطنية واالجتماعية واالنتماء لدى الطلب1-4

5تثقيف الطلب بالبرامج الصحية الضرورية1-5

4رفع كفاءة الطلب في مهارات التواصل الفعال والقيادة1-6

2
البيئة املدرسية 

والتعليمية 

7تفعيل البرنامج الوزاري للستعداد للعام الدراس ي2-1

6تطوير عمليات الصيانة للمباني املدرسية2-2
8تأمين املستلزمات املدرسية والتقنية للمدارس2-3
22توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة2-4
3تطوير الخدمات الصحية في املدارس2-5
7توفير االحتياج من املوارد البشرية2-6

6تطوير نظام التميز املؤسس ي والجودة2-7

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 
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حسب األهداف العامةعدد البرامج

عدد البرامجالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

2
ة البيئة املدرسي
والتعليمية 

6تقديم خدمات تعليمية تربوية للموهوبين2-8

13تفعيل املشاركات في املسابقات املحلية والدولية2-9

30تحسين معدالت أداء الطلب في االختبارات املحلية والدولية2-10

29تحسين نظم وإجراءات االختبارات املدرسية2-11

2تطوير مناهج التعليم املستمر بما يخدم العملية التعليمية وتحسبن املخرجات2-12

12تطوير أساليب تحليل وتقويم االختبارات2-13

3
التنمية وسوق 

العمل

4تأهيل املجتمع املحلي لسوق العمل 3-1

3تأهيل الطلب لسوق العمل3-2

3تعزيز القيم اإليجابية وثقافة العمل لدى متعهدي املقاصف3-3

التطوير املنهي4

159تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم4-1

545تطوير الكفاية املهنية لشاغلي الوظائف التعليمية4-2

30االتنفيذيةتطوير الكفاية املهنية لشاغلي الوظائف 4-3

5إتاحة فرصة تطوير املهارات املهنية ملنسوبي التعليم4-4

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
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حسب األهداف العامةعدد البرامج

عدد البرامجالهدف العام رقم الهدف العامالمجال م

ية الشراكات املجتمعية واملؤسس5

3التكامل مع املعاهد والجامعات في مجال التدريب للطلب5-1

7بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة5-2

14تعزيز مشاركة األسرة مع املدرسة5-3

0تفعيل مشاركة القطاع األهلي في التعليم5-4

التعليم للجميع 6

0رفع نسبة االستيعاب بمرحلة رياض األطفال6-1

4خفض نسبة األمية بين الكبار في املنطقة6-2

2رفع نسبة املسجلين في الصف األول االبتدائي6-3

5تسهيل إجراءات القبول والنقل في جميع املراحل الدراسية6-4

0توفير املقررات الدراسية لجميع فئات الطلب6-5

2تطوير خدمات النقل املدرس ي6-6

1توفير فرصة التعليم لجميع ذوي اإلعاقة6-7

1رفع نسبة امللتحقين من املجتمع بمراكز الحي املتعلم 6-8

3تطوير أساليب تسجيل العهد وصرفها1-7املوارد املالية7

1تجويد البحوث اإلجرائية في امليدان التعليمي1-8البحث العلمي8

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
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مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال

2021للعام المالي 

ة برامج الخطة التشغيلي



تكوي  اتجاهات إيجابية للطالب نحو المدرسة011

رفع مستوى مشاركة الطالب في األنشطة غير التفية2
رفع مستوى مشاركة الطالب في الخدمات التعليمية3

الطالبتعزيزا لمسؤولية الوطنية واالجتماعية واالنتماء لدى4
تثقيف الطالب بالبرامج التحية الضرورية5

رفع كفاءة الطالب في مهارات  التواصل الفعال والقيادة6

المجال األول

الطالب



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
نسبة عودة  الطالبات

يم املترسبات من التعل
40%

معالجة التسرب في
التعليم 

900الطالبات ورشة عمل 
12 /1  /

هـ1443
12 /1  /

هـ1443
إدارة االختبارات 

والقبول 
ــــــــــــــ

عمل رابط لحصراسماء
الطالبات املتسربات
ع وأسباب التسرب ووض
آلية تنظيم عودة 
الطالبات إلكمال 

الدراسة 

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

إدارة التوجيه 
واالرشاد 

تقرير 

2
نسبة الطالبات 
ل املستفيدات من النق

في املدارس 
90%

تحسين وتطوير 
خدمات النقل بين 

املدارس 
1000الطالبات ورشة عمل 

22 /2  /
هـ1443

22 /2  /
هـ1443

إدارة االختبارات 
والقبول 

ــــــــــــــ

-تجهيز مكان البرنامج
-تعاميم -مادة علمية 

-عرض بور بوينت 
اوراق عمل  

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

تقرير ــــــــــــــ

3
نسبة الطلب 
رامج املستفيدين من الب
االرشادية

1462الدارساتلقاءطالبتي بين يديك30%
29 /12

/1442
23 /2  /

1442
قاعات افتراضية ـــــــمدارس

م إدارة التعلي
املستمر

تقريراملدارس

4

نسبة الطالبات 
ج املستفيدات من برام
الخطط العلجية 

السلوكية

50%
الخطط العلجية 

السلوكية 
70معلماتيبرنامج تدريب

26/2
هـ1443/

27/4
هـ1443/

مركز التدريب 
األول 

حقيبة تدريبية_
التربية 
الخاصة 

التدريب 
واالبتعاث

بيان حضور 

الطالب:  المجال األول

تكوين اتجاهات إيجابية للطالب نحو المدرسة1-1: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

5
توالوكيل نسبة املعلمات 

مج املستفيدات من البرنا
14%

تعزيز السلوكيات 
على االيجابية للطالبات
منصة مدرستي 

برنامج تدريبي
معلمات 
ووكيلت

70016 /7/14423 /9/1442
مركز التدريب 

السادس 
-

از جه+ قاعة افتراضية 
مستلزمات+ عرض 

رهمكتب التعليم ببح
ه قسم التوجي
واالرشاد 

كشوفات 
الحضور 

6
في نسبة انضباط الطالب

الحضور من خالل 

منصة مدرستي

زيارات ميدانيةالزيارات المدرسية100%
الطالب 

ث+م+ب
مكتب الشرق--المدرسة308011442/6/41443/5/15

إدارة 

اإلشراف

التقرير 

الختامي

7
دة من نسبة الفئة املستفي

الهاتف اإلرشادي
الهاتف اإلرشادي100%

برنامج وقائي 
علجي  

50طالبات
16 /7  /
2/2هـ1442

هـ1443/ 6

3 /9  /
27هـ1442

هـ4/1443/ 

إدارة التوجيه 
مكاتب -واإلرشاد

التعليم 
ـــــــ

أجهزة  اتصال  ــــــ كوادر 
بشرية متخصصة

اد إدارة التوجيه واإلرش
وحدة الخدمات -

اإلرشادية

يم مكاتب التعل
-املرشدات -

الفريق 
االستشاري 

إحصائية 
بعدد 

املستفيدات

75موظفات

75أولياء األمور 

8
يدة نسبة املدارس املستف
من اإلعانات 

420مدارسبرنامج علجي تكافل100%

16 /7  /
هـ1442

3/9  /
هـ 1442

املدارس
مؤسسة 
تكافل

اد إدارة التوجيه واإلرشـــــــ
وحدة تكافل-

يم مكاتب التعل
منسقات -

تكافل 

تقرير بعدد 
املدارس 
املشمولة 
باإلعانات  26 /2  /

هـ1443
27 /4  /

هـ1443

9
يدة نسبة املدارس املستف

من البرنامج 
2/1443/ 67226املدارسبرنامج نمائي  خصائص النمو 90%

27/4  /
هـ1443

كوادر بشريةـــــــاملدارس
إدارة التوجيه و 

وحدة اإلرشاد -اإلرشاد 
النفس ي

م مكاتب التعلي
املرشدات -

الطلبيات

تقرير بتنفيذ 
املدارس 
للبرنامج 

تكوين اتجاهات إيجابية للطالب نحو المدرسة1-1: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ

مؤشر إنجازجهات التنفيذاملتطلبات
البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

10

فيدة نسبة املدارس املست
من برنامج األسبوع 
التمهيدي والتهيئة 

اإلرشادية 

100%
األسبوع التمهيدي و
التهيئة اإلرشادية 

ه6721442/12/29مدارسبرنامج نمائي 
1443/2/23

ه
1000املدارس

قاعة 
-افتراضية 

كوادر بشرية

إدارة التوجيه 
وحدة -واإلرشاد 

ي اإلرشاد التربو 

مكاتب التعليم 
املرشدات وكيلت
شؤون الطالبات

فيذ تقرير التن
ــــــ إحصائية 
بعدد املدارس
املستفيدة

11

فيدة نسبة املدارس املست
من  التوعية بخطر 
املخدرات وأضرار 

التدخين 

70%
التوعية بخطر 

املخدرات وأضرار 
التدخين 

ـــــــاملدارس هـ1442/9/3هـ  6721442/7/16املدارس ي برنامج وقائ
قاعة 

-افتراضية 
كوادر بشرية

إدارة التوجيه 
وحدة -واإلرشاد 

ي اإلرشاد النفس 

-مكاتب التعليم 
املرشدات 
الطلبيات 

يذ تقرير بتنف
املدارس 
للبرنامج  

12
نسبة الطالبات 
نامجاملستفيدات من البر 

80%

الخدمات املقدمة 
للطالبات والحاالت

بنات  )الخاصة 
الشهداء واملرابطين

...(واأليتام 

برنامج علجي 
الطالبات 

اتاملستهدف
كوادر بشريةـــــــاملدارسهـ1442/9/3هـ30001442/7/16

إدارة التوجيه 
واإلرشاد وحدة 

اإلرشاد 
االجتماعي

-مكاتب التعليم 
-مكتب وفاء 
املرشدات 
الطلبيات

يذ تقرير بتنف
املدارس 
للبرنامج 

13
فيدة  نسبة املدارس املست

من البرنامج اإلرشادي 
خط مساندة الطفل 80%

برنامج وقائي
علجي

كوادر بشريةـــــــاملدارس هـ1442/9/3هـ6721442/7/16املدارس 
إدارة التوجيه 

وحدة -واإلرشاد 
ي اإلرشاد النفس 

-مكاتب التعليم 
املدارس 

يذ تقرير بتنف
املدارس 
للبرنامج 

14
بات  نسبة انضباط الطال
نامجاملستفيدات من البر 

50%
اب رعاية متكررات الغي

و التأخر الصباحي 
ي برنامج وقائ

علجي 

طالبات 
املراحل 
الثلث

كوادر بشريةـــــــاملدارسهـ1442/9/3هـ5001442/7/16
إدارة التوجيه 

وحدة -واإلرشاد 
ي اإلرشاد التربو 

-مكاتب التعليم 
املرشدات ال

يذ تقرير بتنف
املدارس 
للبرنامج 

تكوين اتجاهات إيجابية للطالب نحو المدرسة1-1: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
فاملستهد

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

15
يدات نسبة الطالبات املستف

من البرنامج
 رعاية املتأخرات دراس50%

 
برنامج علجي يا

طالبات 
ثاملراحل الثل 

كوادر بشرية ـــــــاملدارسهـ1442/9/3هـ5001442/7/16
إدارة التوجيه 

وحدة -واإلرشاد 
اإلرشاد التربوي 

-م مكاتب التعلي
املرشدات 
الطلبيات  

يذ تقرير بتنف
املدارس 
للبرنامج 

16
دة من نسبة املدارس املستفي

البرنامج اإلرشادي 
90٪

ي رفق لخفض العنف ف
مدارس التعليم العام

ـــــــاملدارس هـ9/1442/ 3هـ7/1442/ 67216املدارس برنامج وقائي
ة قاعة افتراضي

كوادر بشرية-

إدارة التوجيه 
واإلرشاد وحدة 
اإلرشاد النفس ي 

-م  مكاتب التعلي
املرشدات 
الطلبيات

يذ تقرير بتنف
املدارس 
للبرنامج

17
ن عدد الفئات املستفيدة م

املبادرة 
80٪

مبادرة الزوم 
االستشاري 

برنامج نمائي 
وقائي 

اء أولي-طالبات 
-أمور 

منسوبات 
املدرسة

هـ9/1442/ 3هـ6/1442/ 5104

القاعة 
اإلفتراضية
عبر برنامج 

زووم

ـــــــ
ة قاعة افتراضي

كوادر بشرية-

إدارة التوجيه 
وحدة -واإلرشاد 

الخدمات اإلرشادية
إدارة التربية -

الخاصة

إدارة التدريب 
واالبتعاث

يذ تقرير بتنف
املبادرة  ــــــ 
قوائم 

الحضور 

18
يدين نسبة الدارسين املستف

من البرامج االرشادية
30% 

 
√-عن بعد1442/ 7/ 7/144215/ 13061الدارساتلقاءكيف نتعلم ذاتيا

إدارة التعليم 
املستمر

تقريراملدارس

19
ن نسبة الطلب املستحقي
ةلإلعانة املالية أو العيني

ورشة تدريبيةمعكم لخدمتكم100%
مسؤولي 

ومسؤوالت 
املكافآت 

-1000مإدارة التعلي501442/7/111442/7/11
إدارة خدمات 

الطلب
/ ممكاتب التعلي
املدارس

بيانات 
الحضور 

تكوين اتجاهات إيجابية للطالب نحو المدرسة1-1: الهدف

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

33



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجازجهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

20
في نسبة الطلب املشاركين

البرنامج  
100%

ف األسبوع  التمهيدي لطلب الص
ي األول ابتدائي  واليوم  الترحيب

ث 1/ م 1/ ب 4للصفوف 
-5000املدارسه1443/1/15ه6380243/1/11طلبدتوثيق متعد

إدارة التوجيه 
واإلرشاد

مدارس 
امالتعليم الع

تقارير

21
من عدد الطلبة املستفيدين

البرنامج عدد املرشدين 
جاملستفيدين من البرنام

100%
خصانص النمو للمرحلة 

سطة االبتدانية واملرحلتين املتو 
والثانوية

دتوثيق متعد
ة منسوبي املدرس
بة أولياء األمور الطل
بالتعليم العام

نعم-املدارسه1443/ 2/ 14437/ 2/ 2040632
إدارة التوجيه 

واإلرشاد
مكاتب 
التعليم

بيان 
الحضور 

22
نسبة حاالت السلوكيات 

الخطرة
دتوثيق متعدقواعد السلوك واملواظبة100%

قائد املراحل 
الثلث وكيل 
املراحل الثلث 
املرشد الطلبي

طلب

نعم-املدارسه1443/ 1/ 10ه1443/ 1/ 1929588
إدارة التوجيه 

واإلرشاد
مكاتب 
التعليم

بيان 
الحضور 

23
ات نسبة االستشارات والخدم
اإلرشادية التخصصية 

املقدمة للطلب
دتوثيق متعدالهاتف اإلرشادي100%

املرشد/ للطلبة
أولياء / الطلبي 

األمور 
ه1443/ 1/ 20ه1443/ 1/ 2416721

إدارة التوجيه 
واإلرشاد

نعم-
إدارة التوجيه 

واإلرشاد
مكاتب 
التعليم

تقارير

24
نسبة املستفيدين من 
البرنامج اإلرشادي 

دتوثيق متعدتعزيز السلوك   اإليجابي 80%

/  قائدي/ مشرفي
الطلبة التعليم
العام بجميع 

املراحل

نعم-املدارسه1443/ 8/ 24ه1443/ 5/ 19242524
إدارة التوجيه 

واإلرشاد
مكاتب 
التعليم

بيان 
الحضور 

تكوين اتجاهات إيجابية للطالب نحو المدرسة1-1: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

25
نسبة ارتفاع املستوى 

التحصيلي
85%

وى تنمية الدافعية لرفع املست
التحصيلي للطلب

دتوثيق متعد
الطلب بمدارس 
التعليم العام 
بجميع املراحل

نعم-املدارس1443/ 10/ 144315/ 5/ 1911164
إدارة التوجيه 

واإلرشاد
تقاريرمكاتب التعليم

26
حقات نسبة الطالبات املست

ية  لإلعانة املالية أو العين
دتوثيق متعدتكافل100%

الطلب بمدارس 
التعليم العام 
بجميع املراحل 
انة املستحقين لإلع

5320
20 /1 /1443

ه
املدارس1443/ 8/ 5

غير 
محددة

-
إدارة التوجيه 

واإلرشاد
تقاريرمكاتب التعليم

27
فة نسبة الفئات املستهد

من البرامج 
100%

)رفق (رفق برنامج 
كر مهارات الكشف والتدخل املب+

عن حاالت األطفال املعرضين 
ر الحد من ظاهرة التنم+ لإلساءة 

مساندة الطفلخط+باملدارس

دتوثيق متعد
/ ن معلمي/ مشرفين 

أولياء أمور /  طلب 
مدارس 

-1500املدارسه1443/ 8/ ه1443/ 5/ 255294
إدارة التوجيه 

واإلرشاد
تقاريرمكاتب التعليم

28
قين نسبة املرشدين امللتح

بالبرنامج 
دتوثيق متعداإلرشاد التعليمي املنهي90%

مرشدي مدارس 
التعليم العام 
للمرحلتين 
ويةاملتوسطة والثان

نعم-املدارسه1442/ 7/ ه1442/ 3/ 192315
إدارة التوجيه 

واإلرشاد
بيان الحضور مكاتب التعليم

29
من الطلب % 85نسبة  

ن من املستفيدي( الطالبات)
البرنامج

دتوثيق متعداإلرشاد وقت األزمات100%
–مشرفين 

طلب–مرشدين  
نعم-املدارسه1443/ 10/ ه1443/ 2/ 191695

إدارة التوجيه 
واإلرشاد

بيان الحضور مكاتب التعليم

تكوين اتجاهات إيجابية للطالب نحو المدرسة1-1: الهدف
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رفع مستوى مشاركة الطالب في األنشطة غير الصفية2-1: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
فيدين نسبة الفرق الكشفية املست

من البرنامج 
90%

مشروع حماية البيئة 
الكشفي 

مشاركة 
الفرق 
الكشفية

452 /51442
15 /7  /

1442
--عن بعد 

إدارة نشاط
الطلب

بيانات الطلب املدارس

2
ألنشطة نسبة الطلب املشاركين في ا

ليوم غير الصفية في املدارس خارج ا
الدراس ي

--عن بعد1442/ 9/ 14423/ 6/ 2504طلبمسابقةجلوب البيئي العاملي70%
إدارة نشاط
الطلب

اإلدارة العامة 
يللنشاط الطلب

بيانات الطلب 

3
ألنشطة نسبة الطلب املشاركين في ا

ليوم غير الصفية في املدارس خارج ا
الدراس ي

90%
لوم األوملبياد الدولي للع
والرياضيات

--عن بعد1442/ 9/ 14423/ 6/ 204طلبمسابقة
إدارة نشاط
الطلب

اإلدارة العامة 
يللنشاط الطلب

بيانات الطلب 

4
ألنشطة نسبة الطلب املشاركين في ا

ليوم غير الصفية في املدارس خارج ا
الدراس ي

--عن بعد1442/ 7/ 144213/ 6/ 1204طلبمسابقةروبوتاألوملبياد الوطني لل75%
إدارة نشاط
الطلب

بيانات الطلب املدارس األهلية

5
ألنشطة نسبة الطلب املشاركين في ا

ليوم غير الصفية في املدارس خارج ا
الدراس ي

80%
درسية التوعية البيئية امل

بالتعاون مع أمانة 
العاصمة املقدسة

محاضرات 
توعوية

-عن بعد1442/ 9/ 14423/ 6/ 15004طلب
قاعة 

افتراضية
إدارة نشاط
الطلب

أمانة العاصمة 
املقدسة

بيانات الطلب 

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

-عن بعد1442/ 9/ 14423/ 6/ 1204طلبندوةتعرف على وطنك%80مجنسبة املدارس املشاركة في البرنا6
قاعة 

افتراضية
إدارة نشاط
الطلب

إدارة خدمات 
الطلب

ينبيانات املشارك

7
طة غير نسبة الطلب املشاركين في األنش

راس يالصفية في املدارس خارج اليوم الد
-عن بعد1442/ 7/ 144213/ 6/ 504طلبدورةدورة فن االلقاء50%

قاعة 
افتراضية

إدارة نشاط
الطلب

ينبيانات املشارك

8
يا عدد الطلب الحاصلين على مراكز عل

في األنشطة
-عن بعد1442/ 7/ 144213/ 6/ 504طلبدورةدورة اعذب األصوات50%

قاعة 
افتراضية

إدارة نشاط
الطلب

إدارة نشاط 
الطالبات

ينبيانات املشارك

9
يا عدد الطلب الحاصلين على مراكز عل

في األنشطة
50طلبدورةدورة عروض الشعر50%

16 /7 /
1442

-عن بعد1442/ 9/ 3
قاعة 

افتراضية
إدارة نشاط
الطلب

إدارة نشاط 
الطالبات

ينبيانات املشارك

10
يا عدد الطلب الحاصلين على مراكز عل

في األنشطة
50طلبدورةدورة فن الشعر50%

16 /7 /
1442

-عن بعد1442/ 9/ 3
قاعة 

افتراضية
إدارة نشاط
الطلب

إدارة نشاط 
الطالبات

ينبيانات املشارك

11
طة غير نسبة الطلب املشاركين في األنش

راس يالصفية في املدارس خارج اليوم الد
230طلبمسابقةميمسابقة البحث العل75%

16 /7 /
1442

--عن بعد1442/ 9/ 3
إدارة نشاط
الطلب

جامعة امللك 
عبدالعزيز

ينبيانات املشارك

12
طة غير نسبة الطلب املشاركين في األنش

راس يالصفية في املدارس خارج اليوم الد
75%

األسبوع العربي 
للكيمياء

مسابقة
معل/طلب

مين
500

29 /12
/1442

-عن بعد1442/ 2/ 23
قاعة 

افتراضية
إدارة نشاط
الطلب

جامعة أم 
القرى 

ينبيانات املشارك

رفع مستوى مشاركة الطالب في األنشطة غير الصفية2-1: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
جهات التنفيذاملتطلبات

مؤشر إنجاز البرنامج
املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

13
نسبة الطلب املشاركين في

دارس األنشطة غير الصفية في امل
خارج اليوم الدراس ي

500معلمين/طلبمسابقةيأسبوع الفضاء العامل75%
26 /2

/1443
-عن بعد1443/ 4/ 27

قاعة 
افتراضية

إدارة نشاط 
الطلب

جامعة امللك 
عبدالعزيز

بيانات املشاركين

14
نسبة الطلبة املشاركين في
ارس االنشطة الغير صفية في املد
خارج اليوم الدراس ي

1%
التطوع في امليدان

التربوي 
تدريب

طالبات  ب، م 
، ث

19600
0

1442/6/41443/4/27
إدارات ، 
مكاتب ، 
مدارس

10000-
إدارة نشاط 
الطالبات

–م مكاتب التعلي
-اإلعلم -مدارس

ي االشراف التربو 
ع تقرير برنامج التطو 

15
نسبة الطلب املشاركين في

دارس في املةصفيةاألنشطة الغير 
خارج اليوم الدراس ي 

0,15%
مبادرة حس املكية 
للفنون البصرية 

مبادرة
طالبات  ب، م 

، ث
8000

1442/12/2
9

-7000املدارس1443/4/27
إدارة نشاط 
الطالبات

ادارة االشراف 
جامعات 0التربوي 

االعلم التربوي -

ء قوائم االسما-تقرير
للطالبات

16
نسبة الطلب املشاركين في

دارس األنشطة الغير ةصفية في امل
خارج اليوم الدراس ي 

0,18%
الخط العربي 

والزخرفة اإلسلمية
مسابقة

طالبات  ب، م 
، ث

8000
1442/12/2

9
-6000املدارس1443/4/27

إدارة نشاط 
الطالبات

ادارة االشراف 
جامعات 0التربوي 

االعلم التربوي -

ء قوائم االسما-تقرير 
للطالبات

17
نسبة الطلب املشاركين في

دارس في املةصفيةاألنشطة الغير 
خارج اليوم الدراس ي 

مسابقةالتصميم الفني0,18%
طالبات  ب، م 

، ث
8000

1442/12/2
9

-7000املدارس1443/4/27
إدارة نشاط 
الطالبات

ادارة االشراف 
جامعات 0التربوي 

االعلم التربوي -

ء قوائم االسما-تقرير 
للطالبات

رفع مستوى مشاركة الطالب في األنشطة غير الصفية2-1: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

18
نشطة نسبة الطلب املشاركين في األ

وم الغير صفية في املدارس خارج الي
الدراس ي 

0,18%
الرسم والتصوير 

التشكيلي
مسابقة

طالبات  ب، 
م ، ث

-7000املدارس80001442/12/291443/4/27
إدارة 
نشاط 
الطالبات

ادارة االشراف 
-جامعات 0التربوي 

االعلم التربوي 

قوائم-تقرير 
االسماء 
للطالبات

19
نشطة نسبة الطلب املشاركين في األ

وم الغير صفية في املدارس خارج الي
الدراس ي 

مسابقةملتقى الفنون 0,18%
طالبات  ب، 

م ، ث
-5000املدارس80001442/12/291443/4/27

إدارة 
نشاط 
الطالبات

ادارة االشراف 
-جامعات 0التربوي 

االعلم التربوي 

قوائم-تقرير 
االسماء 
للطالبات

20
نشطة نسبة الطلب املشاركين في األ

وم غير الصفية في املدارس خارج الي
الدراس ي 

-2000املدارس300001443/2/261443/4/27طالبات  ث  مسابقةرسم الخرائط 0,5%
إدارة 
نشاط 
الطالبات

الجمعية السعودية 
مكاتب -الجغرافية 

إدارة اإلعلم-التعليم 
إدارة -واالتصال 

االشراف التربوي 

بيانات 
الطالبات  

21
نشطة نسبة الطلب املشاركين في األ

وم غير الصفية في املدارس خارج الي
الدراس ي 

30%
األسبوع العربي 

للكيمياء
ملتقى

جميع املراحل
التعليمية

-500املدارس8851443/2/261443/4/27
إدارة 
نشاط 
الطالبات

رة إدا-مكاتب التعليم 
ة إدار -اإلعلم واالتصال 

االشراف التربوي 
يل تقارير التفع

رفع مستوى مشاركة الطالب في األنشطة غير الصفية2-1: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةةالرئيسيغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

22
شطة نسبة الطلب املشاركين في األن

وم غير الصفية في املدارس خارج الي
الدراس ي 

ملتقىضاءاألسبوع العاملي للف50%
جميع 
املراحل 
التعليمية

-1000املدارس8851443/2/261443/4/27
إدارة 
نشاط 
الطالبات

رة إدا-مكاتب التعليم 
-اإلعلم واالتصال 

إدارة االشراف التربوي 

تقارير 
التفعيل

23
شطة نسية الطلب املشاركين في األن

الغير صفية خارج اليوم الدراس ي
مسابقةاملسرح املدرس ي0,24%

طالبات  م ، 
ث

616931442/12/291443/4/27

إدارات ، 
مكاتب ، 
مدارس

10000-

إدارة 
نشاط 
الطالبات

-إدارة اإلشراف التربوي 
ب مكات-مراكز التدريب 
التعليم

-تقارير 
بيانات 

الطالبات 
املشاركات

24
شطة نسية الطلب املشاركين في األن

الغير صفية خارج اليوم الدراس ي
مسابقةاملهارات األدبية0,24%

طالبات  م ، 
ث

616931442/12/291443/4/273000-

25
شطة نسية الطلب املشاركين في األن

الغير صفية خارج اليوم الدراس ي
مسابقةيةمنافسات اللغة العرب0,32%

طالبات  م ، 
ث

616931442/12/291443/4/271500-

26
شطة نسية الطلب املشاركين في األن

الغير صفية خارج اليوم الدراس ي
ملتقىالحوار الطلبي0,32%

طالبات  م ، 
ث

616931442/12/291443/4/272000-

27
شطة نسية الطلب املشاركين في األن

الغير صفية خارج اليوم الدراس ي
0,23%

املهرجان الثقافي 
للصغار

-637181442/12/291443/4/273000طالبات بمسابقة

رفع مستوى مشاركة الطالب في األنشطة غير الصفية2-1: الهدف

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

40



مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

41

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع 
البرنامج

مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 
التنفيذ

مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات
البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

28
شطة نسية الطلب املشاركين في األن

الغير صفية خارج اليوم الدراس ي
948261442/12/291443/4/27طالبات  ب، م مسابقةكتابة املقالة0,15%

إدارات ، 
مكاتب ، 
مدارس

1500-
إدارة 
نشاط 
الطالبات

-إدارة اإلشراف التربوي 
ب مكات-مراكز التدريب 
التعليم

ات بيان-تقارير 
الطالبات 
املشاركات

29
ليا عدد الطلبة الحاصلين على مراكز ع

في املبادرة 
1,1%

ي مبادرة التعلم الرقم
الفعال

مبادرة
طالبات ب ، م ،

ث
-10000مدارس900004/6/144227/4/1443

إدارة 
نشاط 
الطالبات

جامعات ، اإلشراف 
يم إدارات التعل.التربوي 

مدارس, 
رةتقارير املباد

30
شطة نسية الطلب املشاركين في األن

الغير صفية خارج اليوم الدراس ي
مسابقةرمسابقة العب وابتك50%

طالبات ب ، م ،
ث

-3000املدارس7/11442/9/3/ 8851442
إدارة 
نشاط 
الطالبات

-مكاتب التعليم 
مدارس  إدارة اإلعلم 

إدارة -واالتصال 
االشراف التربوي 

يلتقارير التفع

31
شطة نسبة الطلب املشاركين في األن
غير الصفية في املدارس

1462الدارساتمسابقة القران ربيع قلبي45%
26 /2

هـ1442/
27 /4

هـ1442/
ـــــــمدارس

قاعات 
ة افتراضي

إدارة 
التعليم 
املستمر

تقريراملدارس

%15انيةالقراتقان األطفال لحفظ السور 32
مسابقة حفظ القران

الكريم
هـ1711442/4/3أطفالمبادرة

1442/7/20
هـ

روضات 
حكومي 
واهلي

ـ
قاعة 
ة ـافتراضي

إدارة 
الطفولة 
املبكرة

قسم العلوم الشرعية

أسماء األطفال
فظ املتقنين لح

ـ القران الكريم
ماستمارة تقيي

رفع مستوى مشاركة الطالب في األنشطة غير الصفية2-1: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%90ءعدد الجهات املشاركة في اللقا1
اللقاء التحضيري لألندية
املوسمية  في منطقة مكة

-عن بعد 121442/6/131442/7/10املحافظاتلقاء
قاعة 

افتراضية
إدارة نشاط 

الطلب
شؤون 

املحافظات

عدد الجهات 
املشاركة في 

اللقاء

رفع مستوى مشاركة الطالب في الخدمات التعليمية3-1: الهدف

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

42



مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

43

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
ور نسبة االنضباط في حض
ةاليوم الدراس ي عبر املنص

90%

ن غرس القيم في التعليم ع
بعد

لقاء تربوي 
معلمي الصفوف

األولية
301442/6/271442/6/27

اإلشراف 
عدالتربوي عن ي

-P
الصفوف 
األولية

إدارة التدريب 
واالبتعاث

بيان الحضور 

2
واتج األسرة ودورها في تجويد ن

التعلم
لقاء تربوي 

معلمي الصفوف
األولية

P-مكتب الغرب301443/4/41443/4/4
الصفوف 
األولية

بيان الحضور يممكاتب التعل

3
ي نسبة املدارس املشاركة ف

املناسبات الوطنية
-املدارس2504/6/14421442/10/8املدارسمشاركةامليةاألسابيع واملناسبات الع60%

قاعة 
افتراضية

إدارة نشاط 
الطلب

املدارس
بيان املدارس 

املشاركة

4
ين نسبة الطلب املستفيد

من البرنامج 
-عن بعد3001442/7/161442/9/3طلب دورة نزاهة 65%

قاعة 
افتراضية

إدارة نشاط 
الطلب

بيان الحضور املدارس 

5
ين نسبة الطلب املستفيد

من البرنامج 
السلمة املرورية 65%

-ندوة 
مسابقة 

-عن بعد3001442/7/161442/9/3طلب 
قاعة 

افتراضية
إدارة نشاط 

الطلب
إدارة املرور 

املدارس /
بيان الحضور 

6
ي نسبة املدارس املشاركة ف

املناسبات الوطنية
--املدارس25021/1/144315/5/1443املدارسمشاركةامليةاألسابيع واملناسبات الع60%

إدارة نشاط 
الطلب

املدارس
بيان املدارس 

املشاركة

7
ي نسبة املدارس املشاركة ف

املناسبات الوطنية
-املدارس35016/2/144320/2/1443املدارسمشاركةاليوم الوطني90%

قاعة 
افتراضية

إدارة نشاط 
الطلب

املدارس
بيان املدارس 

املشاركة

تعزيزا لمسؤولية الوطنية واالجتماعية واالنتماء لدى الطالب4-1: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

8
نسبة املدارس املشاركة في 

املناسبات الوطنية

عدد املدارس 
املشاركة 

90%

البيعة السابعة
لخادم الحرمين 

الشريفين
-املدارس35013/4/144317/4/1443املدارسمشاركة

قاعة 
افتراضية

إدارة نشاط 
الطلب

املدارس
بيان املدارس 

املشاركة

9

فعاليات مقدمة في ( 10)عدد 
ن مركز  ومدارس وفصول املوهوبي
وفق الحصص املخصصة إلدارة

مؤشر خاص بإدارة )املوهوبين 
(املوهوبين

فعاليات 10
األسبوع الوطني
للموهبة واإلبداع

تدريب ـ 
محاضرات ـ 
نشرات ـ بنرات

طلب 
التعليم 
العام 
وأسرهم

300016/720/7
مكاتب ومدارس 

التعليم
إدارة التعليمنإدارة املوهوبيـــــــ10000

ذ تقرير عن تنفي
فعاليات( 10)

10
نية نسبة تفعيل املناسبات الوط

واأليام العاملية
100%

االحتفاء باليوم
الوطني السعودي

-مقاطع فيديو
مشاركات

ات / شاغلو
الوظائف 
التعليمية

285191443/2/161443/2/16
إدارة شؤون 

املعلمين
-

-حاسب 
بروجكتر

ات /مشرفو 
شؤون 
املعلمين

نيتقرير اليوم الوط-

11
نسبة املدارس املشاركة في 

املناسبات الوطنية 
60%

أفاق مستقبلية
ملحو االمية

ملتقى
جميع 
الفئات

هـ6/1442/ 2004
13 /7  /

هـ1442
√-عن بعد

إدارة التعليم
املستمر

تقريرالتدريب

12
نية نسبة تفعيل املناسبات الوط

واأليام العاملية
100%

اليوم العاملي 
ءللعصاء البيضا

برنامج توعوي 
الطلب 
واملجتمع

_أكتوبر-100015
املدارس واألماكن

العامة
-

بروشورات 
وتقارير 

إدارة التربية
الخاصة

املعاهد 
والبرامج

صور وتقارير

13
نية نسبة تفعيل املناسبات الوط

واأليام العاملية
100%

اليوم العاملي 
للعاقة

برنامج توعوي 
الطلب 
واملجتمع

_ديسمبر-100003
املدارس واألماكن

العامة
-

بروشورات
وتقارير 

إدارة التربية
الخاصة

املعاهد 
والبرامج

صور وتقارير

تعزيزا لمسؤولية الوطنية واالجتماعية واالنتماء لدى الطالب4-1: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

14
ت نسبة تفعيل املناسبا
ةالوطنية واأليام العاملي

100%
اليوم الخليجي 

للعاقة
ي برنامج توعو 

الطلب 
واملجتمع

_ديسمبر-100013
املدارس واألماكن

العامة
بروشورات 
وتقارير 

إدارة التربية
الخاصة

رصور وتقارياملعاهد والبرامج

15
ت نسبة تفعيل املناسبا
ةالوطنية واأليام العاملي

100%
لزمة اليوم العاملي ملت

داون 
ي برنامج توعو 

الطلب 
واملجتمع

_مارس-100021
املدارس واألماكن

العامة
بروشورات 
وتقارير 

إدارة التربية
الخاصة

رصور وتقارياملعاهد والبرامج

16
ت نسبة تفعيل املناسبا
ةالوطنية واأليام العاملي

ي برنامج توعو وحداليوم العاملي للت100%
الطلب 
واملجتمع

_أبريل-100004
املدارس واألماكن

العامة
بروشورات
وتقارير 

إدارة التربية
الخاصة

رصور وتقارياملعاهد والبرامج

17
ت نسبة تفعيل املناسبا
ةالوطنية واأليام العاملي

ي برنامج توعو أسبوع االصم100%
الطلب 
واملجتمع

_أبريل-100020
املدارس واألماكن

العامة
بروشورات
وتقارير 

إدارة التربية
الخاصة

رصور وتقارياملعاهد والبرامج

18
ت نسبة تفعيل املناسبا
ةالوطنية واأليام العاملي

100%
اليوم الخليجي 
لصعوبات التعلم

ي برنامج توعو 
الطلب 
واملجتمع

_مايو-100002
املدارس واألماكن

العامة
بروشورات 
وتقارير 

إدارة التربية
الخاصة

رصور وتقارياملعاهد والبرامج

19
في نسبة املدارس املشاركة

ملكافحة نزاههبرنامج 
الفساد

100%
برنامج نزاهة 
ملكافحة الفساد

ملتقى
طالبات   ب ـ 

م ـ ث  
8851443/2/261443/4/27

مدارس ـ مكاتب 
التعليم ـ إدارات

5000-
إدارة نشاط 
الطالبات

الجامعات ــ  مكاتب 
ــ إدارة اإلعلم-التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

مج تقرير برنا
نزاهة 

20
في نسبة املدارس املشاركة

أوملبياد التاريخ
1,7%

االوملبياد الوطني
للتاريخ

-5000مدارس300001443/2/261443/4/27طالبات  ث  مسابقة
إدارة نشاط 
الطالبات

ـ دارة امللك عبد العزيز ـ
الجامعات ــ  مكاتب 

ــ إدارة اإلعلم-التعليم 
إدارة االشراف التربوي 

نتائج 
املسابقة

تعزيزا لمسؤولية الوطنية واالجتماعية واالنتماء لدى الطالب4-1: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

21
يدين نسبة الطلب املستف

من برنامج صناع 
املستقبل

-3000املدارس350001442/6/41443/4/27طالبات  ث  تدريبصناع املستقبل 8%
إدارة نشاط 
الطالبات

الجامعات ــ  مكاتب 
م إدارة اإلعل -التعليم 

إدارة -واالتصال 
االشراف التربوي 

تقارير 
-التفعيل 
بيانات 

الطالبات  

22

ناء نسبة قبول وتحويل أب
رس الحد الجنوبي في املدا

الحكومية 
50%

دعم ووفاء قبول  
د وتسجيل أبناء الح

الجنوبي 
300الطالبات ورشة عمل 

18/8 /
هـ1442

هـ1442/ 18/8
إدارة 

االختبارات 
والقبول 

ــــ

يدين بيانات املستف
تقرير من نظام 
نور بالطاقة 
االستيعابية 

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

تقرير مكاتب التعليم 

23
ة في نسبة املدارس املشارك
املناسبات الوطنية 

60%
حو أفاق مستقبلية مل

االمية
200جميع الفئاتملتقى

4 /6
هـ1442/

قاعات افتراضيةـــــــعن بعدهـ1442/ 7/ 13
إدارة التعليم

املستمر
تقريرالتدريب

24
ة في نسبة املدارس املشارك

برنامج إنجاز
إدارة التوجيهقاعة افتراضية ريال1000املدارسهـ1442/7/13هـ451442/6/4مدارسبرنامج نمائيإنجاز السعودية100%

-واإلرشاد 
وحدة اإلرشاد 

نهيالتعليمي امل

-مكاتب التعليم 
مرشدات املدارس 

املرشحة 

فيذ تقرير بتن
املدارس 
ي املشاركة ف
البرنامج

25
يدة نسبة املدارس املستف

من البرنامج
70%

برنامج اإلرشاد 
التعليمي املنهي

قاعات افتراضيةريال5000املدارسهـ1442/7/13هـ1021442/6/4مدارسبرنامج نمائي
-مكاتب التعليم 

املرشدات الطلبيات

فيذ تقرير بتن
املدارس 
للبرنامج 

تعزيزا لمسؤولية الوطنية واالجتماعية واالنتماء لدى الطالب4-1: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةةغير ماليماليةإلىمنعددفئة

1
برامج نسبة الطلب املستفيدين من

التوعية  الصحية 
مكتب الشرق --املدرسة153001442/6/41443/5/15الطلب بيصحي تفقيفدائيصحتي في غذائي ابت100%

إدارة الصحة 
املدرسية 

التقرير 
الختامي

2
برامج نسبة الطلب املستفيدين من

التوعية  الصحية 
100%

التعامل مع االجهزة 
الذكية املرحلة 

املتوسطة
مكتب الشرق --املدرسة94501442/6/41443/5/15الطلب ميصحي تفقيف

إدارة الصحة 
املدرسية 

التقرير 
الختامي

3
برامج نسبة الطلب املستفيدين من

التوعية  الصحية 
100%

رونا التوعية بفايروس كو 
للمرحلة الثانوية  

مكتب الشرق --املدرسة60511442/6/41443/5/15الطلب ثيتفقيفصحي 
إدارة الصحة 
املدرسية 

التقرير 
الختامي

4
نسبة الطلب املستفيدين من
البرامج التثقيفية الصحية

100%
أضرار األجهزة 

فالعلى األطاأللكترونية
تدريبي

ات /املرشدين
ات/الصحيين

10014 /615 /6

مركز 
التدريب 
ة الرابع القاع
ة االفتراضي

--
الشؤون 
الصحية 
املدرسية

إدارة التدريب 
واالبتعاث

كشف 
حضور 

5
نسبة الطلب املستفيدين من
البرامج التثقيفية الصحية

100%
األجهزة الذكية بين 
الفائدة واملخاطر

تدريبي
ات /املرشدين
ات/الصحيين

10018 /719 /7

مركز 
التدريب 
الثالث 
القاعة 
ة االفتراضي

--
الشؤون 
الصحية 
املدرسية

إدارة التدريب 
واالبتعاث

كشف 
حضور 

تثقيف الطالب بالبرامج الصحية الضرورية5-1: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
ن من نسبة الطلب املستفيدي

البرنامج 
-عن بعد1001442/5/171442/6/19طلب دورة /مسابقة الطالب املدرب 15%

قاعة 
افتراضية

إدارة نشاط 
الطلب

املدارس 
نسبة الطلب 
املستفيدين من

البرنامج 

2
ن من نسبة الطلب املستفيدي

البرنامج 
-عن بعد5001443/1/11443/2/14طلب دورات مهارات الحياة 90%

قاعة 
افتراضية

إدارة نشاط 
الطلب

املدارس 
نسبة الطلب 
املستفيدين من

البرنامج 

3
ذة عدد البحوث االجرائية املنف

في امليدان 
0,6%

مبادرة البحث 
العلمي

مسابقة
-5-6)طالبات 

، م ، ث( 4
-3000مدارس900001442/6/41442/7/13

إدارة نشاط 
الطالبات

الجامعات ــ  
-م مكاتب التعلي

إدارة اإلعلم 
إدارة االشراف 

التربوي 

-تقارير التفعيل
بيانات الطالبات

4
ن من نسبة الطلب املستفيدي

العلميتمر,الممسابقة 
مسابقةاملؤتمر العلمي0,3%

طالبات ب، م
، ث

-5000املدارس700001442/7/161442/9/3
إدارة نشاط 
الطالبات

الجامعات ــ  
-م مكاتب التعلي

إدارة اإلعلم

-تقارير التفعيل
بيانات الطالبات

رفع كفاءة الطالب في مهارات  التواصل الفعال والقيادة6-1: الهدف
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02

المجال الثاني

البيئة المدرسية والتعليمية

1
اد تفعيررل البرنررامج الررو ارع لالسررتعد

للعام الدراسي
7

تطررروير ن رررام التميرررز المؤسسررري 
والجودة

2
تطررروير عمليرررات التررريانة للمبررراني

المدرسية
8

تقرررديم خررردمات تعليميرررة تربويرررة 
للموهوبي 

3
ترررررأمي  المسرررررتلزمات المدرسرررررية 

والتقنية للمدارس
9

تفعيرررل المشررراركات فررري البررررامج 
والمسابقات المحلية والدولية

10توفير بيةة تعليمية آمنة 4
تحسرري  معرردالت أداء الطررالب فرري 

االختبارات المحلية والدولية

11رستطوير الخدمات التحية في المدا5
تحسررري  ن رررم وإجرررراءات االختبرررارات 

المدرسية

12ريةتوفير االحتياج م  الموارد البش6
مرا تطوير منراهج التعلريم المسرتمر ب
ب  يخرردم العمليررة التعليميررة وتحسرر

المخرجات

تطوير أساليب تحليل وتقويم االختبارات13



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1

متوسط درجات 
ارات الطلب في االختب
الدولية

90%

تدريس العلوم في ضوء 
ةاالختبارات الوطنية والدولي

اإلشراف 1442/ 6/ 144227/ 6/ 2527معلمون لقاء تربوي 
التربوي عن

بعد

مكاتب التعليمالعلوم--
نسبة 
الحضور 

2
قياس الفهم القرائي في "

"ةاالختبارات الدولية والوطني
مكاتب التعليمةاللغة العربي--1442/ 7/ 144217/ 7/ 2516املعلمون يبرنامج تدريب

نسبة 
الحضور 

3
تدريس العلوم في ضوء 
ةاالختبارات الوطنية والدولي

1443/ 2/ 14435/ 2/ 255معلمون لقاء تربوي 
مكتب 
الوسط

مكاتب التعليمالعلوم--
نسبة 
الحضور 

4
) ية التعريف باالختبارات الدول

(pirizاختبار القراءة 
لقاء تربوي 

معلمو باملرحلة
االبتدائية

2525/6/144225 /6 /1442
اإلشراف 
التربوي عن

بعد
مكاتب التعليميالحاسب األل--

نسبة 
الحضور 

5
التنظيم وسرعة 

االنتاج 
107/02/2103/06/21إداراتيالكترون. ورقي استحداث قاعدة بيانات100%

إدارة 
الخدمات 
العامة

--
إدارة 

الخدمات 
العامة

مشهد -

6
معاملة 6000ارشفة 

%100بنسبة 
600021/03/2122/07/21معاملتورشة عملارشفة نظام شامل100%

قسم 
االضابير

--
فسم 
االضابير

ادارة الشؤون 
املالية

مشهد

7
عدد النشرات واألدلة

املنشورة
100%

ي نشر منشورات وأدلة تقنية ف
امليدان التربوي 

نشرات وأدلة 
تقنية

ب املدارس واملكات
واإلدارات

9551441/12/261442/5/16
البريد 

اإللكتروني
--

إدارة تقنية 
-املعلومات

صورة من 
النشرات

تفعيل البرنامج الوزاري لالستعداد للعام الدراسي1-2: الهدف

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

هزة نسبة عمليات صيانة األج1

في معامل الحاسب

متابعة معامل الحاسب 

اآللي
المعلمونزيارة ميدانية

جميع المدارس 

ث+ م 
مستمرمستمر

مدارس 

المكتب
-√

مشرفو 

الحاسب
%80رئيس الشعبة

عام دراس ي691الطلبةلجنةرةالحد من املباني املستأج%3عدد  املدارس املستأجرة2
املدارس 
املستهدفة

تقارير-
ع إدارة املشاري
والصيانة

إدارة التخطيط 
املدرس ي

تقرير

أعوام دراسية147003الطلبةلجنةاجمشاريع األولوية واالحتي%0عدد املشاريع الجديدة3
املدارس 
املستهدفة

تقارير-
ع إدارة املشاري
والصيانة

إدارة التخطيط 
املدرس ي

تقرير

عامان12420الطلبةلجنةاملشاريع املتعثرة%11عدد املشاريع املتعثرة4
املدارس 
املستهدفة

تقارير-
ع إدارة املشاري
والصيانة

إدارة التخطيط 
املدرس ي

تقرير

5
نسبة األصناف التي تمت 

صيانتها
ث نسبة األثا
واألجهزة 
املعطلة 

صيانة األثاث املدرس ي 
واألجهزة التعليمية

إجراء صيانة

األثاث 
املدرس ي 
واألجهزة 
التعليمية

2799
من بداية الربع األول 

إلى نهاية الربع 4/6/1442
27/4/1443الرابع 

ورشة 
املستلزمات
التعليمية 
والتقنية

ـــ
صاالت 
+  استقبال
معدات

ورشة 
املستلزمات
التعليمية 
والتقنية

التجهيزات 
املدرسية

بيان 
ي األصناف الت
تم إصلحها

6
سةبنتسجيل العنوان الوطني 

100%
100%

اني العنوان الوطني ملك املب
املستأجرة

قسم األجور .-قسم االجور 13024/01/2125/03/21يملك املبانالكتروني. ورقي 
إدارة الشؤون 

املالية
مشهد

تطوير عمليات الصيانة للمباني المدرسية2-2: الهدف

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
زة نسبة الفصول الدراسية املجه

 
 
تقنيا

ل نسبة الفصو 

الدراسية
ي تجهيز فصول ذكية ف

املدارس
تجهيز تقني

فصول 
املدارس

80

من بداية الربع األول 
ع إلى نهاية الرب4/6/1442
27/4/1443الرابع 

600000املدارس
+  مخازن 

ر كاد+ نقليات 
فني

التجهيزات 
املدرسية

املستودعات
املركزية

بيان صرف 
تجهيزات 

ة الفصول الذكي

2
جها نسبة املدارس املصروف احتيا

نسبة املدارسمن اإلدارة
اج حصر وتأمين االحتي

من األثاث املدرس ي 
صرف  أثاث باإلدارة

ومستلزمات 
تعليمية

583املدارس

املستودعات 
املركزية

2568370
+  مخازن 

ر كاد+ نقليات 
كادر + فني
أجهزة+بشري 

حاسب 
+  وطابعة

تشبكة إنترن

التجهيزات 
املدرسية

املستودعات
املركزية

بيان صرف 
ياألثاث املدرس 

3
جها نسبة املدارس املصروف احتيا

نسبة املدارسمن اإلدارة
اج حصر وتأمين االحتي
من املستلزمات 
التعليمية باإلدارة

3702684350املدارس
بيان صرف 
املستلزمات 
التعليمية

تأمين المستلزمات المدرسية والتقنية للمدارس3-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

4
ورشة نسبة املدارس املستفيدة من ال

واملدارس املذابة  وفائض املدارس
نسبة  املدارس

االستفادة من مخزون 
ورشة املستلزمات 
ةالتعليمية والتقني

116املدارسسد عجز

من بداية الربع األول 
ع إلى نهاية الرب4/6/1442
27/4/1443الرابع 

ورشة 
املستلزمات
التعليمية 
والتقنية

ـــ

+نقليات 
+  عمالة

تقارير 
زيارات 
ن املشرفي
تواملشرفا

ورشة 
املستلزمات
التعليمية 
والتقنية

إدارة التجهيزات
املدرسية

محاضر نقل 
عهدة بين 
الورشة 
واملدارس

5
ورشة نسبة املدارس املستفيدة من ال

واملدارس املذابة  وفائض املدارس
نسبة  املدارس

االستفادة من أصناف
في التجهيزات املدرسية
املدارس املذابة

5املدارسسد عجز
املدارس 
املذابة

املدارس 
محاضر نقل املذابة

العهدة

6
ورشة نسبة املدارس املستفيدة من ال

واملدارس املذابة  وفائض املدارس
نسبة  املدارس

االستفادة من فائض
في التجهيزات املدرسية

5املدارسسد عجزاملدارس 
املدارس ذات 

الفائض
املدارس ذات 

الفائض
محاضر نقل 

العهدة

تأمين المستلزمات المدرسية والتقنية للمدارس3-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

7
كات نسبة استقبال العيان من الشر 

املعتمدة
100%

تأمين احتياجات 
املنطقة

501/01/2131/12/21املستودعاتنيالكترو + ورقي 
ساحة 
استلم

تقارير-ساحة استلم0-

نيالكترو + ورقي استقبال طلبات %100نسبة استقبال طلبات الجهات8
إدارات 

مدارس +
100001/01/2131/12/21

الجهة 
املستفيدة

املستودعات0-
+  التجهيزات 

ة تقني+ املباني 
املعلومات 

تقارير

تأمين المستلزمات المدرسية والتقنية للمدارس3-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

ـــــــعن بعدهـ1442/ 7/ 13هـ6/1442/ 484قائداتلقاءمقادة املدارس قادة تعل%95نسبة  تحسن عمليات املدرسة1
قاعات 
ة افتراضي

تقريراالعلممإدارة التعلي

%50نسبة  تحسن عمليات املدرسة2
يدا بيد نحو التميز 

واالبداع
154معلماتلقاء

29 /12  /
هـ1442

23 /2
هـ1442/

ـــــــعن بعد
قاعات 
ة افتراضي

م إدارة التعلي
املستمر

تقريراالعلم

3
م نور نسبة تحديث البيانات في نظا

على مستوى املدارس واملكاتب
100%

وا تحديث بيانات شغل
ات الوظائف /

التعليمية
نظام نور 

ات /شاغلو 
الوظائف 
التعليمية

285191442//7/201442/8/20
إدارة شؤون 

املعلمين
_

/  حاسب
نت

إدارة شؤون 
املعلمين

تقرير  -

ماليوم العاملي للمعل%100املعلم للحتفاء باملوجههعدد البرامج 4
مقاطع/ مشاركات 

فيديو

ات /شاغلو 
الوظائف 
التعليمية

285191443/2/281443/2/28
إدارة شؤون 

املعلمين
_

مواقع 
التواصل 
اإلجتماعي

إدارة شؤون 
املعلمين

-
م تقرير اليو 
العاملي 
للمعلم

تقريراالعلممإدارة التعلي√-عن بعدهـ1442/ 7/ 13هـ6/1442/ 484قادةلقاءمقادة املدارس قادة تعل%100نسبة  تحسن عمليات املدرسة5

%50نسبة  تحسن عمليات املدرسة6
يدا بيد نحو التميز 

واالبداع
هـ1442/ 8/ 5311معلملقاء

26 /8
هـ1442/

√-عن بعد
م إدارة التعلي
املستمر

تقريراالعلم

7
شة نسبة استخدام املراجعين للشا

بإدارة ( خدمة مستفيد ) الذكية  
.نظام فارس 

 لبناء مجتمع تق100%
 
نيمعا

ربوست& باركود 
واتس خاص 

باإلدارة 

منسوبي 
التعليم 

6004/6/144227/4/1443
إدارة نظام 

فارس
ملف اكسلفريق فارسفريق فارس√ـــــ

توفير بيئة تعليمية آمنة 4-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

130عدد املستفيدين من البرنامج  8
التعامل مع الحاالت 

(الخوف_الهلع)النفسية 
برنامج تدريبي

عن بعد
ية الهيئة التعليم
130واإلدارية

هـ1442-6-12هـ11-6-1442
مركز 
التدريب

-√

إدارة االمن 
والسلمة

إدارة التدريب
واالبتعاث

بيانات 
الحضور 

9
عدد املستفيدين من إشتراطات

األمن والسلمة 
الحرائق وانواعها40

برنامج تدريبي
عن بعد

ية الهيئة التعليم
واإلدارية

40
1442-6/21-

20
1442-6/21-

20
مركز 
التدريب

-√

10
تي تم عدد املستفيدين من املهارات ال

التدريب عليها
70

طرق التعامل مع االزمات
والكوارث

برنامج تدريبي
عن بعد

ية الهيئة التعليم
واإلدارية

7028-6-1442
1442-6-29

مركز 
التدريب

-√

مسالك الهروب25عدد املستفيدين من البرنامج  11
برنامج تدريبي

عن بعد
ية الهيئة التعليم
واإلدارية

255-7-14421443-5-8
مركز 
التدريب

-√

12
عدد املمارسين إلشتراطات األمن

والسلمة 
ممارس أمن وسلمه50

برنامج تدريبي
عن بعد

ية الهيئة التعليم
واإلدارية

5016-7-144220-7-1442
مركز 
التدريب

-√

13
عدد املستفيدين من إشتراطات

األمن والسلمة 
دافع الوطني20

برنامج تدريبي
عن بعد

ية الهيئة التعليم
واإلدارية

209-7-144213-7-1442
مركز 
التدريب

-√

14
عدد  املستفيدين من إشتراطات

األمن والسلمة  
30

السلمة بين الواقع 
واملأمول 

برنامج تدريبي
عن بعد

ية الهيئة التعليم
واإلدارية

3026-7-144227-7-1442
مركز 
التدريب

-√

15
عدد املستفيدين من إشتراطات

األمن والسلمة 
إدارة املخاطر50

برنامج تدريبي
عن بعد

ية الهيئة التعليم
واإلدارية

501442-8-161442-8-17
مركز 
التدريب

-√

16
عدد املستفيدين من اشتراطات

األمن والسلمة 
30

ةتدريب الحرسات األمني
برنامج تدريبي

8-2-71443-2-301443ةالحراسات األمنيعن بعد
مركز 
التدريب

-√

توفير بيئة تعليمية آمنة 4-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%100نسبة اصدار الدليل 17
اصدار دليل (صدى)

الكتروني للوثائق 
واملحفوظات 

اصدار دليل 
الكتروني 

1442/8/141443/5/1ــــإدارة التعليم 
إدارة 

التخطيط 
والتطوير

ــــ
ورق ، 
حاسب 

الدليل ـــــإدارة التخطيط 

18
زيادة عدد املشاهدات للخارطة 

املدرسية 
تقنيالخارطة املدرسية6%

القيادات، 
ياء التربويون، أول

األمور 
عام دراس ي-

إدارة 
التخطيط 
املدرس ي

10000
الشبكة 
يةالعنكبوت

إدارة التخطيط 
املدرس ي 

إمانة 
العاصمة،هيئ
ة املساحة 
الجولوجية

تقرير

19
ات عدد املستفيدين من اشتراط

األمن والسلمة 
30

مبادئ اإلسعافات 
األولية

ي برنامج تدريب
عن بعد

ية الهيئة التعليم
6-3-301443واإلدارية

1443-3-7
مركز 
√التدريب

إدارة االمن 
والسلمة

إدارة التدريب
واالبتعاث

بيانات 
الحضور 

20
ات عدد املستفيدين من اشتراط

األمن والسلمة 
30

التعامل مع الحاالت  
الطارئة 

ي برنامج تدريب
عن بعد

ية الهيئة التعليم
30واإلدارية

1443-4-181443-4-19
مركز 
√التدريب

إدارة االمن 
والسلمة

إدارة التدريب
واالبتعاث

بيانات 
الحضور 

توفير بيئة تعليمية آمنة 4-2: الهدف
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قيمة املستهدفمؤشر قياس األداءم
/ اسم البرنامج 

املشروع
نوع البرنامج

تاريخ التنفيذالمستهدفون

يذمكان التنف
جهات التنفيذالمتطلبات

مؤشر إنجاز البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

21

نسبة رضا 
ـات /املستفيدين

ة ـات في إدار /الداخليين
املراجعة الداخلية

95%
رضا 
ـات /املستفيدين

استقصائي
ـات/منسوبو

إدارة 
املراجعة

39

املرحلة األولي

إدارة املراجعة
الداخلية 

(بنات/بنين)
√

إدارة 
املراجعة 
الداخلية

خدمات 
يداملستف

ـات /ين
بإدارة 
التعليم

ـات اإلدارة /من منسوبي% 90مشاركة 
فيدين في استمارة استقصاء رضا املست

الداخليين

هـ1442/ 6/ 4
3 /9  /

هـ1442

املرحلة الثانية

29 /12  /
هـ1442

هـ1443/ 27/4

معالجة الشكاوى الداخلية التي قد
%100بنسبة تتطرأ

ها دراسة املقترحات التي قد يبادر ب
%100ـات اإلدارة بنسبة /منسوبو

ـات /استقصاء رضا املستفيدين
ـات على مرحلتين خلل/الداخليين

العام املالي

3فعاليات3تنفيذ عدد 22
شهر املراجعة 

الداخلية
توعوي 

اإلدارات واملكاتب 
واملدارس

04/03/2104/04/21
إدارة املراجعة

√الداخلية

وحدة 
الجودة 
التميز

إدارة 
املراجعة 
الداخلية

إعلميةوبنراتبروشورات

لقاء مفتوح عبر زوم تعريفي عن 
املراجعة الداخلية

إعداد مجلة إلكترونية

توفير بيئة تعليمية آمنة 4-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةةغير ماليماليةإلىمنعددفئة

1
ينا عل) عدد املدارس املتفاعلة مع حملة 

لإلجراءات االحترازية( حمايتك 
100%

ا علين)حملة  إعلمية 
(حمايتك

حملة إعلمية
املدارس 
ومكاتب

39507/02/2107/02/21
توتير  موقع 

اإلدارة
إدارة اإلعلم √0

م إدارة التعلي
مكة

عدد املشاهدات 
وإعادات التغريد 

2
ات نسبة املدارس املطبقة للشتراط
الصحية في املقاصف املدرسية

100%
تغذية مدراسية 

سليمة
برنامج تدريبي

املرشدين 
واملرشدات 
ي الصحيين ف
املدارس

-3000ةإدارة تعليم مك5001443/1/231443/1/23
إدارة خدمات 

الطلب
إدارة الصحة 

املدرسية
كشف الحضور، 

التقرير 

3
دوات نسبة املدارس التي تم تجهيزها بأ

صحية                        نسبة املدارس 
املطبقة لإلجراءات االحترازية

100%
ة تعزيز الصحة العام
في بيئة العمل

تدريبي
ات/املرشدين
ات/الصحيين

10026 /727 /7
مركز التدريب 
الرابع القاعة 
االفتراضية 

--
الشؤون 
الصحية 
املدرسية

إدارة التدريب
واالبتعاث

كشف حضور 

تطوير الخدمات الصحية في المدارس5-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
ي نسبة االنتهاء من العمل ف

البرنامج االلكتروني
مؤشر نوعي 

حوسبة عملية 
ية التشكيلت املدرس

ورش لتصميم
البرنامج

-ذاتيإدارة اإلشرافهـ23/2/1443هـ4/6/1442____
إدارة اإلشراف 
قسم القيادة 
املدرسية 

تقنية 
املعلومات

ولى انتهاء املرحلة األ 
من البرنامج 
وتطبيقه

2
ين نسبة سد العجز من املعلم

في املدارس
نظام نور سد العجز 100%

مدارس العجز 
الطاارئ 

100%1442/6/41443/4/27
إدارة شؤون 

املعلمين
_

/  حاسب 
نت

إدارة شؤون 
املعلمين

-
عدد القرارات 
ف الصادرة بالتكلي
لسد العجز

3
ن نسبة املعلمين املشمولي
بالتنقلت الداخلية

نظام نور يحركة النقل الداخل100%
ات /املعلمون 

راغبي النقل
43091442/12/291442/12/29

إدارة شؤون 
املعلمين

_
/  حاسب 
نت

إدارة شؤون 
املعلمين

-
ات /عدد املعلمين 
كة املنقولين في حر 

النقل

4
عدد طلبات االجازات خلل 

العام
نظام فارساالجازات100%

ات /شاغلو 
الوظائف 
التعليمية

100%1442/6/41443/4/27
إدارة شؤون 

املعلمين
_

/  حاسب 
نت

إدارة شؤون 
املعلمين

تقرير  -

5
نسبة احتساب احتياج 
امليدان من التشكيلت

100%
ية التشكيلت املدرس
واإلشراقية 

ورشة عمل
االدارات ومكاتب

سالتعليم واملدار 
100%1443/1/221443/1/22

إدارة شؤون 
املعلمين

_
قاعة 

االجتماعا
ت

إدارة شؤون 
املعلمين

تقرير -

توفير االحتياج من الموارد البشرية6-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

6
نسبة االدارات و املدارس 

املزودة باآللية
100%

ي آلية تسديد العجز ف
الكادر االداري 

برنامج توعوي 
+   إدارات

مدارس و مراكز
1203

16/7
هـ1442/

17/7
هـ1442/

حاسب آلي-عن بعد
ادارة املوارد 

البشرية
صورة تقرير-

7
نسبة االدارات و املدارس 

املزودة باآللية
برنامج توعوي ري آلية نقل الكادر االدا100%

+   إدارات
مدارس و مراكز

1203
15/8

هـ1442/
16/8

هـ1442/
حاسب آلي-عن بعد

ادارة املوارد 
البشرية

صورة تقرير-

توفير االحتياج من الموارد البشرية6-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
ر نسبة تطبيق معايي

قياس األداء املدرس ي
تدريب.برنامج تدريب منسقي املدارس80%

منسقي 
املدارس

-عن بعد4س2ف2س2ف110
دليل قياس األداء 
يبيةاملدرس ي  ـ حقيبة تدر 

إدارة الجودة 
وقياس األداء

إدارة التدريب
التربوي 

بيان عدد 
املدارس 
املشاركة

2
عدد زيارات الدعم 

للمدارس
100%

ألداء دعم املدارس في تطبيق معايير ا
املدرس ي

-املدارس6س2ف2س2ف110املدارسورش عمل
دليل قياس األداء 
املدرس ي ـ استمارات 
قياس املؤشرات 

إدارة الجودة 
وقياس األداء

ة قسم القياد
املدرسية

تقرير الزيارات

3
ليمية نسبة املكاتب التع
املشاركة

70%
برنامج جودة األداء املدرس ي 

اإللكتروني
تدريب

/  مشرف 
مكتب 
تعليمي

-عن بعد4س 2ف3س2ف13
دليل جودة األداء 
ـ املدرس ي اإللكتروني
حقيبة تدريبية

إدارة الجودة 
وقياس األداء

إدارة التدريب
التربوي 

بيان عدد 
ركةاملكاتب املشا

4
نسبة تحقيق معايير
قياس األداء املدرس ي

80%
داء قياس أداء املدارس وفق معايير األ 

املدرس ي 
زيارات قياس 

األداء
-املدارس8س2ف7س2ف110املدارس

دليل قياس األداء 
املدرس ي ـ استمارات 
قياس املؤشرات 

إدارة الجودة 
وقياس األداء

تقارير القياس-

5
نسبة تحقيق معايير
قياس األداء املدرس ي

-اإلدارة9س2ف8س2ف110املدارسورش عمل.يتحليل نتائج قياس األداء املدرس 80%
ـ استمارات قياس األداء
نتائج قياس األداء

إدارة الجودة 
وقياس األداء

جتقارير النتائ-

6
نسبة تحقيق معايير
قياس األداء املدرس ي

80%
داء التغذية العائدة والتحسينات أل 

املدارس في برنامج ضمان الجودة
-املدارس10س2ف9س2ف110املدارسورش عمل

ائج نتائج قياس األداء ـ نت
التغذية العائدة

إدارة الجودة 
وقياس األداء

-
ة تقارير التغذي
العائدة

تطوير نظام التميز المؤسسي والجودة7-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1

ين للطلبة املستفيد% 100نسبة 
من اإلثراء العلمي في فصول 

مؤشر خاص )ومدارس املوهوبين 
(بإدارة املوهوبين

1059
نفذ البرنامج اإلثرائي امل
نفي فصول املوهوبي

ي دروس إثرائية ف
املنهج

ين الطلب املوهوب
في مدارس 
ينوفصول املوهوب

105918/626/8
مدارس 
وفصول 
املوهوبين

ذاتيذاتي
إدارة 

املوهوبين
مدارس وفصول 

املوهوبين

فيذ تقريربتن
البرنامج من
قبل معلمي 
املوهوبين

2

ين للطلبة املستفيد% 100نسبة 
من اإلثراء العلمي في فصول 

مؤشر خاص )ومدارس املوهوبين 
(بإدارة املوهوبين

1059
ين برنامج رعاية املوهوب
املدرس ي الصباحي

ي دروس إثرائية ف
املنهج

ين الطلب املوهوب
في مدارس 
ينوفصول املوهوب

105918/626/8
مدارس 
وفصول 
املوهوبين

ذاتيذاتي
إدارة 

املوهوبين
مدارس وفصول 

املوهوبين

فيذ تقريربتن
البرنامج من
قبل معلمي 
املوهوبين

3

ين للطلبة املستفيد% 100نسبة 
من خطة اإلثراء العلمي ملن هم 
خارج فصول ومدارس املوهوبين

(مؤشر خاص بإدارة املوهوبين)

ينبرنامج مركز املوهوب1500
إثرائيةبرامج 

متنوعة وفق 
الصف الدراس ي

ين الطلب املوهوب
في غير مدارس 
ينوفصول املوهوب

150018/612 /8
مركز 

املوهوبين
ذاتيذاتي

مركز 
املوهوبين

مدارس التعليم 
العام التي يدرس
ين بها طلب موهوب
مصنفين

فيذ تقريربتن
البرنامج من
قبل مركز 
املوهوبين

4

ين للطلبة املستفيد% 100نسبة 
من خطة اإلثراء العلمي ملن هم 
خارج فصول ومدارس املوهوبين

(مؤشر خاص بإدارة املوهوبين)

1500
علمي البرنامج اإلثرائي ال

خارج أوقات الدوام 
الرسمي

برامج إثرائية 
متنوعة وفق 

الصف الدراس ي

ين الطلب املوهوب
في غير مدارس 
ينوفصول املوهوب

150018/612 /8
مركز 

املوهوبين
ذاتيذاتي

مركز 
املوهوبين

مدارس التعليم 
العام التي يدرس
ين بها طلب موهوب
مصنفين

فيذتقريربتن
البرنامج من
قبل مركز 
املوهوبين

تقديم خدمات تعليمية تربوية للموهوبين8-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

5

ن في تسجيل املرشحي% 100نسبة 
إلدارة ( الترشيح املدعوم)وفق 

ي املوهوبين في البرنامج الوطن
مؤشر )للكشف عن املوهوبين  

(خاص بإدارة املوهوبين

1000
البرنامج الوطني 
للكشف عن 
املوهوبين 

اختبار القدرات 
العقلية للطبة 

نامجاملسجلين بالبر 

طلب التعليم 
العام من الصف 

ئي الثالث االبتدا
إلى الصف األول 

ثانوي 

100024 /530 /8
مركز قياس 

الوطني
ذاتيذاتي

إدارة 
املوهوبين

مدارس التعليم 
العام 

تحقيق 
النسبة 

املطلوبة من
إدارة تعليم 

مكة

6

في تحقيق مهام كل % 100نسبة 
مرحلة من مراحل نظام التسريع، 

مؤشر)وفق دليل نظام التسريع 
(خاص بإدارة املوهوبين

عدد طلب 
التسريع

نظام التسريع
اختبار املواد 

الدراسية املحددة
للتسريع

ين الطلب املرشح
للتسريع من 
الصف الرابع 
ل االبتدائي واألو 

متوسط

طلب 
التسريع

24 /530 /11
إدارة 

املوهوبين
ذاتي5000

إدارة 
املوهوبين

مدارس التعليم 
العام التي يدرس
يعبها طلب التسر 

قق تقرير بتح
كل مرحلة 
من مراحل 
ق التسريع وف

دليل نظام 
التسريع

تقديم خدمات تعليمية تربوية للموهوبين8-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجعاملشرو / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
جهات التنفيذاملتطلبات

جمؤشر إنجاز البرنام
املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1

ة، في تسجيل الطلب% 100نسبة 
يب وفي رفع املشاريع، وفي تدر 

الطلبة املؤهلين للمعارض 
ة في املركزية والتصفية النهائي

، وفق الحصص(إبداع)مسابقة 
املخصصة إلدارة املوهوبين 

(مؤشر خاص بإدارة املوهوبين)

12
بداع األوملبياد الوطني لإل 

(إبداع)العلمي  
ةمشاريع علمي

م طلب التعلي
العام من 
املرحلة 

املتوسطة و 
الثانوية

120024 /530 /8
مدارس التعليم

العام
ذاتيذاتي

إدارة 
املوهوبين

م مدارس التعلي
العام

تقرير بتحقق كل 
مرحلة من مراحل 
ل املسابقة وفق دلي

املسابقة

2
اكز نسبة الطلب املحققين ملر 

عليا في املسابقات املحلية
والدولية

100%
مسابقة مدرستي اثراء

واثر 
تكريم ختامي

نمعلمي/طلب
قاده /

يأول/مشرفين/
اء امور 

إدارة التعليمزمركز التمي-نعمإدارة التعليمفبراير-18فبراير-20002
عدد محققي التميز 
ي من جميع الفئات ف

املسابقة

3
ت عدد املشاركين في املسابقا
والجوائز حسب الفئة

اثرائي/زيارات نشر ثقافة التميز 100%
يذتنف/تعليمي

طلب/ي
-زمركز التمي--املدارسأبريل-07يناير-20031

ن عدد املستفيدين م
الزيارات امليدانية

4
ات نسبة الفائزين في املسابق
والجوائز حسب الفئة

100%
التميز من منظور جائزة

التعليم للتميز
-زمركز التمي-نعمقاعات التدريبأبريل-01فبراير-6018الجميعوزاري 

ج عدد الحضور للبرام
التدريبية 
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تفعيل المشاركات في البرامج والمسابقات المحلية والدولية9-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

جنوع البرنام
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

5
ي عدد امليداليات واألوسمة الت
حصلت عليها الطالبات في

مسابقة موهوب
0,3%

مسابقة موهوب 
للرياضيات 

مسابقة
طالبات ب، م

، ث
700001442/6/41443/4/27

مركز -املدارس 
تدريب الطالبات

5000-
إدارة نشاط 
الطالبات

يم موهبة ــ  مكاتب التعل
إدارة اإلعلم ــ إدارة -

االشراف التربوي 

تقارير 
-التفعيل 
بيانات 

الطالبات  

6
ي عدد امليداليات واألوسمة الت

رنامج حصلت عليها املدارس في ب
جلوب

1%
تطبيقات وأبحاث
ئي برنامج جلوب البي

تدريب 

طالبات 
مدارس 

برنامج جلوب
البيئي 

16001442/6/41443/4/27
/  ث2/ث-18/م

45/ث-24
10000-

إدارة نشاط 
الطالبات

الجامعات ــ  مكاتب 
ــ إدارة اإلعلم-التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

تقارير 
التفعيل 

7
عدد امليداليات واألوسمة في

مسابقة أوملبياد العلوم
0,5%

األوملبياد الوطني
ات للعلوم والرياضي

مسابقة
طالبات ب، م

، ث
900001442/7/161442/9/3

مركز -املدارس 
تدريب الطالبات

7000-
إدارة نشاط 
الطالبات

الجامعات ــ  مكاتب 
-إدارة اإلعلم-التعليم 

االشراف التربوي 

تقارير 
-التفعيل 
بيانات 

الطالبات  

8
عدد امليداليات واألوسمة في

الكانجارو مسابقة 
مسابقةالكانجارو مسابقة 0,3%

طالبات ب، م
، ث

-2000املدارس900001442/7/161442/9/3
إدارة نشاط 
الطالبات

يم موهبة ــ  مكاتب التعل
إدارة اإلعلم ــ إدارة -

االشراف التربوي 

تقارير 
-التفعيل 
بيانات 

الطالبات  
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

مجنوع البرنا
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

9
ي عدد امليداليات واألوسمة ف

البيبراسمسابقة 
للمعلوماتية

0,3%
مسابقة البيبراس
للمعلوماتية 

مسابقة
طالبات ب، م ، 

ث
-2000املدارس900001443/2/261443/4/27

إدارة نشاط 
الطالبات

-موهبة ــ  مكاتب التعليم
إدارة اإلعلم واالتصال ــ 
إدارة االشراف التربوي 

ات  بيانات الطالب

10
نسبة الطلب املحققين 

ادااألوملبيملراكز عليا في 
الوطني للروبوت

0,01%
ي األوملبياد الوطن
للروبوت 

مسابقة
طالبات ب، م ، 

ث
900001443/2/261443/4/27

-املدارس 
مركز تدريب
الطالبات 

7000-
إدارة نشاط 
الطالبات

إدارة -مكاتب التعليم 
إدارة -اإلعلم واالتصال 

االشراف التربوي 

-يل تقارير التفع
ات  بيانات الطالب

11
نسبة الطلب املحققين 

100ملراكز عليا في مبادرة 
مبرمج

تدريبمبرمج100مبادرة 0%
الطلب 
والطالبات

-3000إدارة النشاط900001442/6/41443/4/27
إدارة النشاط

(بنات-بنين )

-إدارة تقنية املعلومات 
ات إدارة املوهوبين واملوهوب

جامعة أم -إدارة االعلم -
-مراكز التدريب -القرى 

أندية الحي املسائية 

ت بيانا-تقارير 
احصائية

12
بقات عدد املشاركين في املسا

والجوائز حسب الفئة
100%

مسابقة املبادرات
النوعية 

مسابقة
ة املدارس املرشح
من مكاتب 
التعليم

851443/4/11443/7/1
مكاتب 
التعليم 

10000
إدارة خدمات 

الطلب
مكاتب التعليم، اإلعلم

التربوي 

عدد املدارس 
ير املشاركة، تقر 
البرنامج

13
في نسبة الطلبة املشاركين

الجائزة 
80%

جائزة تعزيز 
السلوك اإليجابي

1442\8\144215\7\5015الطلبمسابقة
مدارس 
امالتعليم الع

15000
ه إدارة التوجي
واإلرشاد

مكاتب التعليم
مدارس التعليم العام

بيان عدد 
املشاركين 
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تفعيل المشاركات في البرامج والمسابقات المحلية والدولية9-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرنامروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
متوسط درجات الطلب في 

االختبارات الدولية
البتوبالعن بعد1442\7\144210\7\3010قادة لقاءالزيارات الصفية  100%

مكتب 
بالجنوب

شعبة القيادة 
املدرسية 

مشهد

2
متوسط درجات الطلب في 

االختبارات الدولية
251442/7/181442/7/19(م)معلمو برنامجاالختبارات الدولية 100%

مكتب الجنوب 
(عن بعد)

مشهدات  شعبة الرياضيمكتب الجنوبالبتوبال

3
متوسط نتائج الطلبة في 
ءةاالختبارات الدولية في القرا

100%
إكساب املهارات 

اللغوية
برنامج 
تدريبي

مشهدشعبة أولية مكتب الجنوبالبتوبال يوجدمكتب الجنوب251442/8/81442/8/9معلمين

4
متوسط نتائج الطلبة في 
ءةاالختبارات الدولية في القرا

100%
دليل املعلم الواقع 

واملأمول 
مشهدشعبة أولية مكتب الجنوبالبتوبال يوجدمكتب الجنوب251434/2/1414/2/1443معلمينلقاء تربوي 

5
طلب نسبة التحسن في نتائج ال
عن األعوام السابقة 

100%
التدريب على اختبار

القدرات
برنامج 
تدريبي

-عن بعد1001442/7/21442/7/2طلب ث
قاعة 

افتراضية
تقريرإدارة اإلشرافمكتب الشرق 

6
طلب نسبة التحسن في نتائج ال
عن األعوام السابقة 

100%
التدريب على اختبار

القدرات
برنامج 
تدريبي

-عن بعد1001442/7/41442/7/4طلب ث
قاعة 

افتراضية
تقريرإدارة اإلشرافمكتب الشرق 

7
طلب نسبة التحسن في نتائج ال
عن األعوام السابقة 

100%
التدريب على اختبار

القدرات
برنامج 
تدريبي

-عن بعد1443/ 14435/5/ 1005/5طلب ث
قاعة 

افتراضية
تقريرإدارة اإلشرافمكتب الشرق 

8
طلب نسبة التحسن في نتائج ال
عن األعوام السابقة 

100%
التدريب على اختبار

القدرات
برنامج 
تدريبي

-عن بعد1434/ 5/ 14338/ 5/ 1008طلب ث
قاعة 

افتراضية
تقريرإدارة اإلشرافمكتب الشرق 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

9
متوسط درجات الطلب في 
ةاالختبارات املحلية والدولي

70%
ت االستفادة من الخبرا
ارة الدولية في تقويم مه

القراءة
لقاء تربوي 

معلمو اللغة 
م+العربية ب

-مكتب الشمالهـ15/8/1442هـ2515/8/1442
قاعة 

افتراضية
مكتب الشمال

قسم اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

10
متوسط درجات الطلب في 
ةاالختبارات املحلية والدولي

70%
تدريس العلوم ضمن 
االختبارات الوطنية 

(TIMSS) والدولية
يبرنامج تدريب

معلموالعلوم 
م+ب

-مكتب الشمالهـ24/8/1442هـ2523/8/1442
قاعة 

افتراضية
قسم العلوممكتب الشمال

كشف 
حضور 

11
متوسط درجات الطلب في 
ةاالختبارات املحلية والدولي

70%
االختبارات الوطنية 
واملركزية والدولية 

لقاء تربوي 
معلمو 

الرياضيات ب
-مكتب الشمالهـ8/2/1443هـ258/2/1443

قاعة 
افتراضية

مكتب الشمال
قسم 

الرياضيات
كشف 
حضور 

12
متوسط درجات الطلب في 
ةاالختبارات املحلية والدولي

70%
االختبارات الوطنية 
واملركزية والدولية

ورشة تربوية 
معلمو 

الرياضيات م
-مكتب الشمالهـ15/2/1443هـ2515/2/1443

قاعة 
افتراضية

مكتب الشمال
قسم 

الرياضيات
كشف 
حضور 

13
متوسط درجات الطلب في 
ةاالختبارات املحلية والدولي

70%
ت االستفادة من الخبرا
ارة الدولية في تقويم مه

القراءة
لقاء  تربوي 

معلمو اللغة 
م+العربية ب

-مكتب الشمالهـ18/3/1443هـ2518/3/1443
قاعة 

افتراضية
مكتب الشمال

قسم اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

14
متوسط درجات الطلب في 
ةاالختبارات املحلية والدولي

70%
تدريس العلوم ضمن 
االختبارات الوطنية 

(TIMSS) والدولية
-مكتب الشمالهـ9/4/1443هـ258/4/1443معلمو العلوميبرنامج تدريب

قاعة 
افتراضية

قسم العلوممكتب الشمال
كشف 
حضور 

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

69

تحسين معدالت أداء الطالب في االختبارات المحلية والدولية10-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناموعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

15
متوسط درجات الطلب في 

االختبارات الدولية
-

ا  االختبار الدولي بيز 
Pissa

عبر الزوومبدون عن بعد151442/7/111442/7/12املعلمون برنامج
مشرفو 

الرباضيات
رئيس الشعبة

16
متوسط درجات الطلب في 

االختبارات الدولية
-

االختبارات الدولية 
املرحلة ) والوطنية 

(االبتدائية 
%90رئيس الشعبةممشرفو العلو √-مكتب التعليم301442/07/171442/07/17املعلمون ورشة 

17
متوسط درجات الطلب في 

االختبارات الدولية
-

االختبارات الدولية 
املرحلة ) والوطنية 

(االبتدائية 
%90رئيس الشعبةممشرفو العلو √-مكتب التعليم301443/03/121443/03/12املعلمون ورشة 

18
متوسط درجات الطلب في 

االختبارات الدولية
-

ا االختبار الدولي بيز 
Pissa

قاعة مجهزةبدون مكتب التعليم151443/3/61443/3/7املعلمون برنامج
مشرفو 

الرباضيات
%90رئيس الشعبة

19
نسبة املشرفات والقائدات

املستفيدات من  لقاء 
ية االختبارات الدولية والوطن

50%
االختبارات الدولية 

والوطنية 
لقاء

مشرفات 
وقائدات 

46011 /6 /144212 /6 /1442
مركز التدريب 

االول  
ـــــــــ

ن تجهيز مكا
-البرنامج

مادة علمية 
-تعاميم -

عرض بور 
-بوينت 

اوراق عمل  

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

إدارة التدريب 
واالبتعاث

كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

20

نسبة املشرفات 
من واملعلمات  املتمكنات
ة في تحسين  نتائج الطلب
ية االختبارات التحصيل

50%
بين االختبارات التحصيلية
الواقع والطموح 

ورشة 
-مشرفات 
ممعلمات

هـ 1442/ 8/1هـ 1442/ 1001/7
مركز 

التدريب 
الرابع  

ـــــــــ
تجهيز مكان 

مادة-البرنامج
متعامي-علمية 

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

إدارة التدريب 
واالبتعاث

كشف 
حضور 

21
متوسط درجات الطلب 

ةفي االختبارات الدولي
ورشة بناء أدوات التقويم30%

معلمات اللغة
العربية    

3414 /6 /144213 /7 /1442
مركز 

التدريب 
الثالث

غير مالية-

شعبة اللغة 
العربية 
بمكتب 
الشمال 

مركز التدريب 
الثالث

كشف 
حضور 

%80نسبة حضور املعلمين22
مهارات فهم املسموع 

عرفةواملقروء في اكتساب امل
251443/3/121443/3/12معلمينيبرنامج تدريب

مكتب 
الوسط

تجهيزات-قاعة _
يم مكتب التعل

بوسط مكة 
املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%80نسبة حضور املعلمين23
دور معلم اللغة العربية 
تهيئة الطلب الختبار 

الجانب اللفظي-القدرات 
251443/4/171443/4/17معلمينمشغل تربوي 

مكتب 
الوسط

تجهيزات-قاعة _
يم مكتب التعل

بوسط مكة 
املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

251442/7/241442/7/25معلميني برنامج تدريبللمرحلة م timmsاختبارات %60نسبة حضور املعلمين24
مكتب 
الوسط 

ة قاعة افتراضي_
يم مكتب التعل

بوسط مكة 
املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 
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تحسين معدالت أداء الطالب في االختبارات المحلية والدولية10-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%60نسبة حضور املعلمين 25
timmsاختبارات 

للمرحلة ب 
251443/3/51443/3/6معلمينبي برنامج تدري

مكتب 
الوسط 

ة قاعة افتراضي-
يم مكتب التعل

بوسط مكة 
املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%60نسبة حضور املعلمين  26
االختبارات املركزية

والوطنية 
251443/4/121443/4/12معلمينلقاء تربوي 

مكتب 
الوسط 

ة قاعة افتراضي-
يم مكتب التعل

بوسط مكة 
املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%60نسبة حضور املعلمين  27
رات اختبا)نواتج التعلم 

(القدرات والتحصيلي
251443/2/221443/2/22معلمينلقاء تربوي 

مكتب 
الوسط 

ة قاعة افتراضي-
يم مكتب التعل

بوسط مكة 
املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

28
نسبة إرسال بيانات ودرجات
الطلب بصورة أسبوعية 

للوزارة
100%

االحتبارات املحاكية
PIRLSالختبار 

وزاري 
طلب الصف 

4
165451442/6/41442/9/17

منصة 
مدرستي

--
االختبارات 
والقبول 

مكاتب التعليم
اإلشراف +

-التربوي 

29
متوسط درجات الطلب في 

اختبارات التحصيلي
64%

تنفيذ دورات تدريب
اتالطلب على االختبار 

بيتدري/ محلي 
طلب الصف 

ثانوي 3
--الززوم20001442/8/231442/8/23

االختبارات 
والقبول 

مكاتب التعليم
اإلشراف +

-التربوي 

30
متوسط درجات الطلب في 

اختبارات القدرات 
64%

ية تنفيذ دورات تدريب
الختبار القدرات

بيتدري/ محلي 
طلب الصف 

ثانوي 3و2
--الزووم25001443/2/151443/2/15

االختبارات 
والقبول 

مكاتب التعليم
اإلشراف +

-التربوي 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
متوسط درجات الطلب في 

املرحل التعليم العام 
البتوبالعن بعد1442\7\144225\7\3025وكلءورشة نية االختبارات االلكترو 100%

مكتب 
بالجنوب

شعبة القيادة 
املدرسية 

مشهد

2
متوسط درجات الطلب في 

.املدارس
التفكير التصميمي
لملتحسين نواتج التع

√-مكتب الغرب1443/ 2/ 144313/ 2/ 2013املعلمون لقاء تربوي 
مشرفو 
الحاسب

%80رئيس الشعبة

3

متوسط درجات الطلب في 
مراحل التعليم العام                                        

90%

1442/ 8/ 14423/ 8/ 253معلمون ةتربويورشةبناء االختبار الجيد 
اإلشراف 
التربوي عن

بعد
مكاتب التعليمالرياضيات--

نسبة 
الحضور 

مكاتب التعليمالرياضيات--مكتب الغرب1443/ 3/ 144312/ 3/ 2512معلمون ةتربويورشةبناء االختبار الجيد 4
نسبة 
الحضور 

5
ب تحسين مستوى الطل 

التحصيلي 
1443/ 4/ 14435/ 4/ 105املشرفون ةورشة تربوي

مكتب 
الوسط

--
العلوم 

االجتماعية
%85مشرفو القسم

6
متوسط درجات الطلب في 

املدارس
70%

أساليب التقويم 
الحديثة 

لقاء تربوي 

معلمو 
الدراسات 
اإلسلمية 

ث+م+ب

هـ19/6/1442هـ2519/6/1442
مكتب 
الشمال

-
قاعة 

افتراضية
مكتب الشمال

قسم الدراسات 
اإلسلمية

كشف 
حضور 

7
متوسط درجات الطلب في 

املدارس
70%

م توظيف أدوات التقوي
في املقررات الجديدة 

ة ورشة تربوي
معلمو اللغة 
اإلنجليزية ب

هـ28/6/1442هـ2528/6/1442
مكتب 
الشمال

-
قاعة 

افتراضية
مكتب الشمال

قسم اللغة 
اإلنجليزية

كشف 
حضور 
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تحسين نظم وإجراءات االختبارات المدرسية11-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

8
متوسط درجات الطلب

في املدارس
70%

دف بناء فقرات اختبارية تسته
مهارات التفكير العليا

ة ورشة تربوي
معلمو اللغة 

العربية 
ث+م+ب

هـ9/7/1442هـ259/7/1442
مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم اللغة 

العربية
كشف 
حضور 

9
متوسط درجات الطلب

في املدارس
70%

ظام تفعيل أدوات التقويم في ن
ل املقررات لتحسين التحصي

الدراس ي
لقاء تربوي 

معلمو 
ث+الحاسب م

هـ26/7/1442هـ2526/7/1442
مكتب 
الشمال

قسم الحاسبمكتب الشمالةقاعة افتراضي-
كشف 
حضور 

10
متوسط درجات الطلب

في املدارس
70%

ية آلية تقوم الطلب في الترب
البدنية 

لقاء تربوي 
ة معلمو التربي
البدنية 

ث+م+ب
هـ1/8/1442هـ251/8/1442

مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم التربية 

البدنية
كشف 
حضور 

11
متوسط درجات الطلب

في املدارس
ة ورشة تربويبناء االختبار الجيد70%

معلمو 
الرياضيات ب

هـ2/8/1442هـ252/8/1442
مكتب 
الشمال

قسم الرياضياتمكتب الشمالةقاعة افتراضي-
كشف 
حضور 

12
متوسط درجات الطلب

في املدارس
70%

ة في البرامج الفنية اإللكتروني
تحسين مستوى التحصيل 

الدراس ي لدى الطلب
ة ورشة تربوي

ة معلمو التربي
الفنية م

هـ19/8/1442هـ4219/8/1442
مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم التربية 

الفنية
كشف 
حضور 

13
متوسط درجات الطلب

في املدارس
70%

سئلة الطرق املتنوعة في وضع األ 
في برنامج فورم

لقاء تربوي 
ة معلمو التربي
الفنية ب

هـ26/8/1442هـ4226/8/1442
مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم التربية 

الفنية
كشف 
حضور 

تحسين نظم وإجراءات االختبارات المدرسية11-2: الهدف

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

74



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

14
متوسط درجات الطلب

في املدارس
70%

التفكير التصميمي
لم لتحسين نواتج التع

لقاء تربوي 
معلمو 
ث+الحاسب م

هـ13/2/1443هـ2513/2/1443
مكتب 
الشمال

قسم الحاسبمكتب الشمالةقاعة افتراضي-
كشف 
حضور 

15
متوسط درجات الطلب

في املدارس
70%

ة بناء البرامج العلجي
وطرق تطبيقها 

يبرنامج تدريب
معلمو 

الصفوف 
األولية 

هـ14/2/1443هـ2513/2/1443
مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم الصفوف 

األولية 
كشف 
حضور 

16
متوسط درجات الطلب

في املدارس
70%

بناء فقرات اختبارية
كير تستهدف مهارات التف

العليا
ورشة تربوية 

معلمو اللغة 
العربية 

ث+م+ب
هـ4/3/1443هـ254/3/1443

مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم اللغة 

العربية
كشف 
حضور 

17
متوسط درجات الطلب

في املدارس
ورشة تربوية التفوق الدراس ي70%

معلمو 
االجتماعيات 

ث+م
هـ14/3/1443هـ2514/3/1443

مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم 

االجتماعيات
كشف 
حضور 

18
متوسط درجات الطلب

في املدارس
70%

س أدوات التقويم والقيا
في التربية البدنية

لقاء تربوي 
ة معلمو التربي
البدنية 

ث+م+ب
هـ19/3/1443هـ2519/3/1443

مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم التربية 

البدنية
كشف 
حضور 

19
متوسط درجات الطلب

في املدارس
ورشة تربوية بناء االختبار الجيد70%

معلو العلوم 
ث+م+ب

هـ20/3/1443هـ2520/3/1443
مكتب 
الشمال

قسم العلوممكتب الشمالةقاعة افتراضي-
كشف 
حضور 
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تحسين نظم وإجراءات االختبارات المدرسية11-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

20
متوسط درجات الطلب في

املدارس
70%

البرامج الفنية 
سين اإللكترونية في تح

مستوى التحصيل 
الدراس ي لدى الطلب

ورشة تربوية 
ة معلمو التربي
الفنية ب

هـ7/4/1443هـ427/4/1443
مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم التربية 

كشف الفنية
حضور 

21
متوسط درجات الطلب في

املدارس
70%

ضع الطرق املتنوعة في و 
ورماألسئلة في برنامج ف

لقاء تربوي 
ة معلمو التربي
الفنية م

هـ20/4/1443هـ4220/4/1443
مكتب 
الشمال

مكتب الشمالةقاعة افتراضي-
قسم التربية 

الفنية
كشف 
حضور 

22
نسبة قائدات املدارس 
ليل املستفيدات من برنامج د
ات نظم وتعليمات االختبار 

70%
رة طموح نحو نتائج مبه
نظم وتعليمات 
االختبارات 

ي برنامج تدريب
قائدات 
املدارس 

200

26 /3  /
/  28هـ  1443

هـ       1443/ 3
11 /4  /

هـ1443

27 /3  /
/  29هـ  1443

هـ    1443/ 3
ه1443/ 4/ 12

مراكز 
التدريب 

-

تجهيز مكان 
مادة-البرنامج
م تعامي-علمية 

عرض بور -
اوراق -بوينت 

عمل  

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

إدارة التدريب 
واالبتعاث

كشف 
حضور 

23
نسبة تطبيق املعلمات

ومهارات لرفع الدوات
يمستوى التحصيل الدراس 

50%
أدوات ومهارات رفع 
املستوى التحصيلي

154معلماتيبرنامج تدريب
29 /12  /

هـ1442
23 /2

هـ1442/
-مدارس

قاعات 
افتراضية 

إدارة التعليم
املستمر

تقريرمدارس

تحسين نظم وإجراءات االختبارات المدرسية11-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

24
نسبة الطالبات 

املتفوقات املكرمات
ري 120000إدارة التعليمهـ1442/9/3هـ22501442/7/16الطالبات املتفوقات برنامج نمائيتكريم املتفوقات 100%

ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدارة التوجيه     
وحدة واإلرشاد    ـــــ 

اإلرشاد التربوي 

ـــ  مكاتب التعليم    ـ ـ
اإلعلم و االتصال

قوائم بأسماء
املتفوقات

25
متوسط درجات 

الطلب 
100%

دليل نظم وإجراءات 
االختبارات

-مكاتب التعليمول االختبارات والقب--الزووم431442/8/251442/8/25قادة ووكلء الجددتدريبي/ محلي 

%60ننسبة حضور املعلمي26
م في تفعيل أدوات التقوي

ين نظام املقررات لتحس
التحصيل الدراس ي

_مكتب الوسط251442/7/261442/7/26معلمينلقاء تربوي 
قاعة 

افتراضية
مكتب التعليم 
ةبوسط مكة املكرم

ادارة التدريب 
قسم +التربوي 

الحاسب االلي

كشف 
الحضور 

%80ننسبة حضور املعلمي27
ب أساليب تقويم الطل 

عن بعد
_مكتب الوسط251442/7/91442/7/10معلمينيبرنامج تدريب

قاعة 
افتراضية

مكتب التعليم 
ةبوسط مكة املكرم

ادارة التدريب 
قسم +التربوي 

االجتماعيات

كشف 
الحضور 

%60ننسبة حضور املعلمي28
ربية ادوات التقويم في الت

البدنية
_مكتب الوسط301443/2/231443/2/23معلمينورشة تربوية

قاعة 
افتراضية

مكتب التعليم 
ةبوسط مكة املكرم

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

حفل تكريمتكريم املتفوقين%100ميننسبة الطلبة املكر 29

الطلب في املرحلتين 
املتوسطة والثانوية 

اصةولتربية الخوالتحفيظ
املدارس الليليةو 

-6000إدارة التعليم1442\8\144215\7\30015
إدارة التوجيه 

واإلرشاد
اليوجد

قوائم 
املتفوقين 
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تحسين نظم وإجراءات االختبارات المدرسية11-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
نسبة تطوير املناهج لرفع 
التحصيل العلمي للدارسين

40%
نقد مناهج التعليم 

املستمر
ورشة

+  معلم 
مشرف

20
16 /7

هـ1442/
√مدارسهـ1442/ 9/ 3

إدارة التعليم
املستمر

تقريرمدارس

2
نسبة تطوير املناهج لرفع 
التحصيل العلمي لطالبات

40%
نقد مناهج التعليم 

املستمر
20معلماتورشة

16 /7
هـ1442/

ـــــــمدارسهـ1442/ 9/ 3
قاعات 

افتراضية 
إدارة التعليم

املستمر
تقريرمدارس

خرجاتتطوير مناهج التعليم المستمر بما يخدم العملية التعليمية وتحسبن الم12-2: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
لبرامج نسبة الطلب املستهدفين في ا
حاسب العلجية لنواتج التعلم لقسم ال

اآللي 
هـ27/4/1443هـ626/2/1443مشرفاتورشةالفاقد التعليمي100%

مركز 
التدريب 

ذاتي
كوادر بشرية ،

يةتجهيزات تقن

قسم الحاسب
+اإلدارة)اآللي 

مكاتب 
(التعليم

بيان حضور املدارس

2
لبرامج نسبة الطلب املستهدفين في ا
ة العربية العلجية لنواتج التعلم في اللغ

.
100%

د في أثر التفكير الناق
هج تحسين نواتج املن

الخفي 
29مشرفاتورشة

29/12/1442
هـ

هـ23/2/1443
مركز 

التدريب 
الرابع

ذاتي
كوادر بشرية ،

يةتجهيزات تقن

إدارة اإلشراف 
م قس/ التربوي 

ةاللغة العربي
بيان حضور ممكاتب التعلي

3
ة نسبة تحليل املؤشرات االحصائي
ة ألدوات التقويم في املكاتب ملاد

الرياضيات
100%

م االبداع في التعلي
االلكتروني

18مشرفاتورشة
هـ3/9/1442هـ16/7/1442

قاعة 
املعارض

ذاتي
كمبوترجهاز 

وبروجكتر
قسم 

الرياضيات
بيان حضور ممكاتب التعلي

4
ة نسبة تحليل املؤشرات االحصائي

ألدوات التقويم في املكاتب
البتوبالعن بعد1442\8\144210\8\3010قادة لقاءقراءة املؤشرات 100%

مكتب 
بالجنوب

شعبة القيادة 
املدرسية 

بيان حضور 

5
فيدات نسبة املعلمات والطالبات املست
انوية من  تقرير الفجوة بين نتائج الث
العامة واختبارات قياس 

90%
تقرير الفجوة بين
امة نتائج الثانوية الع

واختبارات قياس
لقاء

-معلمات 
قائدات  

هـ1442/ 6/ 9هـ1442/ 6/ 10009
مراكز 
التدريب 

ـــــــــ
تجهيز مكان 

البرنامج

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

إدارة التدريب 
واالبتعاث

تقرير 
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تطوير أساليب تحليل وتقويم االختبارات13-2: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

6

ت نسبة تحليل املؤشرا
االحصائية ألدوات 
التقويم في املكاتب

90%

سين التفكير التصميمي لتح
نواتج التعلم

لقاء تربوي 
املشرفون 
التربويون 

61442/6/201442/6/20

اإلشراف 
التربوي عن 

بعد

%85ممكاتب التعلياللغة العربية--

7
ارات نتائج دراسة أسئلة اختب
.الفصل الدراس ي األول 

%85ممكاتب التعلياللغة العربية--1442/ 7/ 144212/ 7/ 2512مشرفو القسميةتربو ورشة

8
لوم عناصر التقويم ملواد الع

اإلدارية
%85وي التدريب التربالعلوم اإلدارية--301442/8/11442/8/1املعلمون لقاء تربوي 

9
وم عناصر التقويم ملواد العل

اإلدارية
%85وي التدريب التربالعلوم اإلدارية--301442/8/21442/8/2املعلمون لقاء تربوي 

10
دفين نسبة الطلب املسته
نواتج في البرامج العلجية ل

التعلم
50%

ج مهارات قياس وتقويم نوات
 
 
التعلم إلكترونيا

ورشة 
تدريبية

ه27/4/1443هـ11326/2/1443معلمات
ب مركز التدري
الثاني

_
قاعة 

إفتراضية

شعبة العلوم 
بية االجتماعية والتر 
الوطنية 

مكتب تعليم 
غرب مكة

تقرير

11
نسبة معلمات العلوم 

دات املستفياالجتمماعية
من البرنامج  

40%
در الفاقد التعليمي بين اله

واملعالجة 
ورشة 

معلمات العلوم 
االجتماعية و 
ية التربية الوطن

هـ1443/2/7هـ 1401443/2/6
م مكتب تعلي
وسط

ــذاتي 
كمبوترجهاز 

وبروجكتر
ط مكتب تعليم وس

مكة 
تقريرـــ

12
دفين نسبة  الطلب املسته
نواتج في البرامج العلجية ل

التعلم 
برنامجتاعالبيئة الصفية إبداع وإم30%

معلمات اللغة 
العربية 

341
29 /12  /

1442
23/2 /1443

ب مركز التدري
الثالث

غير مالية -
شعبة اللغة 
العربية بمكتب

الشمال 

مركز التدريب 
الثالث

كشف 
حضور 

تطوير أساليب تحليل وتقويم االختبارات13-2: الهدف
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المجال الثالث

التنمية وسوق العمل

تأهيل المجتمع المحلي لسوق العمل 1

تأهيل الطالب لسوق العمل2

3
تعزيررز القرريم اإليجابيررة وثقافررة العمررل لرردى

متعهدع المقاصف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
وق نسبة أفراد املجتمع املؤهلين لس

العمل من مراكز األحياء املتعلمة
1000املتدرباتمعرضتمكين وتسويق70%

16/7 /
هـ1442

ــــــــــــــ2500عن بعدهـ3/9/1442
م إدارة التعلي
املستمر

مراكز االحياء 
املتعلمة

تقرير

2
وق نسبة أفراد املجتمع املؤهلين لس

العمل من مراكز األحياء املتعلمة
تدريبسوق العمل70%

أفراد 
املجتمع

1000
16/7 /

هـ1442
2500عن بعدهـ3/9/1442

م إدارة التعلي
املستمر

مراكز االحياء 
املتعلمة

تقرير

3
شغيل نسبة األسر التي تم تمكينها لت
.املقاصف املدرسية

80%
برنامج فن البيع 

والتغذية الصحية 
(املرحلة األولى)

لقاء عام
األسر 

السعودية 
املنتجة

3001442/8/251442/8/25
قاعة إدارة 
التعليم

1500
مشرفات 

إدارة خدمات 
الطلب

/ مكاتب التعليم
املدارس

كشوف 
الحضور 

4
شغيل نسبة األسر التي تم تمكينها لت
.املقاصف املدرسية

100%
برنامج فن البيع 

والتغذية الصحية 
(املرحلة الثانية )

لقاء عام
األسر 

السعودية 
املنتجة

3001443/1/291443/1/29
قاعة إدارة 
التعليم

1500
مشرفات 

إدارة خدمات 
الطلب

/ مكاتب التعليم
املدارس

كشوف 
الحضور 

تأهيل المجتمع المحلي لسوق العمل1-3: الهدف

التنمية وسوق العمل: المجال الثالث 



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجعاملشرو / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
لى نسبة الطلبة املدربين ع

لبرامج التأهيل لسوق العم
50%

ة األسبوع العاملي لرياد
(ريادي ) األعمال 

ملتقى
جميع 
املراحل 
التعليمية

8851443/2/26
1443/4/2

7
مدارس ـ مكاتب 
التعليم ـ إدارات

5000-
إدارة نشاط 
الطالبات

الجامعات ــ  مكاتب 
م إدارة اإلعل -التعليم 

واالتصال ــ إدارة 
االشراف التربوي 

تقرير 
االسبوع 
العاملي 
لريادة 
األعمال

2
لى نسبة الطلبة املدربين ع
برنامج ريالي للدخار

1,6%
ف ريالي للدخار والتثقي

املالي
مسابقة

طالبات ب ،
م ، ث

900001442/6/4
1442/7/1

3
-4000مدارس

إدارة نشاط 
الطالبات

شركة سدكو ـ مكاتب
م إدارة اإلعل -التعليم 

واالتصال ــ إدارة 
االشراف التربوي 

تقارير 
-التفعيل 
بيانات 
الطالبات

3
في نسبة الطلبة املشاركين
مسابقة الوعي املالي

649171443/2/26طالبات   بمسابقةمسابقة الوعي املالي0,16%
1443/4/2

7
-4000مدارس

إدارة نشاط 
الطالبات

ـ مكاتبسدكوشركة 
م إدارة اإلعل -التعليم 

واالتصال ــ إدارة 
االشراف التربوي 

تقارير 
-التفعيل 
بيانات 

الطالبات 

تأهيل الطالب لسوق العمل2-3: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
يدين نسبة الطلب املستف
من البرنامج 

-عن بعد2001443/2/261443/4/27طلب مسابقة/ دورة ريادي 25%
قاعة 

افتراضية
املدارس/الوزارة إدارة النشاط

نسبة الطلب 
املستفيدين من

البرنامج 

2
يدين نسبة الطلب املستف
من البرنامج 

-عن بعد70001443/2/261443/4/27طلب مسابقة/ دورة ريالي 85%
قاعة 

افتراضية
إدارة النشاط

/ شركة سدكو 
املدارس 

نسبة الطلب 
املستفيدين من

البرنامج 

3
يم نسبة املطبقين للق

اإليجابية من متعهدي 
املقاصف

100%
 بيد لخدمات 

 
يدا

طلبية متميزة
لقاء عام

قائدي 
وقائدات 
املدارس

3001443/2/81443/2/9
إدارة التعليم 

بمكة
3000

مشرفي 
ومشرفات إدارة 
خدمات الطلب

/ ممكاتب التعلي
املدارس

كشوف الحضور 

تعزيز القيم اإليجابية وثقافة العمل لدى متعهدي المقاصف3-3: الهدف



04
المجال الرابع

التطوير المهني

1
ة تحسرري  ممارسررات القيررادات فرري قيررادة عمليرر

التعليم والتعلم

2
تطررروير الكفايرررة المهنيرررة لشررراغلي الوظرررائف

التعليمية

3
تطررروير الكفايرررة المهنيرررة لشررراغلي الوظرررائف

االتنفيذية

4
بي إتاحة فرصة تطوير المهرارات المهنيرة لمنسرو

التعليم



مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

86

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
نسبة عدد ساعات 

لءالتطوير املنهي للوك
1442/ 7/ 14423/ 7/ 302وكلءبيبرنامج تدريإدارة الوقت%100

مكتب 
الجموم

-
قاعة 

افتراضية
كشف حضور شعبة القيادةمكتب الجموم

2
نسبة عدد ساعات 
ة و التطوير املنهي للقاد

الوكلء
%100

فع دور قائد املدرسة والوكيل في ر 
مستوى التحصيل الدراس ي في

التعليم عن بعد
1442/ 8/ 144229/ 8/ 7029قادة ووكلءمشغل تربوي 

مكتب 
الجموم

-
قاعة 

افتراضية
كشف حضور شعبة القيادةمكتب الجموم

3
نسبة عدد ساعات 
و التطويراملنهي للقادة

الوكلء
%100

ممارسات 2030القيادة نحو رؤية 
ومفاهيم

1443/ 2/ 144320/ 2/ 3019قادة ووكلءبيبرنامج تدري
مكتب 
الجموم

-
قاعة 

افتراضية
كشف حضور شعبة القيادةمكتب الجموم

4
نسبة عدد ساعات 
التطويراملنهي للقادة

1444/ 4/ 144317/ 4/ 3017قادةلقاء تربوي سمات املدرسة الرائدة%100
مكتب 
الجموم

-
قاعة 

افتراضية
كشف حضور شعبة القيادةمكتب الجموم

5
نسبة عدد ساعات 
التطويراملنهي للقادة

%100
ت دور قائد املدرسة في االختبارا

الدولية
1444/ 4/ 144324/ 4/ 7024قادة ووكلءمشغل تربوي 

مكتب 
الجموم

-
قاعة 

افتراضية
كشف حضور شعبة القيادةمكتب الجموم

6
ء نسبة حضور قادة ووكل

املدارس 
601442/7/121442/7/12وكلء-قادة لقاء تربوي أولويات العمل التربوي 40%

مكتب 
الوسط

_
برنامج 
الزوم

م مكتب التعلي
وسط

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

7
ء نسبة حضور قادة ووكل

املدارس 
601442/8/151442/8/16وكلء-قادة بيبرنامج تدريمهارات في العمل القيادي90%

مكتب 
الوسط

_
برنامج 
الزوم

م مكتب التعلي
وسط

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

التطوير المهني: المجال الرابع 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

8
نسبة حضور قادة 
ووكلء املدارس 

طمكتب التعليم وسمبرنامج الزو _مكتب الوسط601443/4/161443/4/16وكلء-قادة لقاء تربوي ي أولويات العمل التربو 40%
إدارة التدريب

التربوي 
كشف الحضور 

9
نسبة حضور قادة 
ووكلء املدارس 

طمكتب التعليم وسمبرنامج الزو _مكتب الوسط601443/4/231443/4/24وكلء-قادة بيبرنامج تدريالقيادة الفاعلة 90%
إدارة التدريب

التربوي 
كشف الحضور 

%100يننسبة حضور املعلم10
دور قائد املدرسة تجاه

نواتج التعلم
بيبرنامج تدري

قادة املدارس   
ابتدائي

عن بعد601442/7/111442/7/12
قاعة 

افتراضية
مشرف القيادة

قسم القيادة
املدرسية 

50%

عن بعد601442/7/251442/7/25قادة املدارسلقاء تربوي معوقات العمل التربوي %100يننسبة حضور املعلم11
قاعة 

افتراضية
%50قسم القيادةمشرف القيادة

عن بعد251442/8/31442/8/3قادة املدارسةورشة تربوياملدرسة الرائدة%100يننسبة حضور املعلم12
قاعة 

افتراضية
%50قسم القيادةمشرف القيادة

13
ن من نسبة املستفيدي
البرنامج

100%
دور قائد املدرسة تجاه

نواتج التعلم
بيبرنامج تدري

قادة املدارس   
ابتدائي

عن بعد601443/3/261443/3/27
قاعة 

افتراضية
مشرف القيادة

قسم القيادة
املدرسية 

50%

14
ن من نسبة املستفيدي
البرنامج

عن بعد601443/2/291443/2/29قادة املدارسلقاء تربوي ي أولويات العمل التربو 100%
قاعة 

افتراضية
%50قسم القيادةمشرف القيادة

15
ن من نسبة املستفيدي
البرنامج

عن بعد251443/2/221443/2/22قادة املدارسةورشة تربوياملدرسة الرائدة100%
قاعة 

افتراضية
%50قسم القيادةمشرف القيادة
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجعاملشرو / اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

16
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
80%

دور قائد املدرسة في 
تحليل النتائج ورفع
التحصيل للطلب

لقاء تربوي 
قادة املدارس

ث+ م + ب
مكتب الشرق ةقاعة افتراضيعن بعد1442/ 144225/6/ 7025/6

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

17
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
80%

إضاءات حول بناء 
الخطة التشغيلية 

ورشة تربوية
قادة املدارس

ب
مكتب الشرق ةقاعة افتراضيعن بعد1442/ 8/ 14424/ 8/ 404

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

18
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
برنامج تدريبيتقويم األداء الوظيفي80%

قادة املدارس
ث+م

مكتب الشرق ةقاعة افتراضيعن بعد1442/ 9/ 14422/ 9/ 501
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

19
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
80%

ات سد الفجوة بين القدر 
والتحصيلي للمرحلة

الثانوية
لقاء تربوي 

قادة ووكلء 
املدارس ث

مكتب الشرق ةقاعة افتراضيعن بعد1443/ 1/ 144328/ 1/ 3028
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

20
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
80%

إعداد التقارير 
واملخاطبات الرسمية 

برنامج تدريبي
وكلء 

+  املدارس ب
ث+ م

مكتب الشرق ةقاعة افتراضيعن بعد1443/ 2/ 14438/ 2/ 407
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

21
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
ورشة تربويةاملدرسة الرائدة80%

قادة املدارس
ب

مكتب الشرق ةقاعة افتراضيعن بعد2913/3/144313/3/1443
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجعاملشرو / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%90نسبة حضور القادة22
دور قائد املدرسة تجاه

نواتج التعلم
يبرنامج تدريب

قادة املدارس
ب

مكتب بحرةةقاعة افتراضي-عن بعد187/117/12
ة شعبة القياد
املدرسية

كشف حضور 

مكتب بحرةةقاعة افتراضي-عن بعد298/48/4قادة املدارسلقاء تربوي ي أولويات العمل التربو %90نسبة حضور القادة23
ة شعبة القياد
املدرسية

كشف حضور 

مكتب بحرةةقاعة افتراضي-عن بعد299/19/1قادة املدارسورشة تربويةاملدرسة الرائدة%90نسبة حضور القادة24
ة شعبة القياد
املدرسية

كشف حضور 

%90نسبة حضور القادة25
دور قائد املدرسة تجاه

نواتج التعلم
يبرنامج تدريب

قادة املدارس
ب

مكتب بحرةةقاعة افتراضي-عن بعد181443/1/231443/1/24
ة شعبة القياد
املدرسية

كشف حضور 

مكتب بحرةةقاعة افتراضي-عن بعد291443/2/71443/2/7قادة املدارسلقاء تربوي ي أولويات العمل التربو %90نسبة حضور القادة26
ة شعبة القياد
املدرسية

كشف حضور 

مكتب بحرةةقاعة افتراضي-عن بعد291443/3/131443/3/13قادة املدارسورشة تربويةاملدرسة الرائدة%90نسبة حضور القادة27
ة شعبة القياد
املدرسية

كشف حضور 
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
جهات التنفيذاملتطلبات

مؤشر إنجاز البرنامج
املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

28
نات نسبة القائدات املتمك

من تطبيق نظام نور 
قاعات افتراضية -عن بعدهـ9/1442/ 3هـ1442/ 7/ 4816قائداتبيبرنامج تدرينظام نور 90%

إدارة التعليم
املستمر

تقريرمدارس

29

نات نسبة القائدات املتمك
ت من تطبيقات التقنيا
م االلكترونية في أعماله

اإلدارية

85%
السكرتارية 
االلكترونية

قاعات افتراضية -عن بعدهـ9/1442/ 3هـ1442/ 7/ 4816قائداتورشة
إدارة التعليم

املستمر
تقريرمدارس

30
ات نسبة تفعيل املجتمع

القيادية
85%

القيادة الفاعلة 
لتحصيل امثل

48قائدات لقاء
29 /12

هـ1442/
قاعات افتراضية -عن بعدهـ1442/ 23/2

إدارة التعليم
املستمر

تقريرمدارس

31

نسبة قائدات رياض 
األطفال املتمكنات من
تطبيق استمارة نواتج

التعلم 

28%
معا لتحقيق نواتج
التعلم برياض 

األطفال 

زيارات 
ميدانية 

هـ15/3/1443هـ704/6/1442قائدات
مراكز 
التدريب

-
ب حاس-قاعة افتراضية 

-شبكة انترنت-الي 
استمارات للمتابعة

إدارة الطفولة
املبكرة

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث

قات بيان بأسماء املطب
ة الستمارات املتابع

32
نسبة املتدربات من 

يل تفع-قائدات الروضات 
نماذج الدليل االجرائي

50%
اعة تفعيل األدلة وصن
السجلت

هـ15/3/1443هـ604/6/1442قائداتبيبرنامج تدري
مراكز 
التدريب

-
ب حاس-قاعة افتراضية 

شبكة انترنت-الي 
إدارة الطفولة

املبكرة

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث

بيان بعدد القائدات
املفعلت لنماذج 

ان بي-الدليل االجرائي 
بعدد املتدربات  



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
جهات التنفيذاملتطلبات

مؤشر إنجاز البرنامج
املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

هـ6/4/1443هـ244/6/1442مشرفاتورشة عملقيادة  متمكنة  %50عدد االستمارات33
مراكز 
التدريب

-
-قاعة افتراضية 

شبكة -حاسب الي 
انترنت

إدارة الطفولة
املبكرة

إدارة التدريب
واالبتعاث

خطاب اعتماد 
تفعيل-االستمارات 

ت سجل متابعة العمليا
ت بيان بعدد املشرفا-

اللتي فعلن الورشة

34
ات نسبة القائدات الحاضر 
للبرنامج التدريبي

70%
ي دور قائدة املدرسة ف
دعم عملية التعلم 

لذوي اإلعاقة 
3024/1/144224/1/1442قائداتلقاء

مركز 
التدريب 

حقائب تدريبية-
ادارةالتربية 
الخاصة 

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث

كشف حضور 

35
نسبة حضور القائدات 

للبرنامج والوكيلت
التدريبي

80%
ممارس القيادة 

املدرسية 
بيبرنامج تدري

قائدات 
ووكيلت

م2/12/2021م30017/1/2021
مراكز 
التدريب 

قاعات افتراضية -
إدارة التدريب
واالبتعاث 

إدارة 
اإلشراف 
التربوي 

ور قوائم الحض+تقرير  
معتمدة 

36
ات نسبة تفعيل املجتمع
القيادية اإلشرافية

ورش اإلشرافية الجدارات100%
رئيسات 
األقسام 

-عن بعدهـ3/9/1442هـ1516/7/1442
كوادر بشرية ، 
تجهيزات تقنية،
قاعة تدريب

اإلشراف 
التربوي 

بيان حضور -

37
ف نسبة املؤهلين من الص
يةالثاني للقيادة اإلشراف

100%
املعايير املهنية 
للمشرف الخبير 

ورش 
رئيسات 
األقسام 

هـ27/4/1443هـ1226/2/1443
إدارة 

اإلشراف 
التربوي 

-
كوادر بشرية ، 
تجهيزات تقنية،
قاعة تدريب

اإلشراف 
التربوي 

بيان حضور -
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

38
نسبة املؤهلين من الصف األول 
والثاني لتطبيق نظام املقررات

-قاعة إفتراضية هـ1442/ 6/ 13هـ1442/ 6/ 14013قائدات وكيلتورشة تدريبية اإلرشاد األكاديمي 100%
جهاز كمبوتر 
وبروجكتر

إدارة 
اإلشراف 
التربوي 

بيان حضور املدارس

39
دية في نسبة تفعيل املجتمعات القيا
تطبيق  نظام املقررات  

100%
ي نحو تطبيق أمثل ف
راتتطبيق نظام املقر 

ورش تدريبية
القائدات 
والوكيلت 
املستجدات 

-مكاتب التعليم هـ 1442/ 2/ 29هـ1442/ 12/ 2023
جهاز كمبوتر 
وبروجكتر

إدارة 
اإلشراف 
التربوي 

بيان حضور املدارس

40
نسبة تأهيل مشرفات القيادة 

املدرسية املستجدات
اإلشراف الفعال100%

-ورش تدريبية 
_ تدريب أقران 
تبادل زيارات 

دة مشرفات القيا
املستجدات 

هـ 29/12/1442هـ616/7/1442
ي إدارة اإلشراف التربو 

_  قاعات افتراضية_ 
املدارس

-
مادة _ قاعات
فريق _ علمية 

مساند

إدارة 
اإلشراف 
التربوي 

مكاتب 
التعليم

ر بيان الحضو 

41
عدد القائدات  املستفيدات من 

البرنامج
إدارة املعرفة 100%

تدريب-تدريب  
متابعة -أقران 

دورية
-مدارس األندلس1443/ 4/ 144227/ 7/ 122قائدات

كوادر بشرية ، 
، تجهيزات تقنية
قاعة تدريب

إدارة 
اإلشراف 
التربوي 

مكتب 
شرق 

بيان حضور 

42
ي نسبة املؤهلين من الصف الثان

للقيادة املدرسية
-إدارة 1442/ 9/ 14423/ 7/ 6516وكيلت لقاءالقيادات الواعدة 70%

كوادر بشرية ، 
، تجهيزات تقنية
قاعة تدريب

إدارة 
اإلشراف 
التربوي 

مكاتب 
التعليم

بيان حضور 

43
نسبة حضور مشرفات القيادة 

املدرسية للبرنامج التدريبي
100%

تجويد املمارسات 
اإلشرافية 

تدريب 
دة مشرفات القيا
املدرسية

-إدارة التدريبهـ 1442/ 7/ 144213/ 6/ 224
كوادر بشرية ، 
، تجهيزات تقنية
قاعة تدريب

إدارة 
اإلشراف 
التربوي 

إدارة 
التدريب

بيان حضور 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

44
نسبة حضور القيادات 

املدرسية للبرنامج
70%

القيادة والتوجهات
املستقبلية

-إدارة التدريب1442/ 9/ 14423/ 7/ 3002قائدات لقاء
ات كوادر بشرية ، تجهيز 
تقنية، قاعة تدريب

إدارة 
اإلشراف

بيان حضور إدارة التدريب

45
من نسبة القائدات  املتمكنات

بناء خطة تشغيلية جيدة                                               
100%

بناء الخطة 
التشغيلية 

بيبرنامج تدري
+  قائدات 
وكيلت

19028 /6 /144229 /6 /1442
مركز التدريب 

(عن بعد) األول 
جهز +قاعة افتراضية -

مستلزمات + عرض 
وحدة تطوير 

املدارس 
إدارة التدريب
واالبتعاث

+ تقرير
نماذج خطط

46
نسبة تفعيل املجتمعات 

القيادية
1427/2/144327/2/1442قائداتورش ةاملجتمعات القيادي30%

مكتب تعليم 
الجموم

-
ت تجهيزا-كوادر بشرية 

قاعة تدريب-تقنية 
-قسم القيادة

عدد 
ي املشاركات ف
الورش 

47
نسبة مشرفات القيادة 

ارسات املتمكنات من تطبيق املم
بجودة عالية االشرافية

لقاءزالقيادة رؤية وتمي90%
قائدات 

جميع مراحل 
مكتب وسط 

-Zoomعن بعد هـ 1442/6/22هـ 841442/6/22
جهاز + قاعة افتراضية 

مستلزمات+ عرض 
م مكتب تعلي

وسط مكة 
تقرير ـ  

48
في متوسط ساعات النمو املنهي
كفايات القيادة التعليمية

70%
اذ حل املشكلت واتخ

القرارات 
يةورشة تدريب

قائدات جميع
املراحل 

ــــZoomعن بعد هـ1442/7/26هـ841442/7/25
جهاز + قاعة افتراضية 

مستلزمات+ عرض 
م مكتب تعلي
وسط مكة

ـــــ
بيان حضور 
القائدات 

49
ات نسبة القائدات  املستفيد

من البرنامج
100%

مهارات إدارة ضغوط 
العمل 

22قائداتبيبرنامج تدري
29/12

هـ1442/
هـ23/2/1443

مكتب تعليم 
الكامل 

ــ
ات كوادر بشرية ، تجهيز 
تقنية، قاعة تدريب

م مكتب تعلي
الكامل 

بيان حضور جامعة جدة 

50
دات نسبة القائدات    املستفي

من البرنامج 
هـ27/4/1443هـ2226/2/1443قائداتبيبرنامج تدريمهارات إدارة الوقت 100%

مكتب تعليم 
الكامل 

ــ
ات كوادر بشرية ، تجهيز 
تقنية، قاعة تدريب

م مكتب تعلي
الكامل 

بيان حضور جامعة جدة 
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

51
ية نسبة حضور القيادات املدرس

للبرنامج
70%

القيادة والتوجهات
املستقبلية

-إدارة التدريب1442/ 9/ 14423/ 7/ 3002قائدات لقاء
زات كوادر بشرية ، تجهي

تقنية، قاعة تدريب

إدارة 
اإلشراف 
التربوي 

بيان حضور إدارة التدريب

52
من نسبة القائدات  املتمكنات

بناء خطة تشغيلية جيدة                                               
100%

بناء الخطة 
التشغيلية 

بيبرنامج تدري
+  قائدات 
وكيلت

19028 /6 /144229 /6 /1442
مركز التدريب 

(عن بعد) األول 
جهز +قاعة افتراضية -

مستلزمات + عرض 
وحدة تطوير
املدارس 

إدارة التدريب
واالبتعاث

نماذج+ تقرير
خطط

53
نسبة تفعيل املجتمعات 

القيادية
1427/2/144327/2/1442قائداتورش يةاملجتمعات القياد30%

مكتب تعليم 
الجموم

-
ات تجهيز -كوادر بشرية 

قاعة تدريب-تقنية 
-ةقسم القياد

عدد املشاركات 
في الورش 

54
نسبة مشرفات القيادة 

ارسات املتمكنات من تطبيق املم
بجودة عالية االشرافية

لقاءزالقيادة رؤية وتمي90%
قائدات 

جميع مراحل 
مكتب وسط 

-Zoomعن بعد هـ 1442/6/22هـ 841442/6/22
جهاز+ قاعة افتراضية 

مستلزمات+ عرض 
م مكتب تعلي

وسط مكة 
تقرير -

55
في متوسط ساعات النمو املنهي
قادة كفايات القيادة التعليمية ل

املدارس
70%

حل املشكلت 
واتخاذ القرارات 

ةورشة تدريبي
قائدات جميع

املراحل 
ــــZoomعن بعد هـ1442/7/26هـ841442/7/25

جهاز+ قاعة افتراضية 
مستلزمات+ عرض 

م مكتب تعلي
وسط مكة

-
بيان حضور 
القائدات 

56
ات نسبة القائدات  املستفيد

من البرنامج
100%

مهارات إدارة 
ضغوط العمل 

22قائداتبيبرنامج تدري
29/12

هـ1442/
هـ23/2/1443

مكتب تعليم 
الكامل 

ــ
زات كوادر بشرية ، تجهي

تقنية، قاعة تدريب
م مكتب تعلي
الكامل 

بيان حضور جامعة جدة 

57
دات نسبة القائدات    املستفي

من البرنامج 
22قائداتبيبرنامج تدريمهارات إدارة الوقت100%

26/2
هـ1443/

هـ27/4/1443
مكتب تعليم 

الكامل 
ــ

زات كوادر بشرية ، تجهي
تقنية، قاعة تدريب

م مكتب تعلي
الكامل 

بيان حضور جامعة جدة 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
فاملستهد

املشروع/ اسم البرنامج 
نوع 

البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

58

نسبة القائدات 
من املتمكناتوالوكيلت

ممارسة العمل القيادي 
بفاعلية   

تأهيل القيادات املستجدة100%
برنامج 
تدريبي

قائدات 
ووكيلت

1529/12/144223/2/1443
مركز التدريب 

السادس
جهاز عرض-

مكتب التعليم 
بمحافظة بحرة

قسم القيادة
املدرسية

تقرير  

59
قات نسبة القائدات املطب
فت لتطبيقات مايكروسو 

اإلدارة اإللكترونية 40%
برنامج 
تدريبي

14421442/7/6/ 701/7قائدات 
مكتب التعليم
شرق مكة 

-
ة قاعة افتراضي

انترنت-

شعبة القيادة 
املدرسية بمكتب

الشرق 

يم مكتب التعل
شرق مكة 

تقرير

60

نسبة القائدات 
من املتمكناتوالوكيلت

ممارسة العمل القيادي 
بفاعلية

100%
) تأهيل القيادات املستجدة

(قائدات وكيلت 
برنامج 
تدريبي

-قائدات 
وكيلت 

11\301442/12/2923 /2 /1443
مركز التدريب 

الثالث
-

ة قاعة افتراضي
مستلزمات + 

مشرفات شعبة 
القيادة املدرسية 

شمال مكة

ب مركز التدري
الثالث

تقرير

كشف حضور ةشعبة القيادمكتب الكاملةقاعة افتراضي-مكتب الكامل171442/7/181442/7/19قادةبرنامجصناعة النجاح%100نسبة الحضور 61

مكتب الكاملةقاعة افتراضي-مكتب الكامل171442/7/101442/7/10قادةورشةالفاقد التعليمي%100نسبة الحضور 62
ة شعبة القياد
املدرسية

كشف حضور 

%100نسبة الحضور 63
مهارات بناء القدرات وتأهيل
الصف الثاني من القيادات 

االدارية
مكتب الكاملةقاعة افتراضي-مكتب الكامل171442/8/151442/8/16قادةبرنامج

ة شعبة القياد
املدرسية

كشف حضور 
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

64
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

مي تطوير األداء املنهي ملعل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 144220/6/ 3820/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

65
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

مي تطوير األداء املنهي ملعل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 144221/6/ 4121/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

66
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

مي تطوير األداء املنهي ملعل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 144225/6/ 4025/6معلمو ميبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

67
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

مي تطوير األداء املنهي ملعل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 144221/6/ 3421/6معلمو ميبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

68
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
99%

Online Teaching  
Strategies  (OTS)

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 14422/7/ 152/7معلمو ملقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

69
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
99%

Online Teaching  
Strategies  (OTS)

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 14422/7/ 152/7معلمو ثلقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

70
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

مي تطوير األداء املنهي ملعل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 14422/7/ 172/7معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

71
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

مي تطوير األداء املنهي ملعل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 144226/6/ 10026/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

72
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

مي تطوير األداء املنهي ملعل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 144227/6/ 1827/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجعاملشرو / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

73
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

علمي تطوير األداء املنهي مل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 144225/6/ 1325/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

74
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

علمي تطوير األداء املنهي مل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 144228/6/ 2828/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

75
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

علمي تطوير األداء املنهي مل
التربية اإلسلمية 

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 144229/6/ 1429/6معلمو ميبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

76
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس
الفهم القرائي

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 144229/6/ 4028/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

77
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس
الفهم القرائي

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 144229/6/ 4028/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

78
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس
الفهم القرائي

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 144229/6/ 4028/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

79
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس
الفهم القرائي

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 144229/6/ 4028/6معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

80
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 144228/6/ 1528/6ث+معلمو مورشة تربويةماجروهيلمنهج 99%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

81
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 144228/6/ 1528/6ث+معلمو مورشة تربويةماجروهيلمنهج 99%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

82
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

علمي تطوير األداء املنهي مل
التربية اإلسلمية 

عن بعد1442/ 144229/6/ 4029/6معلمو ببيبرنامج تدري
-

مكتب الشرق قاعة افتراضية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

83
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
عن بعد1442/ 7/ 14422/ 7/ 202ث+معلمو مبيبرنامج تدرييإدارة الصف االليكترون90%

-
مكتب الشرق قاعة افتراضية

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

84
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس 
الفهم القرائي

عن بعد1442/ 7/ 14424/ 7/ 443معلمو ببيبرنامج تدري
-

مكتب الشرق قاعة افتراضية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

85
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس 
الفهم القرائي

عن بعد1443/ 7/ 14434/ 7/ 443معلمو ببيبرنامج تدري
-

مكتب الشرق قاعة افتراضية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

86
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس 
الفهم القرائي

عن بعد1444/ 7/ 14446/ 7/ 305معلمو ببيبرنامج تدري
-

مكتب الشرق قاعة افتراضية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

87
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس 
الفهم القرائي

عن بعد1445/ 7/ 144510/ 7/ 539معلمو ببيبرنامج تدري
-

مكتب الشرق قاعة افتراضية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

88
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس 
الفهم القرائي

عن بعد1442/ 7/ 14425/ 7/ 305معلمو ببيبرنامج تدري
-

مكتب الشرق قاعة افتراضية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

89
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس 
الفهم القرائي

عن بعد1442/ 7/ 14425/ 7/ 305معلمو ببيبرنامج تدري
-

مكتب الشرق قاعة افتراضية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

90
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس 
الفهم القرائي

عن بعد1442/ 7/ 14425/ 7/ 505معلمو ببيبرنامج تدري
-

مكتب الشرق قاعة افتراضية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجعاملشرو / اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

91
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

استراتيجيات تدريس
الفهم القرائي

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 14425/ 7/ 505معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

92
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
80%

ربية التعلم النشط في الت
البدنية

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 14426/ 7/ 255معلمو بيبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

93
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
90%

تطبيقات كروم في 
الرياضيات

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144210/ 7/ 2010معلمو بلقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

94
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
90%

ية مجتمعات التعلم املهن
اتج وأثرها في تحسين الن
ة التعليمي في التربي

البدنية

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144213/ 7/ 2513معلمو ثلقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

95
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 144217/7/ 1516/7ث+معلمو ميبرنامج تدريب GEOGEBRAالجيوجبرا 75%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

96
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
75%

بناء فقرات اختبارية 
ير تستهدف مهارات الفك

العليا
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144217/ 7/ 3017معلمو بورشة تربوية

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

97
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
80%

طرق تقويم األهداف 
اتج التعليمية لتجويد نو 

التعليم
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 144219/7/ 2018/7ث+معلمو ميبرنامج تدريب

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

98
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
80%

تدريس العلوم في ضوء
STEMمشروٍع   

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 144219/7/ 2018/7ث+ممعلمو يبرنامج تدريب
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

99
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
90%

عد التربية البدنية عن ب
وتحسين دور املعلم

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144220/ 7/ 2520مهعلم بورشة تربوية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

100
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144223/ 7/ 2523ث+معلمو مورشة تربويةةإدارة الصف االلكتروني90%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

101
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
80%

استراتيجيات تدريس 
مهارات الحاسب اآللي 

(الدليل املساند)
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/7/ 1442/725/ 2025ث+معلمو مورشة تربوية

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

102
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/7/ 1442/726/ 1525ث+معلمو ميبرنامج تدريبMLDالتعليم املعياري 99%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

103
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144226/ 7/ 1525ث+معلمو ميبرنامج تدريبMLDالتعليم املعياري 99%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

104
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144226/ 7/ 1525ث+معلمو ميبرنامج تدريببناء االختبار الجيد80%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

105
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
80%

+  االختبارات الدولية 
ونيدليل التقويم اإللكتر

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144225/ 7/ 2025ث+ممعلمو لقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

106
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
80%

االستيعاب املفاهيمي
للنحو العربي

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144226/ 7/ 2026ث+معلمو ملقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

107
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
80%

ي تفعيل أدوات التقويم ف
ن نظام املقررات لتحسي
التحصيل الدراس ي

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 7/ 144226/ 7/ 2026ث+معلمو ملقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

108
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
90%

مهارات طرح األسئلة 
الصفية 

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 8/ 14421/ 8/ 251ث+معلمو ملقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

109
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 8/ 14429/ 8/ 408معلمو بيبرنامج تدريبالذكاءات املتعددة95%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

110
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
80%

مهارات التدريس 
واالختبارات عن بعد

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد8/1442/ 8/144210/ 2010معلمو بورشة تربوية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

111
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
80%

ة تفعيل التجارب العملي
عن بعد

مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 8/ 144211/ 8/ 2011معلمو بورشة تربوية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

112
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 8/ 144212/ 8/ 2012م+معلمو بورشة تربويةعداساليب تدريسية عن ب90%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

113
ن نسبة حضور املعلمي

املستفيدين
مكتب الشرق قاعة افتراضية-عن بعد1442/ 8/ 144216/ 8/ 3016معلمو بورشة تربويةإدارة الصف الرقمية95%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

114
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 8/ 144218/ 8/ 1518معلمو بلقاء تربوي ةتعزيز القيم اإلسلمي80%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

115
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

دليل املعلم الواقع 
واملأمول 

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 8/ 144222/ 8/ 4022معلمو بلقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

116
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 8/ 144222/ 8/ 2522م+معلمو بلقاء تربوي املعارض االفتراضية90%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

117
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1442/ 9/ 14422/ 9/ 152م+بمعلمو ورشة تربويةالتحفيز80%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

118
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
88%

الذكاء االصطناعي في
التعليم

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144329/ 1/ 2028ث+معلمو مبرنامج تدريبي
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

119
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
95%

ة بناء البرامج العلجي
وطرق تطبيقها

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144329/ 1/ 3028معلمو ببرنامج تدريبي
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

120
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144330/ 1/ 1530معلمو بورشة تربويةالتحفيز80%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

121
نسبة حضور املعلمين

املستفيدين
90%

عد التربية البدنية عن ب
وتحسين دور املعلم

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 14431/ 2/ 251بمهعلمورشة تربوية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

122
مين نسبة حضور املعل
املستفيدين

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144326/ 1/ 2526معلمو بلقاء تربوي TIMSSالتعريف باختبارات 90%
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

123
مين نسبة حضور املعل
املستفيدين

90%
مجتمعات التعلم املهنية 
وأثرها في تحسين الناتج

بدنيةالتعليمي في التربية ال
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144329/ 1/ 2529معلمو ثلقاء تربوي 

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

124
مين نسبة حضور املعل
املستفيدين

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144330/ 1/ 1530ث+معلمو ملقاء تربوي 1/ تنمية مهنية 99%
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

125
مين نسبة حضور املعل
املستفيدين

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144330/ 1/ 1530ث+ممعلمو لقاء تربوي 1/ تنمية مهنية 99%
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

126
مين نسبة حضور املعل
املستفيدين

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144325/ 1/ 2525معلمو بورشة تربويةبناء األسئلة 90%
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

127
مين نسبة حضور املعل
املستفيدين

90%
رسات توظيف البدائل في املما

الفنية
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144326/ 1/ 2026م+معلمو بورشة تربوية

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

128
مين نسبة حضور املعل
املستفيدين

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 1/ 144329/ 1/ 2529معلمو بورشة تربويةبناء االختبار الجيد90%
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

129
مين نسبة حضور املعل
املستفيدين

90%
دور املعلم في غرس القيم 

اإليمانية
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 14431/ 2/ 251ث+ممعلمو لقاء تربوي 

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجعاملشرو / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

130
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 14432/ 2/ 302م+معلمو بلقاءالتصاميم التقنية90%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

131
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
80%

األوراق التعليمية 
التفاعلية

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 14435/ 2/ 215ث+معلمو مورشة تربوية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

132
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 14437/ 2/ 207ث+معلمو مورشة تربوية2/ تنمية مهنية 99%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

133
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 14437/ 2/ 207ث+معلمو مورشة تربوية2/ تنمية مهنية 99%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

134
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
80%

االستفادة من الخبرات
رات الدولية في تقويم مها

القراءة
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 14438/ 2/ 258معلمو بلقاء تربوي 

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

135
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 144310/ 2/ 1510ث+ممعلمو لقاء تربوي ةتعزيز القيم اإلسلمي80%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

136
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
80%

التفكير التصميمي 
ملتحسين نواتج التعل

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 144313/ 2/ 2113ث+ممعلمو لقاء تربوية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

137
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 144314/ 2/ 1613ث+معلمو مبيبرنامج تدري GEOGEBRAالجيوجبرا 80%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجعاملشرو / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

138
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
95%

إضاءات حول الفهم 
القرائي

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 144319/ 2/ 3019معلمو بةورشة تربوي
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

139
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
95%

مهارات فهم املسموع 
واملقروء في اكتساب 

املعرفة
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 144320/ 2/ 2519ث+معلمو مبيبرنامج تدري

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

140
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
90%

يس مهارات متقدمة في تدر 
القرآن الكريم

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 144321/ 2/ 2520معلمو ببيبرنامج تدري
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

141
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 144324/ 2/ 1523ث+ممعلمو بيبرنامج تدريبناء االختبار الجيد80%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

142
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
95%

في دور معلم الصف في تل
ليضعف الطلب التحصي

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد2/1443/ / 2/144326/ / 4026معلمو بلقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

143
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
80%

ربية التعلم النشط في الت
البدنية

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 2/ 144328/ 2/ 2527معلمو ببيبرنامج تدري
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

144
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 3/ 14437/ 3/ 205ث+ممعلمو بيبرنامج تدري3/ تنمية مهنية 99%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجعاملشرو / اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

145
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 3/ 14437/ 3/ 205ث+معلمو مبيبرنامج تدري3/ تنمية مهنية 99%

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

146
ويد تدريب  املعلمين على تج

ل املمارسات التدريسية داخ
حجرة الصف خلل عام

80%
ء  تدريس العلوم في ضو

STEMمشروع 
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1433/ 8/ 144328/ 3/ 2027ث+معلوم مبيبرنامج تدري

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

147
ويد تدريب  املعلمين على تج

ل املمارسات التدريسية داخ
حجرة الصف خلل عام

80%
مهارات التدريس 

واالختبارات عن بعد
مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 3/ 144329/ 3/ 2029معلمو بورشة تربوية

التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

148
ويد تدريب  املعلمين على تج

ل املمارسات التدريسية داخ
حجرة الصف خلل عام

80%

ة دور معلم اللغة العربي
تبار في تهيئة  الطلب الخ
القدرات الجانب 

اللحفظي

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 3/ 144329/ 3/ 2029ث+معلمو مورشة تربوية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

149
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
80%

ية تفعيل التجارب العمل
عن بعد

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 4/ 144326/ 4/ 2026معلوم بورشة تربوية
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

150
نسبة حضور املعلمين 

املستفيدين
80%

+  االختبارات الدولية 
رونيدليل التقويم اإللكت

مكتب الشرق ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/ 4/ 144319/ 4/ 2019ث+ممعلوم لقاء تربوي 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 



تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

151
ن من نسبة القادة املتمكني
تطبيق نظام نور 

√-عن بعدهـ9/1442/ 3هـ1442/ 7/ 5816قائداتبيبرنامج تدرينظام نور 90%
م إدارة التعلي
املستمر

تقريرمدارس

152
نسبة املستفيدات من
البرنامج التدريبي 

80%
ائق الية الحفظ واالتلف للوث

واملحفوظات بإدارة ومكاتب
رمة  التعليم بمنطقة مكة املك

تدريبي 

منسقات لجنة 
الوثائق 

واملحفوظات 
ب باإلدارة واملكات

801442/1/241443/1/25
مركز 

التدريب 
األول 

حاسب -
إدارة 

التخطيط 
والتطوير 

إدارة التدريب
واالبتعاث 

قوائم الحضور 

153
نسبة القيادات االدارية
جاملستفيدة من البرنام

هـ1442/08/05هـ181442/08/04ةالقيادات االداريبيبرنامج تدريتحفيز املوظفين100%
قاعات 
افتراضية

_
-حاسب آلي
إشتراك في 
تطبيق زووم

ادارة املوارد 
البشرية

-
كشف الحضور 

للدورات

154
نسبة القيادات االدارية
جاملستفيدة من البرنام

100%
ة حل املشكلت بطرق ابداعي

في بيئة العمل
181442/08/081442/08/09ةالقيادات االداريبيبرنامج تدري

قاعات 
افتراضية

_
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

155
نسبة انخفاض عدد 
القضايا في قطاعات 

التعليم 
90%

آليه املعالجة للحد من 
يدان املخالفات والقضايا في امل

التربوي  
ةقاعة افتراضي-قاعة تدريب5012/2/144313/2/1442قادة  املدارس بي برنامج تدري

إدارة 
الشؤون 
القانونية 

بيان الحضور _

156
ع نسبة  تفعيل املجتم
مة   املدرس ي للوائح واألنظ

واملدارس  
بي برنامج تدريالنظم والبيئة املدرسية 90%

القائدات 
املستجدات 

_-زوم 5028/1/144329/1/1443
إدارة 

الشؤون 
القانونية 

_
كشف / تقرير

حضور 
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تحسين ممارسات القيادات في قيادة عملية التعليم والتعلم1-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

االتقاننسبة املخرجاتإرتفاع157
التدريب على منصة اعتماد 

وفارس
506/04/2106/04/21موظفينتدريبي

إدارة 
الخدمات 
العامة

--
إدارة 

الخدمات 
العامة

مشهد -

%100موظفين3تدريب 158
مج تدريب املوظفين على برنا

شامل
مشهد-املشتريات--املشتريات301/03/2130/05/21موظفينتدريبي

159
عدد قائدي املدارس 
رامج والوكلء الحاضرين الب

96204/06/144212/05/1443قادة املدارستدريبيرس التطوير املنهي لقادة املدا100%
مراكز 
التدريب 

-
قاعات 

افتراضية 
إدارة التدريب
واالبتعاث 

قسم االدارة 
املدرسية

بيانات 
الحضور 
وشهادة 
البرنامج



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1

متوسط ساعات 
تي التطوير املنهي ال

ن املعلمياستكملها
حسب االختصاص

10%

251442/6/261442/6/26املعلمون لقاء تربوي 1إثرائيةخبرات 

اإلشراف 
التربوي عن

بعد

-Pمهارات البحث
اإلشراف 
التربوي 

نسبة الحضور 

2
تنظيم املعلومات في عصر 

املعرفة
مهارات البحثP-251442/7/241442/7/24املعلمون بيبرنامج تدري

اإلشراف 
التربوي 

نسبة الحضور 

3
ن مهارات املعلم في التدريس ع

ُبعد
مهارات البحثP-251442/7/41442/7/4املعلمون ورشة تربوية

اإلشراف 
التربوي 

نسبة الحضور 

4
قضايا ومشكلت في نظام 

املقررات 
ورشة تربوية

وكلء القبول 
والتسجيل

501442/7/31442/7/3-Pنسبة الحضور بوي التدريب التر نظام املقررات

5
نماذج من التطبيقات 
ن بعد اإللكترونية في  التعليم ع

نسبة الحضور مشرفو القسمةالعلوم االجتماعيP-1442/ 7/ 144212/ 7/ 1012املشرفون لقاء تربوي 

نسبة الحضور مشرفو القسمةالعلوم االجتماعيP-1442/ 7/ 144217/ 7/ 2517املعلمون بي برنامج تدريعداستراتيجيات التعليم عن ب6

نسبة الحضور مشرفو القسمةالعلوم االجتماعيP-1442/ 8/ 144225/ 8/ 1025املشرفون ةورشة تربويتوصيات املشرف التربوي 7

نسبة الحضور ممكاتب التعليالقيادة املدرسيةP-301442/06/261442/06/27وكلء املدارسبيبرنامج تدريقادة املستقبل8

بيبرنامج تدرييمالذكاء االصطناعي في التعل9
املشرفون 
التربويون 

61442/7/41442/7/5-Pنسبة الحضور ممكاتب التعليالحاسب األلي

10ETEACH, Innovate and Excel1442/ 7/ 144227/ 7/ 2526املعلمون بيبرنامج تدري-Pنسبة الحضور ممكاتب التعلياللغة االنجليزية
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

11

متوسط ساعات 
تي التطوير املنهي ال

ن املعلمياستكملها
حسب االختصاص

10%

I CAN Statements: Focus on 
the Learner

1442/ 6/ 144229/ 6/ 1329مشرفون ورشة تربوية

اإلشراف 
التربوي عن

بعد

-Pنسبة الحضور يممكاتب التعلةاللغة اإلنجليزي

نسبة الحضور يممكاتب التعلةالتربية البدني√-1442/ 6/ 144227/ 6/ 20028معلمينلقاء تربوي لقاء معلمي التربية البدنية12

13
مقترحات تطويرية في تدريس

التربية البدنية عن بعد
نسبة الحضور يممكاتب التعلةالتربية البدني√-1442/ 7/ 144211/ 7/ 1011مشرفون ورشة تربوية 

14
ربية التطبيقات التدريسية للت

البدنية 
يبرنامج تدريب

معلمين 
ومشرفين

نسبة الحضور يممكاتب التعلةالتربية البدني√-1443/ 144227/7/ 7/ 20026

يبرنامج تدريبتأملالتدريس التأملي واملعلم امل15
املشرفون 
التربويون 

نسبة الحضور يممكاتب التعلالعلوم √-1442/ 7/ 144217/ 7/ 3016

16
لمي التطوير املنهي ملشرفي ومع

التربية الفنية
يبرنامج تدريب

مشرفين 
ومعلمين

1001442/07/171442/07/18-Pنسبة الحضور يممكاتب التعلالتربية الفنية

نسبة الحضور يممكاتب التعلالتربية الفنية--71442/6/291442/6/29مشرفينورشة تربويةالحقائب التدريبية 17

قراءة موجههإنتاج الفن18
مشرفين 
ومعلمين

5601442/06/291442/09/17-Pنسبة الحضور يممكاتب التعلالتربية الفنية

19
م استخدام تطبيقات جوجل كرو 

في تدريس الرياضيات
نسبة الحضور يممكاتب التعلالرياضياتP-1442/ 7/ 144226/ 7/  2525م+ معلمو   ب يبرنامج تدريب

يبرنامج تدريبريمتطوير تدريس مادة القرآن الك20
معلمو القرآن 

الكريم
3012 /7 /144213 /7 /1442-Pنسبة الحضور يممكاتب التعليةالتربية اإلسلم

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

21

متوسط ساعات 
تي التطوير املنهي ال

ن املعلمياستكملها
حسب االختصاص

10%

361442/7/251442/7/26مشرفو القسميبرنامج تدريبقيادة التدريس االحترافي

اإلشراف 
عدالتربوي عن ب

-Pالصفوف األولية
التدريب 
التربوي 

نسبة الحضور 

22
فية توصيف بطاقة الزيارة الص

للمعلم
نسبة الحضور يممكاتب التعلالصفوف األوليةP-361442/7/111442/7/11مشرفو القسمتربويةورشة

العلوم اإلداريةP-301442/7/21442/7/3املعلمون دورة تدريبيةداعياستراتيجية التفكير اإلب23
التدريب 
التربوي 

نسبة الحضور 

العلوم اإلداريةP-301442/7/191442/7/20املعلمون دورة تدريبيةماستراتيجية خرائط املفاهي24
التدريب 
التربوي 

نسبة الحضور 

نظام املقررات✓-501442/7/181442/7/19معلميني برنامج تدريبي مهارات إدارة الصف االلكترون25
التدريب 
التربوي 

نسبة الحضور 

نسبة الحضور يممكاتب التعلالتربية الفنيةP-71442/06/291442/06/29مشرفينورشةالحقائب التدريبية 26

27
إدارة الصف لحصة القرآن 

الكريم
ورشة تربوية

معلمو القرآن 
الكريم

3022 /8/144222 /8 /1442-Pنسبة الحضور يممكاتب التعليةالتربية اإلسلم

نظام املقررات✓-961442/6/261442/6/26قادةلقاء تربوي بعدنظام املقررات والتعليم عن28
التدريب 
التربوي 

نسبة الحضور 

نسبة الحضور يم مكاتب التعلالعلومP-1442/ 7/ 14422/ 7/ 252معلمون ورشة تربويةاملختبرات االفتراضية29
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

30

متوسط ساعات 
التي التطوير املنهي

مين املعلاستكملها
حسب االختصاص

10%

نسبة الحضور وي اإلشراف التربمهارات البحثP-مدرسة251443/2/61443/2/6املعلمون لقاء تربوي 2إثرائيةخبرات 

31
رات التحول الرقمي لتدريس مادة مها
البحث ومصادر املعلومات

نسبة الحضور وي اإلشراف التربمهارات البحثP-مدرسة251443/3/51443/3/5املعلمون يبرنامج تدريب

32
تطوير أداء املعلم ملهارات ومعارف

الطلب
P-مدرسة251443/2/131443/2/13املعلمون ورشة تربوية

قسم مهارات 
البحث

نسبة الحضور وي اإلشراف الترب

ورشة تربويةرات قضايا ومشكلت في نظام املقر 33
وكلء القبول 
والتسجيل

نسبة الحضور وي التدريب التربنظام املقررات✓-وي التدريب الترب501443/2/201443/2/20

P-الغرب1443/ 3/ 14435/ 3/ 254املعلمون ي برنامج تدريباستراتيجية عمليات العلم34
العلوم 

االجتماعية
نسبة الحضور مشرفو القسم

4801443/01/171443/01/17قادة املدارسلقاء تربوي لقاء قادة املدارس35
مسرح امللك 

فهد
-P

القيادة 
املدرسية

نسبة الحضور ممكاتب التعلي

36
البرنامج التأهيلي لقادة املدارس

 
 
املكلفين حديثا

يبرنامج تدريب
وكلء املدارس 

 املكلفين حدي
 
ثا

P-إدارة التدريب301443/02/061443/02/08
القيادة 
املدرسية

نسبة الحضور ممكاتب التعلي

يبرنامج تدريبالواقع املعزز في التعليم37
+  املعلمون 

املشرفون 
التربويون 

نسبة الحضور ممكاتب التعليالحاسب األليP-مكتب التعلم251443/2/71443/2/8

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف



اء4مؤشر قياس األدم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

38

متوسط ساعات 
ي التطوير املنهي الت

استكمالها املعلمين
حسب االختصاص

10%

تحديات تعليم البرمجة 
اهج والتفكير املنطقي في من

21التعليم في القرن 
لقاء تربوي 

املشرفون 
التربويون 

نسبة الحضور يممكاتب التعلالحاسب األلي--مكتب التعلم61443/2/281443/2/28

39Professional Developmentنسبة الحضور يممكاتب التعلةاللغة اإلنجليزي--مكتب التعلم1443/ 3/ 14437/ 3/ 256معلمون يبرنامج تدريب

نسبة الحضور يممكاتب التعلةاللغة اإلنجليزي_-مكتب التعلم1443/ 2/ 144315/ 2/ 1315مشرفون ورشة تربويةما بعد الزيارة اإلشرافية 40

41
غة التمية املهنية ملعلمي الل

العربية
نسبة الحضور يممكاتب التعلاللغة العربية_-ممكاتب التعليهـ252/5/14435/2/1443معلمون لقاء تربوي 

42
ممارسات تدريسية خاطئة 

وطرق علجها
1443/ 2/ 2/144329/ 2529مشرفو القسمتربويةورشة

مكاتب 
التعليم 

نسبة الحضور يممكاتب التعلاللغة العربية--

43
الفهم القرائي والعمليات 

اإلشرافية
نسبة الحضور يممكاتب التعلاللغة العربية--بوي التدريب التر 1443/ 3/ 14434/ 3/ 253مشرفو القسميبرنامج تدريب

44
لبدنية امللتقى الثالث للتربية ا

والصحية
لقاء تربوي 

مشرفين 
ومعلمين

نسبة الحضور يممكاتب التعليةالتربية البدن√-اإلدارة1443/ 3/ 144312/ 3/ 50012

45
دريس املمارسات التدريسية في ت
التربية البدنية 

ورشة تربوية
مشرفين 
ومعلمين 

نسبة الحضور يممكاتب التعليةالتربية البدن√-مكتب تعليم1443/ 2/ 144314/ 2/ 5014

46
تربية التطبيقات التدريسية لل

البدنية 
يبرنامج تدريب

معلمين 
ومشرفين

نسبة الحضور يممكاتب التعليةالتربية البدن√-مكتب تعليم1443/ 3/ 14436/ 3/ 2005
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

47

متوسط ساعات 
التطوير املنهي التي
استكمالها املعلمين
حسب االختصاص

10%

قراءة في مسيرة اإلشراف 
التربوي نظرة مستقبلية

يبرنامج تدريب
املشرفون 
التربويون 

303 /3 /14434 /3 /1443
التدريب 
التربوي 

نسبة الحضور يممكاتب التعلالعلوم √-

48
ة لقاء مشرفي ومعلمي التربي

الفنية
لقاء تربوي 

مشرفين 
ومعلمين

نسبة الحضور يممكاتب التعلةالتربية الفني--مكتب تعليم1001443/02/061443/02/07

قراءة موجهةتاريخ الفن49
مشرفين 
ومعلمين

نسبة الحضور يممكاتب التعلةالتربية الفني--نعليممكتب 5601443/02/081443/02/08

50
جودة الزيارات الفنية ملعلم

التربية الفنية 
نسبة الحضور يممكاتب التعلةالتربية الفني_-ممكاتب التعلي71443/02/131443/02/13مشرفينورشة تربوية

نسبة الحضور يممكاتب التعلالرياضيات_-ممكاتب التعلي1443/ 3/ 144320/ 3/ 2519معلمو ببيبرنامج تدرياملحسوسات اليدوية51

نسبة الحضور يممكاتب التعلالرياضيات--ممكاتب التعلي1443/ 3/ 14435/ 3/ 255م+ معلمو   ب لقاء تربوي مهارات التواصل الرياض ي52

--وي التدريب التربهـ1443/ 2/ 29هـ1443/ 2/ 3028معلمويبرنامج تدريببالصف املقلو استراتيجيه53
قسم التربية 
اإلسلمية

إدارة اإلشراف 
التربوي 

نسبة الحضور 

54
تطوير تدريس مادة القرآن 

الكريم
بيبرنامج تدري

معلمو القرآن 
الكريم

30
13 /4  /

هـ1443
14 /4  /

هـ1443
_-وي التدريب الترب

قسم التربية 
اإلسلمية

نسبة الحضور يممكاتب التعل

55
ارسات دور املشرف في تطوير املم

ى التدريسية للمعلمين األول
بالرعاية

نسبة الحضور يممكاتب التعلةالصفوف األولي_-مكتب الشمال361443/4/121443/4/12مشرفو القسمتربويةورشة
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مؤشر قياس م
األداء

قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

56

متوسط ساعات 
ي التطوير املنه

ااستكملهالتي 
املعلمين حسب
االختصاص

10%

نسبة الحضور مركز التدريبالعلوم اإلداريةP-التدريب601443/2/51443/2/5املعلمون لقاء تربوي لقاء معلمي العلوم اإلدارية

نسبة الحضور مركز التدريبالعلوم اإلداريةP-التدريب301443/2/201443/2/21املعلمون دورة تدريبيةداستراتيجية التفكير الناق57

نسبة الحضور مركز التدريبالعلوم اإلداريةP-التدريب301443/2/291443/2/30املعلمون دورة تدريبيةاستراتيجية عمليات العلم58

نسبة الحضور مركز التدريبالعلوم اإلداريةP-التدريب201443/3/261443/3/26املعلمون ورشة تربويةمراجعة مقررات العلوم اإلدارية59

501443/3/41443/3/5معلميني برنامج تدريبي مهارات إدارة الصف االلكترون60
التدريب 
التربوي 

نسبة الحضور وي التدريب التربنظام املقررات✓-

نسبة الحضور مشرفو القسمةالعلوم االجتماعيP-الشمال1443/ 2/ 144329/ 2/ 1029مشرفينلقاء تربوي إدارة الصف االفتراض ي 61

62
تربية جودة الزيارة الفنية ملعلم ال

الفنية
نسبة الحضور مكاتب التعليمالتربية الفنيةP-عن بعد71443/02/131443/02/13مشرفينورشة

63
إدارة الصف لحصة القرآن 

الكريم
ورشة تربوية

معلمو القرآن 
الكريم

هـ1443/ 4/ 3010
10 /4  /

هـ1443
P-قاعة مجهزة

قسم التربية 
اإلسلمية

نسبة الحضور مكاتب التعليم

64
استخدام البرامج الذكية داخل

الحجرة االفتراضية
يبرنامج تدريب

معلمي الصفوف
األولية

نسبة الحضور مكاتب التعليمالصفوف األوليةP-مكتب الوسط361443/3/41443/3/5

961443/2/131443/2/13قادةلقاء تربوي عدنظام املقررات والتعليم عن ب65
التدريب 
التربوي 

نسبة الحضور وي التدريب التربنظام املقررات✓-

نسبة الحضور مكاتب التعليمالعلومP-مكتب الشمال1443/ 2/ 144312/ 2/ 2512معلمون ورشة تربويةاملختبرات االفتراضية66
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
جهات التنفيذاملتطلبات

مؤشر إنجاز البرنامج
املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

67
متوسط ساعات التطوير 

املنهي للمعلمين 
85%

ي توظيف اإلنتاج الرقمي ف
األنشطة الفنية

ةقاعة افتراضي-عن بعدهـ1442/ 7/27هـ1442/ 6/ 727مشرفينورشة تربوية
إدارة نشاط 

الطلب
قسم التربية 

الفنية
ر متوسط ساعات التطوي

املنهي للمعلمين 

68
متوسط ساعات التطوير 

املنهي للمعلمين 
قراءة موجهة انتاج الفن85%

مشرفين 
ومعلمين

--عن بعدهـ1442/ 6/29هـ1442/ 5606/29
إدارة نشاط 

الطلب
قسم التربية 

الفنية
ر متوسط ساعات التطوي

املنهي للمعلمين 

69
متوسط ساعات التطوير 

املنهي لرواد النشاط
ةقاعة افتراضي-عن بعد 1254/7/144220/7/1442رواد نشاطلقاء يلقاء رواد النشاط التنشيط70%

إدارة نشاط 
الطلب

املدارس
ر متوسط ساعات التطوي
املنهي لرواد النشاط

70
متوسط ساعات التطوير 

املنهي للمعلمين 
90%

شاط مقترحات تطويرية في الن
الرياض ي 

ةقاعة افتراضي-عن بعد91442/7/111442/7/11مشرفينورشة 
إدارة نشاط 

الطلب
قسم التربية 

البدنية
ر متوسط ساعات التطوي

املنهي للمعلمين 

71
متوسط ساعات التطوير 

ناملنهي للقادة الكشفيي
لقاء لقاء القيادات الكشفية 70%

القادة 
الكشفيين 

ةقاعة افتراضي-عن بعد 144212/7/1442/ 9512/7
إدارة نشاط 

الطلب
املدارس

ر متوسط ساعات التطوي
ييناملنهي للقادة الكشف

72
متوسط ساعات التطوير 

ملعلمين ااستكملهااملنهي التي 
حسب االختصاص

85%
ية تطوير مهارات معلمي الترب
الفنية في تدريس مجال 

الزخرفة
ةقاعة افتراضي-عن بعد1001442/7/241442/7/25معلمينيبرنامج تدريب

إدارة نشاط 
الطلب

قسم التربية 
الفنية

ر متوسط ساعات التطوي
املنهي للمعلمين 

73
متوسط ساعات التطوير 

املنهي للمعلمين 
ةقاعة افتراضي-عن بعد1001442/7/261442/7/27معلمين لقاء لقاء النشاط الرياض ي85%

إدارة نشاط 
الطلب

قسم التربية 
البدنية

ر متوسط ساعات التطوي
املنهي للمعلمين 

74
متوسط ساعات التطوير 

املنهي للمعلمين 
85%

ية لقاء مشرفي ومعلمي الترب
الفنية

لقاء
مشرفين 
ومعلمين

ةقاعة افتراضي-عن بعد2001443/2/61443/2/7
إدارة نشاط 

الطلب
قسم التربية 

الفنية
ر متوسط ساعات التطوي

املنهي للمعلمين 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

75
ي متوسط ساعات التطوير املنه

للمعلمين 
قراءة موجهة تاريخ الفن85%

مشرفين 
ومعلمين

--عن بعد5601443/2/81443/2/8
إدارة نشاط 

الطلب
قسم التربية

الفنية
بيان الحضور 

76
ي متوسط ساعات التطوير املنه

سب التي استكمالها املعلمين ح
االختصاص

85%
املمارسات 
اإلشرافية في 

النشاط الرياض ي
9مشرفينورشة 

1442/3/1
4

ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/2/14
إدارة نشاط 

الطلب
قسم التربية

البدنية
بيان الحضور 

77
ي متوسط ساعات التطوير املنه

للمعلمين 
85%

قاعدة بيانات 
ن في الطلب املوهوبي

النشاط الفني
7مشرفينورشة تربوية

1443/2/1
5

ةقاعة افتراضي-عن بعد1443/2/15
إدارة نشاط 

الطلب
قسم التربية

الفنية
بيان الحضور 

78
ي متوسط ساعات التطوير املنه

سب التي استكمالها املعلمين ح
االختصاص

85%
ملتقى التربية 
ة الصحية والبدني

الثالث
200معلمين ملتقى

12 /3
‘هـ1443/

12 /3  /
هـ1443

ةقاعة افتراضي-عن بعد
إدارة نشاط 

الطلب
قسم التربية

البدنية
بيان الحضور 

79
ي متوسط ساعات التطوير املنه

لرواد النشاط
70%

لقاء رواد النشاط 
التنشيطي

125رواد نشاطلقاء
20/3

/1443
ةقاعة افتراضي-عن بعد 20/3/1443

إدارة نشاط 
الطلب

بيان الحضور املدارس

80
ي متوسط ساعات التطوير املنه

للقادة الكشفيين
70%

لقاء القيادات 
الكشفية 

لقاء
القادة 

الكشفيين
125

20/3
/1443

ةقاعة افتراضي-عن بعد 20/3/1443
إدارة نشاط 

الطلب
بيان الحضور املدارس
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

81

ساعات للتطوير ( 8)متوسط 
شرفي املنهي ملنسقي ومعلمي وم

ة مؤشر خاص بإدار )املوهوبين 
(املوهوبين

200
البرنامج التأهيلي 
علمي التأسيس ي واملتقدم مل
ومشرفي املوهوبين

ي تدريب معلم
ومشرفي 
املوهوبين

معلمي 
ومشرفي 
املوهوبين

2002 /725/8
التدريب 
التربوي 

ذاتيذاتي
إدارة 

املوهوبين
التدريب 
التربوي 

تقري بتدريب
معلم 200

ومشرف 
موهوبين

82
ن من نسبة املعلمين املتمكني

وية املهارات التعليمية والترب
50%

تعليم الحقيبة التدريبية لل
املستمر

√-التدريبهـ9/1442/ 3هـ1442/ 8/ 481معلمون بيبرنامج تدري

إدارة 
التعليم 
املستمر

إدارة 
التدريب

تقرير

83
عدد الحاضرين للبرنامج 

التدريبي
-التدريب251442/8/231442/8/25معلمين وقادةبيبرنامج تدريالقاموس االرشادي األول 75%

روبروجيكتكمبيوتر 
ومستلزمات مساعدة

إدارة 
التربية 
الخاصة

إدارة 
التدريب 
التربوي 

كشف الحضور 

84
عدد الحاضرين للبرنامج 

التدريبي
201442/8/151442/8/16معلمينبيبرنامج تدرياستراتيجيات التدريس75%

ية معهد الترب
الفكرية

-
ر كمبيوتر وبروجيكت

ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

كشف الحضور 

85
عدد الحاضرين للبرنامج 

التدريبي
-التدريب71442/8/171442/8/19معلمين بيبرنامج تدريتوجه حركة75%

ر كمبيوتر وبروجيكت
ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

كشف الحضور 

86
عدد الحاضرين للبرنامج 

التدريبي
75%

اللغة والتفكير عند 
الطفل

بيبرنامج تدري
معلمين 
صعوبات

201442/7/251442/7/26
ية معهد الترب
الفكرية

-
روبروجيكتكمبيوتر 

ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

كشف الحضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

87
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
75%

ي فنيات االعداد الفردي ف
التربية الخاصة

بيبرنامج تدري
ية معلمين الترب
الفكرية

عن بعد501442/8/11442/8/2
وبروجيكتركمبيوتر 

ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

إدارة التربية
الخاصة

إدارة التدريب
التربوي 

كشف 
الحضور 

88
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
75%

الخدمات االنتقالية 
للطلب ذوي اإلعاقة

بيبرنامج تدري
ية معلمين الترب
الخاصة

251442/8/22
1442/8/2

3
التدريب

وبروجيكتركمبيوتر 
ومستلزمات مساعدة

إدارة التربية
الخاصة

إدارة التدريب
التربوي 

كشف 
الحضور 

89
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
75%

ي التقييم والتشخيص ف
اضطراب طيف التوحد

601442/6/27دمعلمين التوحبيبرنامج تدري
1442/6/2

8
عن بعد

وبروجيكتركمبيوتر 
ومستلزمات مساعدة 

إدارة التربية
الخاصة

إدارة التدريب
التربوي 

كشف 
الحضور 

90
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
75%

األطفال سيكلوجية
املعلمين 

501442/7/16معلمينبيبرنامج تدري
1442/7/1

7
عن بعد

وبروجيكتركمبيوتر 
ومستلزمات مساعدة

إدارة التربية
الخاصة

إدارة التدريب
التربوي 

كشف 
الحضور 

91
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
75%

ل صعوبات التعلم في ظ
التعلم عن بعد

لقاء تربوي 
معبمين 
الصعوبات

601442/6/13
1442/6/1

3
عن بعد

وبروجيكتركمبيوتر 
ومستلزمات مساعدة

إدارة التربية
الخاصة

إدارة التدريب
التربوي 

كشف 
الحضور 

92
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
251443/3/11معلمين وقادةبيبرنامج تدريالقاموس االرشادي األول 75%

1443/3/1
3

التدريب
وبروجيكتركمبيوتر 

ومستلزمات مساعدة
إدارة التربية
الخاصة

إدارة التدريب
التربوي 

كشف 
الحضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

93
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
يبرنامج تدريبساستراتيجيات التدري75%

معبلمين 
التربية 
الفكرية

251443/3/181443/3/19
ية معهد الترب
الفكرية

روبروجيكتكمبيوتر 
ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

ة إدارة التربي
الخاصة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

94
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
يبرنامج تدريببرايل75%

ية معلمين ترب
خاصة

معهد النور 101443/3/251443/3/27
روبروجيكتكمبيوتر 

ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

ة إدارة التربي
الخاصة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

95
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
يبرنامج تدريبالفروق الفردية75%

ية معلمين ترب
خاصة

251443/2/51443/2/6
ية معهد الترب
الفكرية

ر كمبيوتر وبروجيكت
ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

ة إدارة التربي
الخاصة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

96
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
75%

استراتيجيات تدريس
ب القراءة والكتابة لطل 
العوق الفكري 

يبرنامج تدريب
ية معلمين ترب
خاصة

251443/4/21443/4/4
ية معهد الترب
الفكرية

ر كمبيوتر وبروجيكت
ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

ة إدارة التربي
الخاصة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

97
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
75%

طرق وأساليب تعليم 
تلميذ ذوي اضطراب 

طيف التوحد
يبرنامج تدريب

ية معلمين ترب
خاصة

التدريب251443/4/91443/4/10
ر كمبيوتر وبروجيكت

ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

ة إدارة التربي
الخاصة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

98
مج عدد الحاضرين للبرنا

التدريبي
75%

الخدمات االنتقالية 
للطلب ذوي اإلعاقة

يبرنامج تدريب
ية معلمين ترب
خاصة

التدريب251443/4/161443/4/18
روبروجيكتكمبيوتر 

ومستلزمات مساعدة 
حسب حاجة البرنامج

ة إدارة التربي
الخاصة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 
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مؤشر قياس األداءرقم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%80اكة عدد املشاركين لرواد الشر 99
نحو ممارسات متميزة 

(ةمجتمعات التعلم املهني)
يةدورات تدريب

معلمين ورواد
الشراكة

إدارة التدريبوحدة ارتقاء--عن بعد801442/7/21443/2/23
بيان 

للمشاركين

100
عدد املشاركين ملشرفي 
ب ومنسقي الشراكة باملكات

واإلدارات
 للرتقاء بارتقاء80%

 
معا

اجتماعات 
ولقاءات

صور +بيانممكاتب التعليوحدة ارتقاء--عن بعد101442/7/21443/2/23مشرف

ةمجتمعات التعلم املهني%100اكة عدد املشاركين لرواد الشر 101
لقاءات وورش 

عمل
صور +بيانممكاتب التعليوحدة ارتقاء--عن بعد1201442/7/21442/8/26رواد الشراكة

102
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

%25
لنحو االستيعاب املفاهيمي ل

العربي
1442/ 8/ 2029معلمون لقاء تربوي 

29 /8 /
1442

قاعة افتراضية-مكتب الجموم
مكتب 
الجموم

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

103
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

%25
ي دور معلم اللغة العربية ف
تهيئة الطلب الختبار  

القدرات
4/1443/ 2020معلمون مشغل تربوي 

20 /4
/1443

قاعة افتراضية-مكتب الجموم
مكتب 
الجموم

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

104
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

%25
االستفادة من الخبرات 
ت الدولية في تفويم مهارا

القراءة
4/1443/ 2027معلمون لقاء تربوي 

27 /4
/1443

قاعة افتراضية-مكتب الجموم
مكتب 
الجموم

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

105
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

قاعة افتراضية-مكتب الجموم71442/ 302/7/14423معلمون بيبرنامج تدريمهارات تدريس العلوم%25
مكتب 
الجموم

شعبة العلوم
كشف 
حضور 

106
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

1442/ 8/ 3029معلمون لقاء تربوي التعلم عن بعدتفوبم%25
29 /8

/1442
قاعة افتراضية-مكتب الجموم

مكتب 
الجموم

شعبة العلوم
كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

107
نسية عدد ساعات 

لمينالتطويراملنهي  للمع
%25

 STEMتدريس العلوم في ضوء 
واالختبارات الدولية

كشف حضور شعبة العلوممكتب الجمومةقاعة افتراضي-مكتب الجموم1443/ 144322/1/ 3022/1معلمون لقاء تربوي 

108
نسية عدد ساعات 

لمينالتطويراملنهي  للمع
%25

) ية بناء االختبارات التشخيص
تعليميوتقييم الفاقد ال( القبلية 

مشغل 
تربوي 

كشف حضور شعبة العلوممكتب الجمومةقاعة افتراضي-مكتب الجموم1443/ 144327/1/ 3027/1معلمون 

109
نسية عدد ساعات 

لمينالتطويراملنهي  للمع
بناء االختبار الجيد%25

مشغل 
تربوي 

مكتب الجمومةقاعة افتراضي-مكتب الجموم1442/ 7/ 144213/ 7/ 2513معلمون 
ية شعبة الترب
اإلسلمية

كشف حضور 

110
نسية عدد ساعات 

لمينالتطويراملنهي  للمع
%25

ة طرق تصميم الخطط العلجي
دراسيااملتاخرينللطلب 

مكتب الجمومةقاعة افتراضي-مكتب الجموم8/1442/ 144213/ 8/ 2512معلمون لقاء تربوي 
ية شعبة الترب
اإلسلمية

كشف حضور 

111
نسية عدد ساعات 

لمينالتطويراملنهي  للمع
يةأسلمتربية -تنمية مهنية %25

برنامج 
تدريبي

مكتب الجمومةقاعة افتراضي-مكتب الجموم1443/ 2/ 144327/ 2/ 2526معلمون 
ية شعبة الترب
اإلسلمية

كشف حضور 

112
نسية عدد ساعات 

لمينالتطويراملنهي  للمع
يةأسلمتربية -تنمية مهنية %25

مشغل 
تربوي 

مكتب الجمومةقاعة افتراضي-مكتب الجموم1444/ 4/ 144317/ 4/ 2517معلمون 
ية شعبة الترب
اإلسلمية

كشف حضور 

113
نسية عدد ساعات 

لمينللمعالتطويراملنهي
مكتب الجمومةقاعة افتراضي-مكتب الجموم1443/ 144324/4/ 2524/4معلمون لقاء تربوي يةأسلمتربية -تنمية مهنية %25

ية شعبة الترب
اإلسلمية

كشف حضور 

114
نسية عدد ساعات 

25%لمينالتطويراملنهي  للمع
تصميم التعلم املعياري 

برنامج 
تدريبي

مكتب الجمومةقاعة افتراضي-مكتب الجموم1442/ 7/ 144210/ 7/  309معلمون 
شعبة اللغة 
كشف حضور اإلنجليزية

115
نسية عدد ساعات 

25%لمينالتطويراملنهي  للمع
مكتب الجمومةقاعة افتراضي-مكتب الجموم6/1442/ 144225/ 6/ 3025معلمون لقاء تربوي التطبيقات اإللكترونية 

شعبة اللغة 
كشف حضور اإلنجليزية
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

116
نسية عدد ساعات 
25%ينالتطويراملنهي  للمعلم

مكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم1442/ 6/ 144228/ 6/ 3028معلمون مشغل تربوي املناهج الجديدة للغة اإلنجليزية
شعبة اللغة 
كشف حضور اإلنجليزية

117
نسية عدد ساعات 
25%ينالتطويراملنهي  للمعلم

مكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم1444/ 3/ 144313/ 3/ 3012معلمون بيبرنامج تدريلغة إنجليزية-مهميةتنمية 
شعبة اللغة 
كشف حضور اإلنجليزية

118
نسية عدد ساعات 
25%ينالتطويراملنهي  للمعلم

مكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم1444/ 4/ 144317/ 4/ 3017معلمون لقاء تربوي لغة إنجليزية-تنمية مهمية 
شعبة اللغة 
كشف حضور اإلنجليزية

119
نسية عدد ساعات 
25%ينالتطويراملنهي  للمعلم

مكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم1444/ 4/ 144324/ 4/ 3024معلمون مشغل تربوي لغة إنجليزية-تنمية مهمية 
شعبة اللغة 
كشف حضور اإلنجليزية

120
نسية عدد ساعات 
25%ينالتطويراملنهي  للمعلم

فوف املهارات األساسية في تدريس الص
.األولية

مكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم1442/ 7/ 144217/ 7/ 3016معلمون بيبرنامج تدري
شعبة الصفوف 

كشف حضور األولية

121
نسية عدد ساعات 
25%ينالتطويراملنهي  للمعلم

مكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم1442/ 8/ 144222/ 8/ 2022معلمون مشغل تربوي إدارة الصف الرقمية
شعبة الصفوف 

كشف حضور األولية

122
نسية عدد ساعات 
25%ينالتطويراملنهي  للمعلم

مكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم8/1442/ 8/144229/ 2029معلمون لقاء تربوي .  دليل املعلم الواقع واملأمول 
شعبة الصفوف 

كشف حضور األولية

123
نسية عدد ساعات 
25%ينالتطويراملنهي  للمعلم

مكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم1443/ 2/ 144320/ 2/ 3019معلمون بيبرنامج تدري.قهابناء البرامج العلجية وطرق تطبي
شعبة الصفوف 

كشف حضور األولية

124
نسية عدد ساعات 
ينالتطويراملنهي  للمعلم

%25
دور معلم الصف في تلفي ضعف 

الطلب التحصيلي
مكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم1443/ 4/ 4/144324/ 2024معلمون لقاء تربوي 

شعبة الصفوف 
األولية

كشف حضور 

125
نسية عدد ساعات 
ينالتطويراملنهي  للمعلم

%100
وطنية دور املعلم في تعزيز املسؤولية ال

واالجتماعية واالنتماء لدى الطل ب
كشف حضور شعبة االجتماعياتمكتب الجمومقاعة افتراضيةمكتب الجموم1442/ 8/ 144229/ 8/ 4129معلمون مشغل تربوي 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

126
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

قاعة افتراضية-مكتب الجموم1443/ 4/ 144317/ 4/ 4117معلمون لقاء تربوي البداية الجادة %100
مكتب 
الجموم

شعبة 
االجتماعيات

كشف 
حضور 

127
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

%100
ي بناء تحليل املحتوى وأهميته ف

االختبارات
قاعة افتراضية-مكتب الجموم4/1443/ 4/144324/ 4124معلمون مشغل تربوي 

مكتب 
الجموم

شعبة 
االجتماعيات

كشف 
حضور 

128
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

قاعة افتراضية-مكتب الجموم1442/ 1442177/ 7/ 2516معلمون يبرنامج تدريبمسائل أوملبياد الرياضيات%25
مكتب 
الجموم

شعبة 
الرياضيات

كشف 
حضور 

129
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

قاعة افتراضية-مكتب الجموم1442/ 8/ 144222/ 8/ 2522معلمون لقاء تربوي رسم االشكال الهندسية%25
مكتب 
الجموم

شعبة 
الرياضيات

كشف 
حضور 

130
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

%25
مها السبورات الذكية واستخدا

في التعليم عن بعد
قاعة افتراضية-مكتب الجموم1442/ 8/ 144229/ 8/ 2529معلمون مشغل تربوي 

مكتب 
الجموم

شعبة 
الرياضيات

كشف 
حضور 

131
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

%25
سم برنامج الجيوجيبرا في الر 

الهندس ي
قاعة افتراضية-مكتب الجموم1443/ 2/ 144320/ 2/ 2519معلمون يبرنامج تدريب

مكتب 
الجموم

شعبة 
الرياضيات

كشف 
حضور 

132
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

قاعة افتراضية-مكتب الجموم1443/ 4/ 144324/ 4/ 2524معلمون مشغل تربوي بناء االختبار الجيد %25
مكتب 
الجموم

شعبة 
الرياضيات

كشف 
حضور 

133
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

%50
التدريس عن بعد وتحقيق 

اإلنتاج الفني
قاعة افتراضية-مكتب الجموم1442/ 8/ 144222/ 8/ 2022معلمون لقاء تربوي 

مكتب 
الجموم

شعبة الفنية
كشف 
حضور 

134
نسية عدد ساعات 
نالتطويراملنهي  للمعلمي

%50
الخامات البديلة في دروس 

املنهج
قاعة افتراضية-مكتب الجموم1442/ 8/ 144229/ 8/ 2029معلمون مشغل تربوي 

مكتب 
الجموم

شعبة الفنية
كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

135
نسية عدد ساعات 

مينللمعلالتطويراملنهي
%50

دريس تطوير مهارات املعلمين في ت
الزخرفة اإلسلمية

قاعة افتراضية-مكتب الجموم1443/ 2/ 144326/ 2/ 2026معلمون يبرنامج تدريب
مكتب 
الجموم

شعبة الفنية
كشف 
حضور 

136
نسية عدد ساعات 

مينالتطويراملنهي  للمعل
%50

تحقيق علم الجمال في دروس 
املنهج

قاعة افتراضية-مكتب الجموم1443/ 144317/4/ 4/ 2017معلمون لقاء تربوي 
مكتب 
الجموم

شعبة الفنية
كشف 
حضور 

137
نسية عدد ساعات 

مينالتطويراملنهي  للمعل
قاعة افتراضية-مكتب الجموم1442/ 7/ 14423/ 7/ 152معلمون يبرنامج تدريبافالبحث واالكتشستراتيجية%25

مكتب 
الجموم

ةشعبة البدني
كشف 
حضور 

138
نسية عدد ساعات 

مينالتطويراملنهي  للمعل
قاعة افتراضية-مكتب الجموم1443/ 3/ 144312/ 3/ 1512معلمون يبرنامج تدريبافستراتيجية البحث واالكتش%25

مكتب 
الجموم

ةشعبة البدني
كشف 
حضور 

139
نسية عدد ساعات 

مينالتطويراملنهي  للمعل
%50

ية طرق تقويم األهداف التعليم
لتجويد نواتج التعليم

قاعة افتراضية-مكتب الجموم1442/ 7/ 144219/ 7/ 2018معلمون يبرنامج تدريب
مكتب 
الجموم

شعبة الحاسب
كشف 
حضور 

140
نسية عدد ساعات 

مينالتطويراملنهي  للمعل
%50

استراتيجيات تدريس مهارات
(دالدليل املسان)الحاسب اآللي 

قاعة افتراضية-مكتب الجموم1442/ 7/ 144225/ 7/ 2025معلمون مشغل تربوي 
مكتب 
الجموم

شعبة الحاسب
كشف 
حضور 

141
نسية عدد ساعات 

مينالتطويراملنهي  للمعل
%50

ام تفعيل أدوات التقويم في نظ
املقررات لتحسين التحصيل

الدراس ي
قاعة افتراضية-مكتب الجموم1442/ 7/ 144226/ 20267معلمون لقاء تربوي 

مكتب 
الجموم

شعبة الحاسب
كشف 
حضور 

142
نسية عدد ساعات 

مينالتطويراملنهي  للمعل
قاعة افتراضية-مكتب الجموم1443/ 2/ 14435/ 2/ 205معلمون مشغل تربوي ةاألوراق التعليمية التفاعلي%50

مكتب 
الجموم

شعبة الحاسب
كشف 
حضور 

143
نسية عدد ساعات 

مينالتطويراملنهي  للمعل
%50

ين التفكير التصميمي لتحس
نواتج التعلم

قاعة افتراضية-مكتب الجموم1443/ 2/ 144313/ 2013/2معلمون لقاء تربوي 
مكتب 
الجموم

شعبة الحاسب
كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

144
نسبة حضور 

املعلمين
60%

طرق تقويم األهداف 
ج التعليمية لتجويد نوات

التعليم
برنامج تدريبي

معلمو 
الحاسب 

_مكتب الوسط251442/7/181442/7/19
قاعة 

افتراضية

مكتب التعليم 
مةبوسط مكة املكر 

ادارة التدريب 
مقس+التربوي 

الحاسب االلي

كشف 
الحضور 

145
نسبة حضور 

املعلمين
60%

استراتيجيات تدريس 
مهارات الحاسب اآللي 

(الدليل املساند)
ورشة تربوية

معلمو 
_مكتب الوسط251442/7/251442/7/25الحاسب 

قاعة 
افتراضية

ادارة التدريب 
م قس+التربوي 

الحاسب االلي

كشف 
الحضور 

146
نسبة حضور 

املعلمين
ورشة تربويةاعليةاألوراق التعليمية التف60%

معلمو 
_مكتب الوسط251443/2/51443/2/5الحاسب 

قاعة 
افتراضية

ادارة التدريب 
م قس+التربوي 

الحاسب االلي

كشف 
الحضور 

147
نسبة حضور 

املعلمين
60%

حسين التفكير التصميمي لت
نواتج التعلم

لقاء تربوي 
معلمو 

_مكتب الوسط251443/2/131443/2/13الحاسب 
قاعة 

افتراضية

ادارة التدريب 
م قس+التربوي 

الحاسب االلي

كشف 
الحضور 

148
نسبة حضور 

املعلمين
60%

التربية التطوير املنهي ملعلمي
اإلسلمية

_مكتب الوسط601442/6/261442/6/26معلمينبرنامج تدريبي
قاعة 

افتراضية
إدارة التدريب 

التربوي 
كشف 

الحضور 

149
نسبة حضور 

املعلمين
60%

التربية التطوير املنهي ملعلمي
اإلسلمية

_مكتب الوسط601442/6/271442/6/27معلمينبرنامج تدريبي
قاعة 

افتراضية
إدارة التدريب 

التربوي 
كشف 

الحضور 

150
نسبة حضور 

املعلمين
60%

العروض التفاعلية في 
التدريس عن بعد 

_مكتب الوسط601442/7/241442/7/24معلمينورشة تربوية
قاعة 

افتراضية
إدارة التدريب 

التربوي 
كشف 

الحضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%60ننسبة حضور املعلمي151
املهام األدائية في دروس 

التربية إلسلمية 
601442/8/21442/8/2معلمينلقاء تربوي 

مكتب 
الوسط

_
قاعة 

افتراضية

ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب التربوي 
كشف 
الحضور 

%60ننسبة حضور املعلمي152
لتربية التطوير املنهي ملعلمي ا

اإلسلمية
601443/4/91443/4/10معلمينيبرنامج تدريب

مكتب 
الوسط

_
قاعة 

افتراضية
إدارة التدريب التربوي 

كشف 
الحضور 

%60ننسبة حضور املعلمي153
املهام األدائية في دروس 

التربية إلسلمية 
601443/4/161443/4/17معلمينيبرنامج تدريب

مكتب 
الوسط

_
قاعة 

افتراضية
إدارة التدريب التربوي 

كشف 
الحضور 

%60ننسبة حضور املعلمي154
العروض التفاعلية في 
التدريس عن بعد 

601443/4/121443/4/12معلمينورشة تربوية
مكتب 
الوسط

_
قاعة 

افتراضية
إدارة التدريب التربوي 

كشف 
الحضور 

%80ننسبة حضور املعلمي155
رفع مستوى التحصيل 

الدراس ي
ورشة تربوية

معلمي 
االجتماعيات

251442/8/221442/8/22
مكتب 
الوسط

_
قاعة 

افتراضية

ادارة التدريب 
قسم +التربوي 

االجتماعيات

كشف 
الحضور 

لقاء تربوي اركةتحفيز الطلب على املش%80ننسبة حضور املعلمي156
معلمي 

االجتماعيات
251442/8/261442/8/26

مكتب 
الوسط

_
قاعة 

افتراضية
قسم +ادارة التدريب 

االجتماعيات
كشف 
الحضور 

%80ننسبة حضور املعلمي157
فية توظيف التطبيقات الص
لبواملنزلية في تقويم الط

ورشة تربوية
معلمي 

االجتماعيات
251443/3/291443/3/29

مكتب 
الوسط

_
قاعة 

افتراضية
قسم+اادارة التدريب 

االجتماعيات
كشف 
الحضور 

%80ننسبة حضور املعلمي158
أدوات إدارة الفصل 

االفتراض ي
لقاء تربوي 

معلمي 
االجتماعيات 

251443/4/61443/4/6
مكتب 
الوسط

_
قاعة 

افتراضية
قسم +ادارة التدريب 

االجتماعيات
كشف 
الحضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

159
نسبة حضور املعلمين

60%
دنية تفعيل حصة التربية الب
في التعلم االلكتروني

معلمين بلقاء تربوي 
301442/6/281442/6/2

8
مكتب الوسط

قاعة افتراضية_
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

160
نسبة حضور املعلمين

60%
إدارة الصف الرقمية

ورشة تربوية
+  معلمين م 

ث
301442/7/251442/7/2

5
مكتب الوسط

قاعة افتراضية_
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

161
نسبة حضور املعلمين

60%
بية الخطة الزمنية ملنهج التر 

البدنية
لقاء تربوي 

معلمين 
ث+ م +ب

301443/1/231443/1/2
3

مكتب الوسط
قاعة افتراضية_

ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

162
نسبة حضور املعلمين

60%
الذكاءات املتعددة

601442/8/221442/8/2معلمينيبرنامج تدريب
3

ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_مكتب الوسط
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

163
نسبة حضور املعلمين

60%
إدارة الصف الرقمية

601442/8/181442/8/1معلمينورشة تربوية
8

ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_مكتب الوسط
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

164
نسبة حضور املعلمين

60%
دليل املعلم بين الواقع 

واملأمول 
601442/8/251442/8/2معلمينلقاء تربوي 

5
ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_مكتب الوسط

مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

165
نسبة حضور املعلمين

60%
ق بناء البرامج العلجية وطر 

تطبيقها
601443/4/91443/4/1معلمينيبرنامج تدريب

0
ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_مكتب الوسط

مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

166
نسبة حضور املعلمين

60%
اكساب املعيار

601443/4/161443/4/1معلمينيبرنامج تدريب
7

ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_مكتب الوسط
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

167
نسبة حضور املعلمين

60%
دور معلم الصف في تلفي
ضعف الطلب التحصيلي

601443/4/191443/4/1معلمينلقاء تربوي 
9

ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_مكتب الوسط
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

301442/6/251442/6/25ث/معلمين ملقاء تربوي تعلمأثر التحفيز على نواتج ال%60نسبة حضور املعلمين168
مكتب 
الوسط

ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%60نسبة حضور املعلمين169
ة التدريب على منهج املرحل

االبتدائية
251442/6/281442/6/28معلمين بورشة تربوية

مكتب 
الوسط

ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%60نسبة حضور املعلمين170
ن التنمية املهنية للمعلمي

(تخطيط الدرس)
251442/7/231442/7/24معلمين بيبرنامج تدريب

مكتب 
الوسط

قاعة افتراضية_
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

201443/2/61443/2/6معلمي  بلقاء تربوي تعلمأثر التحفيز على نواتج ال%60نسبة حضور املعلمين171
مكتب 
الوسط

ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

251443/2/121443/2/12ث/معلمين مورشة تربويةائيدراسة أسئلة االختبار النه%60نسبة حضور املعلمين172
مكتب 
الوسط

ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%60نسبة حضور املعلمين173
ن التنمية املهنية للمعلمي

(تخطيط الدرس)
301443/3/31443/3/4ث/معلمين ميبرنامج تدريب

مكتب 
الوسط

ط مكتب التعليم بوسقاعة افتراضية_
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%80نسبة حضور املعلمين174
هدف بناء فقرات اختبارية تست
مهارات التفكير العليا

251442/7/161442/7/16املعلمون مشغل تربوي 
مكتب 
الوسط

قاعة افتراضية_
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%80نسبة حضور املعلمين175
حو للناملفاهيمياالستيعاب 

العربي
251442/7/251442/7/25املعلمون لقاء تربوي 

مكتب 
الوسط

قاعة افتراضية_
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%80نسبة حضور املعلمين176
لية االستفادة من الخبرات الدو 
في تقويم مهارات القراءة

251443/4/241443/4/24املعلمون لقاء تربوي 
مكتب 
الوسط

تجهيزات-قاعة _
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%80نسبة حضور املعلمين177
نية أسس تدريس التربية الف

وفق خطة الوزارة في ضوء 
عددالحصصتقليص 

801442/7/41442/7/5معلمون يبرنامج تدريب
مكتب 
الوسط

_
قاعة تدريب 
افتراضية على

تيمزتطبيق 

ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%80نسبة حضور املعلمين178
التوثيق السحابي إلنتاج

الطلب الفني
801442/8/51442/8/5معلمون ورشة عمل

مكتب 
الوسط

_
قاعة تدريب 
افتراضية على

تيمزتطبيق 

ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

801443/1/201443/1/21معلمون يبرنامج تدريباملعارض الفنية الرقمية%80نسبة حضور املعلمين179
مكتب 
الوسط

_
قاعة تدريب 

مجهزة
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

801443/2/131443/2/13معلمون ورشة عملفن املنمنمات%80نسبة حضور املعلمين180
مكتب 
الوسط

_
قاعة تدريب 

مجهزة
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

251442/7/181442/7/19املعلمينيبرنامج تدريبSTEMبرنامج %60نسبة حضور املعلمين181
مكتب 
الوسط

قاعة تدريب_
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

%60نسبة حضور املعلمين182
ن تفعيل التجارب العملية ع

بعد
251442/8/111442/8/11املعلمينمشغل تربوي 

مكتب 
الوسط

قاعة تدريب_
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

251443/3/271443/3/28املعلمينيبرنامج تدريبSTEMبرنامج %60نسبة حضور املعلمين183
مكتب 
الوسط

قاعة تدريب_
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

251443/4/261443/4/26املعلمينلقاء تربوي التخطيط للتدريس %60نسبة حضور املعلمين184
مكتب 
الوسط

قاعة تدريب_
ط مكتب التعليم بوس
مكة املكرمة

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%40نسبة حضور املعلمين185
استراتيجية البحث 

واالكتشاف
قاعة افتراضية _مكتب الوسط251442/8/21442/8/3معلمون بي برنامج تدري

مكتب التعليم 
مةبوسط مكة املكر 

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

قاعة افتراضية _مكتب الوسط251442/7/61442/7/6معلمون لقاء تربوي يات خبرات في تفعيل التقن%60نسبة حضور املعلمين186
مكتب التعليم 
مةبوسط مكة املكر 

إدارة التدريب 
التربوي 

كشف 
الحضور 

187

نسبة منسوبات إدارة 
بقات االختبارات والقبول  املط

ة ألفضل املمارسات االدائي
إلدارة ضغوط العمل  

ة نشرة تربويإدارة ضغوط العمل 80%
منسوبات 
االدارة 

20
20/1  /

هـ 1443
20/1  /

هـ 1443

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

ـــــــــ
قراءة –مادة علمية 

حلقات -موجهة 
نقاش 

إدارة االختبارات 
والقبول 

تقرير 0

188
واردة نسبة متابعة الشكاوى ال

ي  وإنهاء الرد عليها الكترون
60%

خطوات متقدمة في املجال
التقني 

ورشة عمل 
منسوبات 
االدارة 

20
20/3  /

هـ 1443
20/3  /

هـ 1443

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

ـــــــــ

-تجهيز مكان ورشة 
عرض -مادرة علمية 
أوراق -بور بوينت 
عمل 

إدارة االختبارات 
والقبول 

0
كشف 
حضور 

189
ات نسبة  املشرفات التربوي

املتمكنات من تطبيق  
املعادالت في نظام نور 

ة نشرة تربوياملعادالت في نظام نور 80%
املشرفات 
التربويات

9
10/5  /

هـ 1443
10/5  /

هـ 1443

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

ـــــــــ

-تجهيز مكان ورشة 
عرض -علمية مادرة

أوراق -بور بوينت 
عمل 

إدارة االختبارات 
والقبول 

تقرير 0
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

جنوع البرنام
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

190
نسبة املعلمات املتمكنات من

ة املهارات التعليمية والتربوي
50%

حقيبة الخصائص 
واملفاهيم

ـــــــالتدريبهـ9/1442/ 3هـ1442/ 7/ 5016معلماتبيبرنامج تدري
قاعات 

افتراضية 
م إدارة التعلي
املستمر

إدارة 
التدريب

تقرير

191
نسبة املعلمات املتمكنات من

استخدام أدوات التقنية
35%

ة في التطبيقات الرقمي
تدريس العلوم 
والرياضيات

ـــــــعن بعدهـ4/1442/ 27هـ12/1442/ 5029معلماتبيبرنامج تدري
قاعات 

افتراضية 
م إدارة التعلي
املستمر

تقريرمدارس

192
لي نسبة رفع املستوى التحصي

للطالبات
ـــــــعن بعدهـ4/1442/ 27هـ12/1442/ 10029معلماتورشةالتقويم الذاتي75%

قاعات 
افتراضية 

م إدارة التعلي
املستمر

تقريرمدارس

193
مية نسبة شاغلي الوظائف التعلي
بريا ض األطفال املكتسبات

للمعايير
35%

كر معايير التعلم املب
مرية النمائية للفئة الع

.سنوات6-3من 

برنامج وزاري 
تدريبي

شاغلت الوظائف
اض التعليمية بري
األطفال

هـ6/4/1443هـ5754/6/1442
مراكز 
التدريب

ـــــــ
-ة قاعة افتراضي
-حاسب الي 

شبكة انترنت

ة إدارة الطفول
املبكرة

إدارة التدريب
واالبتعاث

خطة أنشطة 
بيان-تعليمية  

بعدد املتدربات

194

يد عدد  املتمكنات من مهارات تجو 
بيئات التعلم من معلمات رياض

ولة األطفال امللحقة بمدراس الطف
املبكرة 

17%
تجويد بيئات رياض

األطفال

مشروع 
ات تجويد بيئ
رياض 

هـ26/2/1443هـ904/6/1442معلمات 
مراكز 
التدريب

ـــــــ
-ة قاعة افتراضي
-حاسب الي 

شبكة انترنت

ة إدارة الطفول
املبكرة

إدارة التدريب
واالبتعاث

بيان بعدد 
ذج نما-املتدربات 

من الروضات 
ها املجودة لبيئت

195
نسبة املتدربات من منسوبات
الروضات امللحقة بمدراس 

الطفولة املبكرة
100%

برنامج السلمة 
الشخصية 

برنامج وزاري 
تدريبي

شاغلي الوظائف
اض التعليمية بري
األطفال

هـ13/7/1442هـ204/6/1442
مراكز 
التدريب

ـــــــ
-ة قاعة افتراضي
-حاسب الي 

شبكة انترنت

ة إدارة الطفول
املبكرة

إدارة التدريب
واالبتعاث

بيان بعدد 
املتدربات
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
جهات التنفيذاملتطلبات

مؤشر إنجاز البرنامج
املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

196
عدد شاغلي الوظائف 

فال التعليمية برياض األط
جاملتدربات على البرنام

20%

أساليب تدعم 
ني التعلم التزام

والتعلم الغير
تزامني

بيبرنامج تدري
معلمات 
رياض 
األطفال

هـ6/4/1443هـ1004/6/1442
مراكز 
التدريب

ـــــــ
-ة قاعة افتراضي
-حاسب الي 

شبكة انترنت

ة إدارة الطفول
املبكرة

إدارة التدريب 
واالبتعاث

19من6نماذج من تطبيق عدد 
غير أسلوب يدعم التعلم التزامني وال

لة تزامني املدرجة بدليل العودة ملرح
-نا رياض األطفال في ظل جائحة كورو 

بيان بعدد املتدربات 

197

عدد معلمات رياض 
األطفال املستجدات 
من واملنقوالت املتمكنات
يمية تنفيذ األنشطة التعل
بشكل صحيح

50%
مي البرنامج اليو 

إدارة واتقان
أنشطة 
تطبيقية

معلمات 
رياض 
األطفال 

املستجدات
واملنقوالت

هـ6/4/1443هـ404/6/1442
مراكز 
التدريب

ـــــــ
-ة قاعة افتراضي
-حاسب الي 

شبكة انترنت

ة إدارة الطفول
املبكرة

إدارة التدريب 
واالبتعاث

املنفذات العلماتبيان بعدد 

198
نسبة املرشدات 
الحاضرات للورش 

التدريبية 
85%

دراسة الحالة 
ربية في برامج الت

الخاصة 
بيبرنامج تدري

مرشدات 
طلبيات 

2527/2/144328/2/1443
مركز 

التدريب 
ةحقائب تدريبي

ة إدارة التربي
الخاصة 

ادراة التدريب 
واالبتعاث

تقرير

199
ات الحاضر نسبةاملعلمات

للبرامج التقنية 
70%

التقنية 
والتعليم

ية برامج تدريب
معلمات 
التربية 
الخاصة 

2551442/6//61442/7/25
مركز 

التدريب 
ةحقائب تدريبي

ادارةالتربية
الخاصة 

إدارة التدريب 
واالبتعاث

تقرير
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

200
ت نسبة املعلمات املنفذا
كية للخطط العلجية السلو 
ة لطالبات التربية الخاص

80%
بناء الخطط العلجية
ا السلوكية وتطبيقه
لذوي اإلعاقة 

ية ورشة تدريب
معلمات 
التربية 
الخاصة 

ةحقائب تدريبي-مركز التدريب 3027/3/144328/3/1443
ادارةالتربية
الخاصة 

ادارةالتدريب
واالبتعاث

تقرير

201
نسبة حضور املعلمات 

للبرنامج التدريبي
80%

رر التعلم النشط في مق
 Activeماقروهيل

Learning in 
MacGraw Hill

بيبرنامج تدري
معلمات 
اللغة 
ة اإلنجليزي

ة قاعات افتراضي-مراكز التدريبم2/12/2021م30017/1/2021
إدارة التدريب
واالبتعاث 

-
قوائم +تقرير 

الحضور معتمدة 

202
نسبة حضور املعلمات 

للبرنامج التدريبي
80%

االختبارات الدولية          
PIRLS , TIMSS

بيبرنامج تدري

معلمات 
العلوم 
الطبيعية
اوالرياضي

ت 

ة قاعات افتراضي-مراكز التدريبم2/12/2021م40017/1/2021
إدارة التدريب
واالبتعاث 

-
قوائم +تقرير 

الحضور معتمدة 

203
نسبة حضور املعلمات 

للبرنامج التدريبي
80%

ئم التطوير املنهي القا
بحث ) على املدرسة 
(الدرس 

ة قاعات افتراضي-مراكز التدريبم2/12/2021م30017/1/2021معلمات بيبرنامج تدري
إدارة التدريب
واالبتعاث 

اإلشراف 
التربوي 

قوائم +تقرير 
الحضور معتمدة 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

204
ات نسبة حضور املعلم
للبرنامج التدريبي

برنامج تدريبيالفهم القرائي 80%

-مشرفات 
-قائدات 
-وكيلت 
معلمات 

ة قاعات افتراضي-مراكز التدريبم25/2/2021م600017/1/2021
إدارة التدريب
واالبتعاث 

اإلشراف 
التربوي 

قوائم +تقرير 
الحضور معتمدة 

205
ات نسبة حضور املعلم
للبرنامج التدريبي

80%
مازج التطوير املنهي املت

ملعلمي العلوم 
والرياضيات 

ة قاعات افتراضي-مراكز التدريبم2/12/2021م3009/8/2021معلمات برنامج تدريبي
إدارة التدريب
واالبتعاث 

-
قوائم +تقرير 

الحضور معتمدة 

206
ات نسبة حضور املعلم
للبرنامج التدريبي

80%
ي التدريس املتمازج ف

العلوم والرياضيات 
برنامج تدريبي

معلمات العلوم
والرياضيات

ة قاعات افتراضي-مراكز التدريبم2/12/2021م20017/1/2021
إدارة التدريب
واالبتعاث 

-
قوائم +تقرير 

الحضور معتمدة 

207
ات نسبة حضور املعلم
للبرنامج التدريبي

80%
علمات التطوير املنهي للم

STEMعلى برمج 
ة قاعات افتراضي-مراكز التدريبم2/12/2021م10017/1/2021معلمات برنامج تدريبي

إدارة التدريب
واالبتعاث 

-
قوائم +تقرير 

الحضور معتمدة 

208
ات نسبة حضور املعلم
للبرنامج التدريبي

80%
التدريب على مناهج 
الدراسات اإلسلمية 

ة قاعات افتراضي-مراكز التدريبم25/2/2021م285017/1/2021معلمات  برنامج تدريبي
إدارة التدريب
واالبتعاث 

اإلشراف 
التربوي 

قوائم +تقرير 
الحضور معتمدة 

209
ات نسبة حضور املعلم
للبرنامج التدريبي

80%
التعليم اإللكتروني
وتقنيات التعليم 

برنامج تدريبي

-مشرفات 
-قائدات 
-ووكيلت
معلمات

ة قاعات افتراضي-مراكز التدريبم2/12/2021م100017/1/2021
إدارة التدريب
واالبتعاث 

ـ
قوائم +تقرير 

الحضور معتمدة 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

210

ير متوسط ساعات التطو 
ها املنهي التي استكمل

مشرفات الصفوف 
األولية 

100%
في اإلدائيةاملهمات 

الصفوف األولية
هـ23/2/1443هـ3429/12/1442مشرفاتاثرائي

مركز التدريب 
الخامس

-
كوادر بشرية ، 

ة، تجهيزات تقني
قاعة تدريب

إدارة اإلشراف
التربوي 

بيان حضور يممكاتب التعل

211

ير متوسط ساعات التطو 
ها املنهي التي استكمل

معلمات ومشرفات 
الحاسب اآللي 

100%
البرمجة والذكاء 

الصناعي
لقاء

+  مشرفات
معلمات

هـ23/2/1443هـ17029/12/1442
قاعة شادية 

قاعة+باشماخ
املعارض

-
كوادر بشرية ، 

ة، تجهيزات تقني
قاعة تدريب

إدارة اإلشراف
التربوي 

بيان حضور املدارس

212
ير متوسط ساعات التطو 

ها املنهي التي استكمل
مشرفات الحاسب اآللي

100%
أنماط وأساليب 
االشراف التربوي 

ورشة تدريبية
مشرفات 

الحاسب اآللي
6

هـ13/7/1442هـ4/6/1442
-عن بعد

كوادر بشرية ، 
ة، تجهيزات تقني
قاعة تدريب

إدارة اإلشراف
التربوي 

بيان حضور يممكاتب التعل

213
ير متوسط ساعات التطو 

ها املنهي التي استكمل
مشرفات الحاسب اآللي

ورشة تدريبيةرافيأدبيات التوثيق االش100%
مشرفات 

الحاسب اآللي
-عن بعدهـ3/9/1442هـ616/7/1442

كوادر بشرية ، 
ة، تجهيزات تقني
قاعة تدريب

إدارة اإلشراف
التربوي 

بيان حضور يممكاتب التعل
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

روعاملش/ اسم البرنامج 
نوع 

البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

214
نهي متوسط ساعات التطوير امل
علوم التي استكملها مشرفات ال

ية والتربية الوطناإلجتماعية
100%

تصميم التعلم 
رات االلكتروني في مقر 

العلوم االجتماعية و 
الوطنية 

برنامج 

مشرفات 
العلوم 

االجتماعية و 
نية التربية الوط

181442/6/41442/7/13
مركز التدريب 

الخامس 
-

كوادر بشرية ، 
ة، تجهيزات تقني
قاعة تدريب

إدارة اإلشراف 
التربوي 

مكاتب 
التعليم

بيان حضور 

215
نهي متوسط ساعات التطوير امل
تربية التي استكملها مشرفات ال

األسرية 
100%

أنماط وأساليب 
االشراف التربوي 

ورشة 
تدريبية

مشرفات 
رية التربية األس

-عن بعدهـ13/7/1442هـ174/6/1442
كوادر بشرية ، 

ة، تجهيزات تقني
قاعة تدريب

إدارة اإلشراف 
التربوي 

مكاتب 
التعليم

بيان حضور 

216
نهي متوسط ساعات التطوير امل
تربية التي استكملها مشرفات ال

األسرية 
100%

أدبيات التوثيق 
االشرافي

ورشة 
تدريبية

مشرفات 
رية التربية األس

-عن بعدهـ3/9/1442هـ1716/7/1442
كوادر بشرية ، 

ة، تجهيزات تقني
قاعة تدريب

إدارة اإلشراف 
ة التربي/التربوي 

األسرية 

مكاتب 
التعليم

بيان حضور 

217
نهي متوسط ساعات التطوير امل
تربية التي استكملها مشرفات ال

األسرية 
تصميم درس عن بعد100%

ورشة 
تدريبية

مشرفات 
رية التربية األس

-عن بعدهـ13/7/1442هـ174/6/1442
كوادر بشرية ، 

ة، تجهيزات تقني
قاعة تدريب

إدارة اإلشراف 
ة التربي/التربوي 

األسرية 

مكاتب 
التعليم

بيان حضور 

218
نهي متوسط ساعات التطوير امل
علوم التي استكملها مشرفات ال

املسلكية 
100%

طرق تعزيز التغذية
الراجعة في العملية 

التعليمية 

برنامج 
تدريبي 

مشرفات 
العلوم 
املسلكية

هـ1442/ 9/ 14423/ 7/ 316
عن بعد عبر 

زووم 
-

كوادر بشرية ، 
ة، تجهيزات تقني
قاعة تدريب

إدارة اإلشراف 
العلوم/ التربوي 

املسلكية
بيان حضور -
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

219
التي متوسط ساعات التطوير املنهي

ية مشرفات اللغة العرباستكملها
100%

ي االستيعاب املفاهيمي ف
ق مقررات اللغة العربية وف

أبحاث الدماغ
1442/ 6/ 274يةمشرفات اللغة العربورشة

13 /7  /
هـ1442

مركز التدريب
الرابع

-
كوادر بشرية ، 
اعة تجهيزات تقنية، ق

تدريب

إدارة اإلشراف 
غة الل/ التربوي 

العربية 
بيان حضور يم مكاتب التعل

220
متوسط ساعات النمو املنهي في
دة كفايات القيادة التعليمية لقا
املدارس ملشرفات الرياضيات

1443/ 6/ 184مشرفات الرياضياتلقاءرؤية وتطلعات 100%
13 /7  /

هـ1442
-قاعة املعارض

كمبوترجهاز 
وبروجكتر

إدارة اإلشراف 
/  التربوي 

الرياضيات 
بيان حضور يممكاتب التعل

221
متوسط ساعات النمو املنهي في
دة كفايات القيادة التعليمية لقا
املدارس ملشرفات الرياضيات

18مشرفات الرياضياتلقاءوقفات وهمسات100%
29/12/1442

هـ
-قاعة املعارضهـ23/2/1443

جهاز كمبوتر 
وبروجكتر

إدارة اإلشراف 
/  التربوي 

الرياضيات 
بيان حضور يممكاتب التعل

222
التي متوسط ساعات التطوير املنهي

فنية مشرفات التربية الاستكملها
100%

كيل رؤيا معاصره لفن التش
بالخامات 

ورشة
مشرفات  التربية 

الفنية 
-قاعة املعرضهـ3/9/1442هـ716/7/1442

جهاز كمبوتر 
وبروجكتر

إدارة اإلشراف 
/  التربوي 
يةالتربية الفن

بيان حضور التدريب 

223
التي متوسط ساعات التطوير املنهي
يزية استكملهامشرفات اللغة اإلنجل

100%Makkah SMET 2021لقاء
مشرفات اللغة 

اإلنجليزية 
-عن بعد2026/2/144327/4/1443

كمبوترجهاز 
وبروجكتر

إدارة اإلشراف 
التربوي 

مشرفات قسم
زيةاللغة اإلنجلي

بيان حضور 

224
التي متوسط ساعات التطوير املنهي

استكملها معلمات قسم مهارات 
البث ومصادر املعلومات

100%
ة عن االختبارات التحصيلي

واملامول بعد بين الواقع 
-يمنصة مدرستهـ3/9/1442هـ2016/7/1442معلمات املكتباتلقاء

كمبوترجهاز 
وبروجكتر

إدارة اإلشراف 
التربوي 

إدارة االشراف 
التربوي 

بيان حضور 

225
التي متوسط ساعات التطوير املنهي

سلمية استكملها مشرفات التربية اإل 
100%

لمي تطوير األداء املنهي ملع
ومعلمات الدراسات 

اإلسلمية
ية ورش تدريب

مشرفات التربية 
اإلسلمية 

-(الزوم)عن بعد 361442/6/141442/7/13
كمبوترجهاز 

وبروجكتر
إدارة اإلشراف 

التربوي 
بيان حضور يم مكاتب التعل
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

226
لتي متوسط ساعات التطوير املنهي ا
لمية استكملها مشرفات التربية اإلس

100%
ورشة مهارات وأدوات رفع 
ي مستوى التحصيل الدراس ي ف
مقررات التربية اإلسلمية

ورش تدريبية
ة مشرفات التربي
اإلسلمية 

-(الزوم)عن بعد 3626/2/144327/4/1443
كمبوترجهاز 

وبروجكتر
إدارة اإلشراف 

التربوي 
بيان حضور يم مكاتب التعل

227
لتي متوسط ساعات التطوير املنهي ا
عية استكملها مشرفات العلوم الطبي

100%
ررات في مقاملفاهيمياالستيعاب 

العلوم الطبيعية 
ة ورشة تدريبي

مشرفات العلوم 
الطبيعية

هـ13/7/1442هـ234/6/1442
إدارة اإلشراف 

التربوي 
-

كمبوترجهاز 
وبروجكتر

إدارة اإلشراف 
التربوي 

بيان حضور يم مكاتب التعل

228
لتي متوسط ساعات التطوير املنهي ا
عيةاستكملها مشرفات العلوم الطبي

ة ورشة تدريبيتصميم الدرس  عن بعد 100%
مشرفات العلوم 

الطبيعية 
هـ13/7/1442هـ204/6/1442

إدارة اإلشراف 
التربوي 

-
كمبوترجهاز 

وبروجكتر
إدارة اإلشراف 

التربوي 
بيان حضور يم مكاتب التعل

229
تطبيق نسبة املتدربات املتمكنات من

مهارات التقويم الصفي الواقعي
1442/ 7/ 144213/ 7/ 6012مشرفات+معلمات يبرنامج تدريبعيمهارات التقويم الصفي الواق60%

مركز التدريب 
(عن بعد)الثاني 

-
ة قاعة افتراضي

+  جهز عرض +
مستلزمات 

وحدة تطوير 
املدارس 

إدارة التدريب
واالبتعاث

تقرير

230
ن نسبة املتدربات املستفيدات م
برنامج قياس اثر التدريب

60%
ن قياس اثر التدريب في تحسي

األداء
يبرنامج تدريب

وكيلت+ قائدات 
مشرفات+ 

هـ1442/ 8/ 9هـ1442/ 8/ 608
مركز التدريب 

-عن بعد–الثالث 
-

ة قاعة افتراضي
+  جهز عرض +

مستلزمات 

وحدة تطوير 
املدارس 

إدارة التدريب
واالبتعاث

تقرير

231
صميم نسبة املتدربات املتمكنات من ت

قصص رقمية 
251443/1/241443/1/25مشرفات+معلمات يبرنامج تدريبالقصص الرقمية40%

مركز التدريب 
(عن بعد) األول 

-
ة قاعة افتراضي

+  جهز عرض +
مستلزمات 

وحدة تطوير 
املدارس 

إدارة التدريب
واالبتعاث

تقرير

232
نسبة معلمات اللغة العربية 

يقات املتمكنات من التدريس بالتطب
الحياتية واملمارسات الرياضية

303معلماتةورشة تدريبياألرقام لعبة إبداع50%
29/12

هـ1442/
23/2

هـ1443/

يةاإلفتراضالقاعة 
بمكتب تعليم 

غرب مكة
ةإفتراضيقاعة _

شعبة 
الصفوف 
األولية

مكتب تعليم
غرب مكة

تقرير
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع 
البرنامج

تاريخ التنفيذاملستهدفون 
ذمكان التنفي

مؤشر جهات التنفيذاملتطلبات
إنجاز 
البرنامج

املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

233

ية نسبة معلمات التربية االسر 
نهماك املطبقات الستراتيجيات اال
التعليمي  للطالبات

70%

اك استراتيجيات االنهم
التعليمي في الحصة
ربية االفتراضية ملادة الت

األسرية

ورشة 
تدريبية

هـ1442/8/9هـ1001442/8/8معلمات
يةاإلفتراضالقاعة 

بمركز التدريب
الرابع

إفتراضيةقاعة _
ية شعبة الترب
األسرية

م مكتب تعلي
غرب مكة

تقرير 

234
ية نسبة معلمات اللغة اإلنجليز 
املستفيدات من الورشة  

30%

سر قوة النجاح لنواتج
تعلم أفضل

The Secret Power of 
Success for Better 

Out Comes

ورشة 
تدريبية

ة معلمات املشرف
منال/ التربوية

الحازمي
ه27/4/1443هـ6026/2/1443

ية القاعة اإلفتراض
بمكتب تعليم 

غرب مكة
قاعة إفتراضية_

شعبة اللغة
اإلنجليزية

م مكتب تعلي
غرب مكة

تقرير

235

زية نسبة معلمات اللغة اإلنجلي
املتمكنات من تدريس املناهج

بأساليب حديثة
50%

ة التدريب على سلسل
املناهج الجديدة 

McGraw-Hill

ورشة 
تدريبية

166معلمات
29/12

هـ1442/
هـ23/2/1443

يةاإلفتراضالقاعة 
بمكتب تعليم 

غرب مكة
قاعة إفتراضية_

شعبة اللغة
اإلنجليزية

م مكتب تعلي
غرب مكة

تقرير  

236
من نسبة املعلمات املستفيدات

اللقاء 
لقاءلنكمل مسيرة اإلبداع30%

معلمات 
ية الصفوف األول

هـ1443/1/22هـ4211443/1/22
مركز التدريب  

األول 
ـــ

+  قاعة افتراضية
+  جهاز عرض 
مستلزمات

م مكتب تعلي
وسط مكة  

بمركزالتدري
األول 

عدد املعلمات
الحاضرات 

237
من نسبة املعلمات املستفيدات

برنامج الكتابة 
29%

modular learning 
design (writig skill)

ورشة 
تدريبية

معلمات اللغة 
يع اإلنجليزية جم
املراحل

ــzoomعن بعد هـ1442/7/17هـ2061442/7/17
كمبوترجهاز 

وبروجكتر
م مكتب تعلي
وسط مكة

قسم اللغة 
اإلنجليزية

تقرير
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
داملسته
ف

/  اسم البرنامج 
املشروع

مجنوع البرنا
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان 
التنفيذ

مؤشر جهات التنفيذاملتطلبات
إنجاز 
البرنامج

املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%39للقاءنسبة املعلمات املستفيدات من ا238
ELT ANNUAL 

ACADEMIC MEETING 
2021

-مكتب وسط هـ1443/1/17هـ2061443/1/17معلمات لقاء
ركمبوتجهاز 

وبروجكتر
مكتب تعليم 
وسط مكة 

ـــــــ
كشف 
حضور 

239

خدام نسبة املشرفات املتمكنات است
وط األساليب الحديثة في مواجهة ضغ

العمل 
80%

إدارة ضغوط العمل 
معها واستراتيجية التعامل

ية ورشة تدريب
مشرفات 
يم مكتب تعل

وسط مكة 
هـ1443/3/6هـ621443/3/5

مكتب تعليم
وسط مكة

ــــ

قاعة 
+افتراضية 

+  جهاز عرض 
مستلزمات 

مكتب تعليم 
وسط مكة

تقريرـــ 

240
نسبة معلمات التربية اإلسلمية 

لوةاملكتسبات ملهارات تصحيح الت
25%

مهارات متقدمة في 
تصحيح التلوة 

1442/  6/ 1204معلمات بيبرنامج تدري
13 /7  /

1442
مركز التدريب

السادس
--

مكتب التعليم
بمحافظة بحرة

قسم العلوم
الشرعية

تقرير 

241

سبات  نسبة معلمات اللغة العربية املكت
مهارة االدارة الصفية الذكية في 

الفصول الدراسية 
35%

في االدارة الصفية الذكية
الفصول الدراسية 

4616/7/14423/9/1442معلماتورشة 
منصة 
-مدرستي
Teams

--
مكتب التعليم
بمحافظة بحرة

شعبة اللغة
العربية 

تقرير 

242
بقات نسبة معلمات اللغة العربية املط

ومهارات الفهم القرائيالدوات
451442/7/161442/9/3معلمات ورشةالقراءة حكاية فكر50%

مركز التدريب
السادس 

--
مكتب تعليم 

بحرة
قسم اللغة 
العربية 

تقرير 

243
بقات نسبة معلمات اللغة العربية املط

يةاساليب تدريس اللغة العربالحدث
451442/12/291443/2/23معلمات لقاءشجون اللغة50%

مركز التدريب
السادس 

--
مكتب تعليم 

بحرة
قسم اللغة 
العربية 

تقرير 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
فاملستهد

املشروع/ اسم البرنامج 
نوع 

البرنامج

تاريخ التنفيذاملستهدفون 
مكان 
التنفيذ

مؤشر جهات التنفيذاملتطلبات
إنجاز 
البرنامج

املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

244
تسبات نسبة معلمات اللغة االنجليزية املك

عد لطرق التعامل مع أدوات التعليم عن ب
30%

Flashback and Flash forward 
on online ELT

ورشة 
تدريبية 

1442ـ 6ـ 544معلمات 
ـ 7ـ 13

1442

مركز 
التدريب 
السادس 
ببحرة 

--

مكتب 
التعليم 
بمحافظة 

بحرة 

قسم اللغة 
االنجليزية 

تقرير 

245

تسبات نسبة معلمات اللغة االنجليزية املك
رات لطرق تدريس املهارات اللغوية ملقر 

اللغة االنجليزية في املراحل الثلث
30%

يس اللقاء السنوي األكاديمي لتدر 
 ELT\2021اللغة االنجليزية 

Annual Academic Meeting 
2021

54معلمات لقاء 
29/12

/1442
23/2

/1443

مركز 
التدريب 
السادس 
ببحرة 

--

مكتب 
التعليم 
بمحافظة 

بحرة 

قسم اللغة 
االنجليزية 

تقرير 

246

تسبات نسبة معلمات اللغة االنجليزية املك
مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل

الدراس ي للمتعلمين
30%

ة مهارات تدريس اللغة االنجليزي
ي لرفع مستوى التحصيل الدراس 

Brilliant ELT

برنامج 
تدريبي

1443/ 2/ 5426معلمات 
27/4  /

1443

مركز 
التدريب 
السادس 
ببحرة 

--

مكتب 
التعليم 
بمحافظة 

بحرة 

قسم اللغة 
االنجليزية 

تقرير 

247
رسات نسبة املعلمات املتمكنات من املما
الفاعلة في املواقف الصفية 

50%
د نواتج أثر البيئة الصفية في تجوي

التعلم 
ورشة 
تدريبية 

معلمات اللغة
العربية 
للمراحل 
الثلث 

2801442/7/31442/7/4

مركز 
التدريب 

الخامس عبر
الزووم

ـ
قاعة 

-افتراضية 
زةاجه-انترنت 

شعبة اللغة
العربية 
بمكتب 
الشرق 

مركز 
التدريب 
الخامس 

تقرير
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

248
نسبة حضور املشرفات 
برنامج نمائيتمكين%80ية واملرشدات للبرامج التدريب

مشرفات
مرشدات  

390
16 /7 /144226  /
ه 1442/ 2

ه           9/1442/ 3
هـ1443/ 27/4

إدارة التدريب
واالبتعاث    ــــــــــــــــــ   
يةالقاعة االفتراض

ــ

-قاعة تدريب 
قاعة تدريب 

در كوا-افتراضية  
بشرية

إدارة التوجيه
واإلرشاد   
وحدة التنمية

املهنية

يم  مكاتب التعل
إدارة التدريب
إدارة اإلعلم

يذ تقرير بتنف
البرنامج 
التدريبي

مشرفات 
390مرشدات

ه        1442/ 7/ 16
ه 1442/ 2/ 26

ه     9/1442/ 3
هـ1443/ 27/4

249
نسبة حضور املرشدات و 
اء وكيلت شؤون الطالبات للق

التربوي 
60%

اللقاء اإلرشادي  
باملرشدات( األول ) 

الطلبيات و وكيلت
املدارس

برنامج نمائي

املرشدات 
الطلبيات 

350

1000قاعةافتراضيةهـ1443/ 23/2هـ1442/ 29/12
-قاعة افتراضية 
جهاز عرض 

إدارة التوجيه
-واإلرشاد 

وحدة اإلرشاد 
التربوي 

مكاتب 
-التعليم 
-املدارس 

اإلعلم و 
االتصال

ر قائمة بحضو 
املستهدفات
من ا لبرنامج

وكيلت شؤون 
الطالبات

200

250
رية نسبة حوسبة العمليات اإلدا
بإدارة التعليم املستمر

40%
حوسبة )خطوة

(العمليات اإلدارية
هـ4/1442/ 27هـ6/1442/ 84املساعد اإلداري ورشة

إدارة التعليم 
املستمر

ة قاعات افتراضيـــــــ
إدارة التعليم

املستمر
تقرير_

251
ن نسبة االداريات املتمكنات م
استخدام التقنية في العمل 

100%
املشاركة والتخزين 

السحابي
هـ3/9/1442هـ3416/7/1442ادارياتيبرنامج تدريب

مكتب تعليم 
الكامل 

ــ
كوادر بشرية ، 

ة، تجهيزات تقني
م مكتب تعلي
الكامل 

تقريرجامعة جدة 

252
ن نسبة االداريات املتمكنات م

الكترونيا  التقاري اعداد 
50%

إعداد التقارير 
اإللكترونية 

ة ورشة تدريبي
املساعد اإلداري 

باملكتب 
1443/1/10الربع الثالث  21

الربع الثالث  
1443/1/11

مكتب التعليم 
جنوب مكة 

-
كمبوترجهاز 

وبروجكتر
يم مكتب التعل

جنوب مكة 
تقريرـــــــــــــ
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مؤشر قياس األداءرقم
قيمة  
فاملستهد

/ اسم البرنامج 
املشروع

جنوع البرنام
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

253
ة نسبة  معلمات العلوم االجتماعي
مية املتمكنات من تصميم أنشطة رق

للبيئة الصفية
50%

محفزات البيئة 
الصفية عن بعد

برنامج 
تدريبي

معلمات 
العلوم 

االجتماعية و
التربية 
الوطنية 
لجميع 
املراحل

1301442/7/26
1442/7/2

7
مركز التدريب

الثالث 
_

جهاز + قاعة افتراضية 
مستلزمات+ عرض 

شعبة العلوم 
االجتماعية و 

نية التربية الوط

مركز التدريب
الثالث

تقرير

254
دريس نسبة املعلمات املتمكنات من ت

املقررات الجديدة 
50%

Navigating We 
can coursebook

ورشة عمل
معلمات 
املرحلة 
االبتدائية

50
28 /1  /

هـ1443
29 /1  /

هـ1443
-عن بعد

ت كوادر بشرية ، تجهيزا
تقنية، قاعة تدريب

ة مشرفات شعب
زيةاللغة االنجلي

تقرير املدارس

255
نسبة املعلمات املتمكنات من 
ماستخدام معايير مقننة للتقيي

30%
املهمات األدائية 
وجودة التعليم

ورشة 
تدريبية

1442/ 6/ 144معلمات
13 /7  /

1442
مركز التدريب

الثالث
-

جهاز + قاعة افتراضية 
مستلزمات + عرض 

شعبة العلوم 
املسلكية 
بشمال مكة

مركز التدريب
الثالث

تقرير 

256
نسبة االداريات  املستفيدات من

جي نتائ–ورشة خدمات تقنية نوعية 
14االداريات ورشة عمل ة خدمات تقنية نوعي80%

4/8  /
هـ 1442

4/8  /
هـ 1442

إدارة 
االختبارات

ـــــــــ
-بيانات املستفيدين 

عرض -شروحات العمل 
بور بوينت 

إدارة 
االختبارات 
والقبول 

0
كشف 
حضور 

257
ات  نسبة منسوبات االدارة املتمكن
من تطبيق األداء النوعي 

15االداريات ورشة عمل دة التقارير إتقان وجو 80%
21/3  /

هـ 1443
21/3  /

هـ 1443
إدارة 

االختبارات
ـــــــــ

ةمادر -تجهيز مكان ورشة 
تعرض بور بوين-علمية 

إدارة 
االختبارات 

0
كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

258
نسبة حضور املعلمين

100%

مشروع التطوير املنهي
ميةملعلمي الدراسات اإلسل 

قاعة افتراضية0عن بعد551442/6/191442/6/20معلمو ببيبرنامج تدري
مشرفو 
اإلسلمية

بياناترئيس الشعبة

259
نسبة حضور املعلمين

قاعة افتراضية0عن بعد551442/6/201442/6/20معلمو مبيبرنامج تدري100%
مشرفو 
اإلسلمية

بياناترئيس الشعبة

260
نسبة حضور املعلمين

قاعة افتراضية0عن بعد601442/6/211442/6/21معلمو مبيبرنامج تدري100%
مشرفو 
اإلسلمية

بياناترئيس الشعبة

261
نسبة حضور املعلمين

قاعة افتراضية0عن بعد551442/6/211442/6/21معلمو مبيبرنامج تدري100%
مشرفو 
اإلسلمية

بياناترئيس الشعبة

262
نسبة حضور املعلمين

قاعة افتراضية0عن بعد451442/6/211442/6/21معلمو ببيبرنامج تدري100%
مشرفو 
اإلسلمية

بياناترئيس الشعبة

263
نسبة حضور املعلمين

قاعة افتراضية0عن بعد551442/6/221442/6/22معلمو ببيبرنامج تدري100%
مشرفو 
اإلسلمية

بياناترئيس الشعبة

264
نسبة حضور املعلمين

قاعة افتراضية0عن بعد451442/7/51442/7/5معلمو ببيبرنامج تدري100%
مشرفو 
اإلسلمية

بياناترئيس الشعبة

265
نسبة حضور املعلمين

قاعة افتراضية0عن بعد551442/7/61442/7/6معلمو ببيبرنامج تدري100%
مشرفو 
اإلسلمية

بياناترئيس الشعبة

266
نسبة حضور املعلمين

100%
ز إثارة الدافعية والتحفي

لدى املتعلم
قاعة افتراضية0عن بعد301442/7/271442/7/27معلمو  بلقاء تربوي 

مشرفو 
اإلسلمية

بياناترئيس الشعبة
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%75رئيس الشعبةمشرفو اإلسلميةقاعة افتراضية0عن بعد301442/7/191442/7/19ث-معلمو  مةورشة تربويصناعة املعلم الناجح%100يننسبة حضور املعلم267

268
يننسبة حضور املعلم

100%
دور معلم اللغة العربية في 

اختبار القدرات
%70رئيس الشعبةمشرفو اللغة العربيةقاعة افتراضية0مكتب الغرب201442/7/21442/7/2ث-معلمو مةورشة تربوي

269
يننسبة حضور املعلم

100%
ية االستفادة من الخبرات الدول
في تقوية مهارات القراءة 

%70رئيس الشعبةمشرفو اللغة العربيةقاعة افتراضية0مكتب الغرب201442/7/251442/7/25ث-معلمو ملقاء تربوي 

270
يننسبة حضور املعلم

100%
وء في مهارات فهم املسموع واملقر 

اكتساب املعرفة
%70رئيس الشعبةمشرفو اللغة العربيةقاعة افتراضية0مكتب الغرب201442/8/161442/8/17م-معلمو   ببي برنامج تدري

271
يننسبة حضور املعلم

100%
)  مهارات التدريس عن بعد  

(املرحلة االبتدائية 
301442/07/031442/07/03املعلمون لقاء تربوي 

مكتب 
التعليم

%90رئيس الشعبةمشرفو العلومقاعة افتراضية0

272
يننسبة حضور املعلم

301442/07/101442/07/11املعلمون بيبرنامج تدري(ث/م )املختبرات االفتراضية 100%
مكتب 
التعليم 

%90رئيس الشعبةمشرفو العلومقاعة افتراضية0

273
يننسبة حضور املعلم

100%
دليل)تقويم التعلم عن بعد 

(ث/م( )التقويم االلكتروني 
301442/08/091442/08/09املعلمون لقاء تربوي 

مكتب 
التعليم

%90رئيس الشعبةمشرفو العلومقاعة افتراضية0

%70رئيس الشعبةمشرفو االجتماعياتقاعة افتراضية0مكتب الغرب251442/7/131442/7/14معلمون بيبرنامج تدريمهارات التدريس عن بعد %100يننسبة حضور املعلم274

%70رئيس الشعبةمشرفو االجتماعياتقاعة افتراضية0مكتب الغرب251442/8/261442/8/26معلمون ةورشة تربويية بناء االختبارات االلكترون%100يننسبة حضور املعلم275
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

قاعة افتراضية0مكتب الغرب251442/8/191442/8/19معلمون لقاء تربوي رفع مستوى التجصيل الدراس ي %100يننسبة حضور املعلم276
مشرفو 

االجتماعيات
%70رئيس الشعبة

%50رئيس الشعبةمشرفو اإلنجليزي قاعة افتراضية0مكتب الغرب161442/6/181442/6/18ث+معلم م لقاء تربوي مفهوم الحوار والنقد %100يننسبة حضور املعلم277

%50رئيس الشعبةمشرفو اإلنجليزي قاعة افتراضية0مكتب الغرب241442/6/281442/6/28ب /معلم ةورشة تربويالتدريب على املناهج الجديدة  %100يننسبة حضور املعلم278

%50رئيس الشعبةمشرفو اإلنجليزي قاعة افتراضية0مكتبالغرب241442/7/171442/7/18ب/ معلم بيبرنامج تدريI can statement%100يننسبة حضور املعلم279

%100يننسبة حضور املعلم280
استراتيجيات تدريس مهارات 

(الدليل املساند)الحاسب اآللي 
%80رئيس الشعبةمشرفو الحاسبقاعة افتراضية0عن بعد1442-07-144219-07-2019معلمينلقاء تربوي 

%100يننسبة حضور املعلم281
تفعيل أدوات التقويم في نظام 

دراس ياملقررات لتحسين التحصيل ال
%80رئيس الشعبةمشرفو الحاسبقاعة افتراضية0عن بعد1442-07-144226-07-2026معلمينةورشة تربوي

%100يننسبة حضور املعلم282
مهارات إدارة الصف االلكتروني 

(السبورات الذكية)
%90رئيس الشعبةمشرفو الرباضياتقاعة افتراضية0عن بعد151442/6/261442/6/26املعلمون بيبرنامج تدري

%90رئيس الشعبةمشرفو الرباضياتقاعة افتراضية0عن بعد151442/6/251442/6/25املعلمون لقاء تربوي التقويم في الصف االلكتروني%100يننسبة حضور املعلم283

%100يننسبة حضور املعلم284
الصعوبات والحلول في التدريس

االلكتروني
%90رئيس الشعبةالرباضياتمشرفو قاعة افتراضية0عن بعد151442/7/51442/7/5املعلمون ةورشة تربوي

%100يننسبة حضور املعلم285
مي مشروع تطوير األداء املنهي ملعل

الصفوف األولية
قاعة افتراضية0عن بعد401442/6/201442/6/20معلمو ببيبرنامج تدري

مشرفو الصفوف 
األولية

%75رئيس الشعبة
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%100يننسبة حضور املعلم286
علمي مشروع تطوير األداء املنهي مل

الصفوف األولية
%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد401442/6/201442/6/20معلمو ببيبرنامج تدري

%100يننسبة حضور املعلم287
علمي مشروع تطوير األداء املنهي مل

الصفوف األولية
%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد401442/6/221442/6/22معلمو ببيبرنامج تدري

%100يننسبة حضور املعلم288
علمي مشروع تطوير األداء املنهي مل

الصفوف األولية
%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد401442/6/221442/6/22معلمو ببيبرنامج تدري

%100يننسبة حضور املعلم289
علمي مشروع تطوير األداء املنهي مل

الصفوف األولية
%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد401442/6/231442/6/23معلمو ببيبرنامج تدري

%100يننسبة حضور املعلم290
علمي مشروع تطوير األداء املنهي مل

الصفوف األولية
%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد401442/6/231442/6/23معلمو ببيبرنامج تدري

%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد8/1442/ 8/14424/ 253معلمينبيبرنامج تدريالذكاءات املتعددة%100يننسبة حضور املعلم291

%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد1442/ 7/ 7/144228/ 6027معلمينبيبرنامج تدريالفهم القرائي%100يننسبة حضور املعلم292

%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد1442/ 7/ 14423/ 7/ 602معلمينبيبرنامج تدريالفهم القرائي%100يننسبة حضور املعلم293

%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد1442/ 8/ 144222/ 8/ 2522معلمنلقاء تربوي توظيف الكفايات%100يننسبة حضور املعلم294

%75رئيس الشعبةيةمشرفو الصفوف األولقاعة افتراضية0عن بعد1442/ 7/ 7/14425/ 604معلمينبيبرنامج تدريالفهم القرائي%100يننسبة حضور املعلم295
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

قاعة افتراضية0عن بعد1442/ 7/ 14426/ 7/ 1005معلمينيبرنامج تدريبالفهم القرائي%100نسبة حضور املعلمين296
مشرفو الصفوف

األولية
%75رئيس الشعبة

%100نسبة حضور املعلمين297
ادارة الصف التقليدي وعن

بعد
يبرنامج تدريب

معلموا املرحلة 
االبتدائية

قاعة افتراضية0مكتب الغرب301442/8/111442/8/12
مشرفو التربية 

الفنية
%75رئيس الشعبة

%100نسبة حضور املعلمين298
التوزيع اللوني للزخرف 

االسلمية
ورشة تربوية

معلموا املرحلة 
االبتدائية

قاعة افتراضية0مكتب الغرب301442/8/191442/8/19
مشرفو التربية 

الفنية
%75رئيس الشعبة

%100نسبة حضور املعلمين299
دور تاريخ االن في مناهج 

التربية الفنية
لقاء تربوي 

املرحلة معلموا
املتوسطة

قاعة افتراضية0مكتب الغرب301442/8/51442/8/5
مشرفو التربية 

الفنية
%75رئيس الشعبة

%100نسبة حضور املعلمين300
يادة التعليم األلكتروني والق

الرياضية
قاعة افتراضية0مكتب الغرب401442/8/181442/8/19املعلمون يبرنامج تدريب

شعبة التربية 
البدنية

%75رئيس الشعبة

قاعة افتراضية0مكتب الغرب401442/7/251442/7/25املعلمون لقاء تربوي هااألنشطة الرياضية وبرامج%100نسبة حضور املعلمين301
شعبة التربية 

البدنية
%75رئيس الشعبة

%100نسبة حضور املعلمين302
ي الريشة الطائرة وتطورها ف
ظل الدعم الحديث

قاعة افتراضية0مكتب الغرب401442/8/101442/8/10املعلمون ورشة تربوية
شعبة التربية 

البدنية
%75رئيس الشعبة

303
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
%75رئيس الشعبةةمشرفو اإلسلميقاعة مجهزة0مكتب الغرب301443/2/51443/2/5معلمو  بلقاء تربوي مهارات التدريس الفعال100%

304
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
100%

دى إثارة الدافعية والتحفيز ل
املتعلم

%75رئيس الشعبةةمشرفو اإلسلميقاعة مجهزة0مكتب الغرب251443/2/131443/2/14معلمو  بيبرنامج تدريب

305
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
%75رئيس الشعبةةمشرفو اإلسلميقاعة مجهزة0مكتب الغرب251443/2/221443/2/23معلمو  بيبرنامج تدريبصناعة املعلم الناجح100%
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

306
نسبة املستفيدين من

البرنامج
قاعة مجهزة0مكتب الغرب301443/2/281443/2/28ث-معلمو  مةورشة تربوياالختبار الجيد100%

مشرفو 
اإلسلمية

بيانرئيس الشعبة

307
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

االستيعاب املفاهيمي
للنحو العربي 

قاعة مجهزة0مكتب الغرب201443/2/51443/2/5م-معلمو   بلقاء تربوي 
مشرفو اللغة 

العربية
بيانرئيس الشعبة

308
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

بناء فقرات اختبارية 
يل تستهدف مهارات التحل

العليا  
قاعة مجهزة0مكتب الغرب201443/3/31443/3/3ث-معلمو مةورشة تربوي

مشرفو اللغة 
العربية

بيانرئيس الشعبة

309
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

تحسين تدريس مهارات
فهم القروء وقياسه 

قاعة مجهزة0مكتب الغرب201443/4/81443/4/9ث-معلمو مبيبرنامج تدري
مشرفو اللغة 

العربية
بيانرئيس الشعبة

310
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

مهارات التدريس عن بعد
(املرحلة االبتدائية ) 

30املعلمون لقاء تربوي 
1443/02/2

7
1443/02/27

مكتب 
التعليم

بيانزاهد دمنهوري مشرفو العلومقاعة مجهزة0

311
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

م )ة املختبرات االفتراضي
(ث/

30املعلمون بيبرنامج تدري
1443/03/0

5
1443/03/06

مكتب 
التعليم 

بيانيمشعل الثبيتمشرفو العلومقاعة مجهزة0

312
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

تقويم التعلم عن بعد 
روني دليل التقويم االلكت)

(ث/م( )
30املعلمون لقاء تربوي 

1443/03/2
6

1443/03/26
مكتب 
التعليم

بيانزاهد دمنهوريمشرفو العلومقاعة مجهزة0

313
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

ن استراتيجيات التعلم ع
بعد 

قاعة مجهزة0مكتب الغرب251443/03/11443/03/2معلمون لقاء تربوي 
مشرفو 

االجتماعيات
بيانرئيس الشعبة
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

314
نسبة املستفيدين من

البرنامج
قاعة مجهزة0مكتب الغرب251443/4/131443/4/13معلمون ورشة تربويةبناء االختبار الجيد 100%

مشرفو 
االجتماعيات

بياناترئيس الشعبة 

315
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

ي فايرثتفعيل برنامج قوقل 
التدريس 

قاعة مجهزة0مكتب الغرب251443/4/201443/4/20معلمون لقاء تربوي 
مشرفو 

االجتماعيات
بياناترئيس الشعبة 

316
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

تنمية مهنية ملعلمي اللغة 
اإلنجليزية

بياناترئيس الشعبة ي مشرفو اإلنجليز قاعة مجهزة0مكتب الغرب241443/2/261443/2/26لقاء لقاء تربوي 

317
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

تنمية مهنية ملعلمي اللغة 
اإلنجليزية

بياناترئيس الشعبة ي مشرفو اإلنجليز قاعة مجهزة0مكتب الغرب241443/2/141443/2/14ورشة ورشة تربوية

318
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

تنمية مهنية ملعلمي اللغة 
اإلنجليزية

بياناترئيس الشعبة ي مشرفو اإلنجليز قاعة مجهزة0مكتبالغرب241443/3/111443/3/12برنامج يبرنامج تدريب

319
نسبة املستفيدين من

البرنامج
بياناتشعبة الحاسبمشرفو الحاسبقاعة مجهزة0مكتب الغرب201443/2/51443/2/5معلمينلقاء تربوي ةاألوراق التعليمية التفاعلي100%

320
نسبة املستفيدين من

البرنامج
بياناتشعبة الحاسبمشرفو الحاسبقاعة مجهزة0مكتب الغرب201443/1/201443/1/21معلمينيبرنامج تدريبيمالذكاء االصطناعي في التعل100%

321
نسبة املستفيدين من

البرنامج
100%

يس الصعوبات والحلول في التدر 
االلكتروني

بياناترئيس الشعبةاتمشرفو الرباضيقاعة مجهزة0ممكتب التعلي151443/2/141443/2/14املعلمون ورشة تربوية

322
نسبة املستفيدين من

البرنامج
بياناترئيس الشعبةاتالرباضيمشرفو قاعة مجهزة0ممكتب التعلي151443/2/71443/2/8املعلمون يبرنامج تدريبنحو تدريس فعال100%

323
نسبة املستفيدين من

البرنامج
بياناترئيس الشعبةاتالرباضيمشرفو قاعة مجهزة0ممكتب التعلي151443/2/211443/2/21املعلمون لقاء تربوي نيالتقويم في الصف االلكترو 100%
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

324
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
100%

رق بناء البرامج العلجية وط
تطبيقها

قاعة مجهزة0عن بعد1443/ 2/ 144328/ 2/ 2527معلمينيبرنامج تدريب
مشرفو الصفوف

األولية
-رئيس الشعبة

325
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
100%

ف دور املعلم في تلفي ضع
الطلب التحصيلي

قاعة مجهزة0عن بعد1443/ 3/ 14433/ 3/ 253معلمينلقاء تربوي 
مشرفو الصفوف

األولية
-رئيس الشعبة

326
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
قاعة مجهزة0عن بعد1443/ 3/ 14435/ 3/ 254معلمينيبرنامج تدريباكساب املعيار100%

مشرفو الصفوف
األولية

-رئيس الشعبة

327
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
قاعة مجهزة0عن بعد1443/ 3/ 14436/ 3/ 256معلمينورشة تربويةإضاءات حول الفهم القرائي100%

مشرفو الصفوف
األولية

-رئيس الشعبة

328
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
100%

ويم تق"التذوق والنقد الفني 
"واساليب

-رئيس الشعبةمشرفو الفنيةقاعة مجهزة0مكتب الغرب301443/3/201443/3/21معلموا  املتوسطةيبرنامج تدريب

329
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
100%

االيقاع اللوني للزخرف 
النباتية

-رئيس الشعبةمشرفو الفنيةقاعة مجهزة0مكتب الغرب1443/ 14433/25/ 303/25ةاالبتدائيمعلمواورشة تربوية

330
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
100%

املعارض االفتراضية 
مشكلت وحلول 

لقاء تربوي 
معلموا املرحلة 

املتوسطة
-مشرفو الشعبةمشرفو الفنيةقاعة مجهزة0مكتب الغرب1443/ 14433/3/ 303/3

331
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
-مشرفو الشعبةمشرفو البدنيةقاعة مجهزة0مكتب الغرب401443/3/271443/3/28املعلمون يبرنامج تدريبأساسيات التعلم النشط100%

332
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
100%

بية األتصال الفعال في التر 
البدنية

-مشرفو الشعبةمشرفو البدنيةقاعة مجهزة0مكتب الغرب401443/4/191443/4/19املعلمون لقاء تربوي 

333
نسبة املستفيدين من 

البرنامج
-مشرفو الشعبةمشرفو البدنيةقاعة مجهزة0مكتب الغرب401443/3/261443/3/26املعلمون ورشة تربويةيةالجودة في التربية البدن100%
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%80نسبة الحضور 334
التربية التطوير املنهي ملعلمي
االسلمية

مكتب الكاملقاعة افتراضية-لمكتب الكام231442/6/181442/6/20معلمينبرنامج
ة شعبة التربي
االسلمية

كشف 
حضور 

%80نسبة الحضور 335
رآن القياس والتقويم في الق

الكريم
مكتب الكاملقاعة افتراضية-لمكتب الكام231442/8/101442/8/10معلمينلقاء

ة شعبة التربي
االسلمية

كشف 
حضور 

%80نسبة الحضور 336
هم تحسين تدريس مهارات ف

املقروء وقياسه
مكتب الكاملقاعة افتراضية-لمكتب الكام181442/7/251442/7/26معلمينبرنامج

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

%80نسبة الحضور 337
بناء فقرات اختبارية 
ر تستهدف مهارات التفكي

العليا
مكتب الكاملقاعة افتراضية-لمكتب الكام181442/6/291442/6/29معلمينمشغل تربوي 

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

%80نسبة الحضور 338
لنحو االستيعاب املفاهيمي ل

العربي
لمكتب الكام181442/8/161442/8/16معلمينلقاء

قاعة افتراضية-
مكتب الكامل

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

%80نسبة الحضور 339
مهارات تدريس القرآن 

الكريم
لمكتب الكام231443/1/21443/1/2معلمينلقاء

قاعة افتراضية-
مكتب الكامل

ة شعبة التربي
االسلمية

كشف 
حضور 

%80نسبة الحضور 340
ة في صياغة األسئلة األساسي

يةمقررات الدراسات االسلم
لمكتب الكام231443/2/81443/2/8معلمينورشة

قاعة افتراضية-
مكتب الكامل

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

%80نسبة الحضور 341
مهارات فهم املسموع 

عرفةواملقروء في اكتساب امل
لمكتب الكام181443/1/91443/1/10معلمينبرنامج

قاعة افتراضية-
مكتب الكامل

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%80نسبة الحضور 342
يئة دور معلم اللغة العربية ته

الطلب الختبار القدرات ـ 
الجانب اللفظي

مكتب الكاملقاعة افتراضية-مكتب الكامل181443/1/281443/1/28معلمينمشغل تربوي 
شعبة اللغة 

العربية
كشف 
حضور 

%80نسبة الحضور 343
االستفادة من الخبرات 
الدولية في تقويم مهارات

القراءة
مكتب الكاملقاعة افتراضية-مكتب الكامل181443/2/151443/2/15معلمينلقاء

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

344
نسبة قادة ووكلء املدارس

املستفيدين
مكتب الشمالقاعة افتراضية-مكتب الشمالهـ18/7/1442هـ6918/7/1442قادة املدارسلقاء تربوي أساسيات العمل القيادي70%

قسم القيادة 
املدرسية

كشف 
حضور 

345
نسبة قادة ووكلء املدارس

املستفيدين
ورشة تربويةمعوقات العمل التربوي 70%

قادة ووكلء 
املدارس

مكتب الشمالقاعة افتراضية-مكتب الشمالهـ25/7/1442هـ2525/7/1442
قسم القيادة 

املدرسية
كشف 
حضور 

346
نسبة قادة ووكلء املدارس

املستفيدين
70%

قيادة عمليات التعليم 
والتعلم

بيبرنامج تدري
قادة ووكلء 

املدارس
مكتب الشمالقاعة افتراضية-مكتب الشمالهـ3/8/1442هـ252/8/1442

قسم القيادة 
املدرسية

كشف 
حضور 

347
نسبة قادة ووكلء املدارس

املستفيدين
مكتب الشمالقاعة افتراضية-مكتب الشمالهـ22/2/1443هـ6922/2/1443قادة املدارسلقاء تربوي أولويات العمل القيادي70%

قسم القيادة 
املدرسية

كشف 
حضور 

348
نسبة قادة ووكلء املدارس

املستفيدين
ورشة تربويةاملدرسة الرائدة 70%

قادة ووكلء 
املدارس

مكتب الشمالقاعة افتراضية-مكتب الشمالهـ29/2/1443هـ2529/2/1443
قسم القيادة 

املدرسية
كشف 
حضور 

349
نسبة قادة ووكلء املدارس

املستفيدين
70%

تج دور قائد املدرسة تجاه نوا
التعلم

بيبرنامج تدري
قادة ووكلء 

املدارس
مكتب الشمالقاعة افتراضية-مكتب الشمالهـ27/3/1443هـ2526/3/1443

قسم القيادة 
املدرسية

كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%70يدين نسبة املعلمين املستف350
تجويد التدريس للمقررات 

الجديدة
لقاء تربوي 

معلمو اللغة 
ث+اإلنجليزية م

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ25/6/1442هـ2525/6/1442
قسم اللغة 
اإلنجليزية

كشف 
حضور 

بيبرنامج تدريالتعلم باللعب %70يدين نسبة املعلمين املستف351
معلمو التربية 

ث+م+البدنية ب
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ3/7/1442هـ252/7/1442

قسم التربية 
البدنية

كشف 
حضور 

بيبرنامج تدريالتدريس القائم على الطالب%70يدين نسبة املعلمين املستف352
معلمو الدراسات 

م+اإلسلمية ب
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ5/7/1442هـ254/7/1442

قسم الدراسات 
اإلسلمية

كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف353
بية التغذية الراجعة في درس التر 

البدنية
ورشة تربوية

معلمو التربية 
ث+م+البدنية ب

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ16/7/1442هـ2516/7/1442
قسم التربية 

البدنية
كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف354
املهارات األساسية في تدريس

الصفوف األولية 
بيبرنامج تدري

معلمو الصفوف 
األولية

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ18/7/1442هـ2517/7/1442
قسم الصفوف

األولية
كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف355
طرق تقويم األهداف لتجويد 

نواتج التعلم 
بيبرنامج تدري

معلمو الحاسب 
ث+م

قسم الحاسبمكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ19/7/1442هـ2518/7/1442
كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف356
تحسين تدريس مهارات فهم 

املقروء وقياسه
بيبرنامج تدري

معلمو اللغة 
م+العربية ب

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ24/7/1442هـ2523/7/1442
قسم اللغة 

العربية
كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف357
استراتيجيات تدريس مهارات

(دالدليل املسان)الحاسب اآللي 
ورشة تربوية

معلمو الحاسب 
ث+م

قسم الحاسبمكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ25/7/1442هـ2525/7/1442
كشف 
حضور 

بيبرنامج تدريتصميم التعلم املعياري %70يدين نسبة املعلمين املستف358
معلمو اللغة 
اإلنجليزية ب

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ27/7/1442هـ2526/7/1442
قسم اللغة 
اإلنجليزية

كشف 
حضور 

ورشة تربويةإعداد النشاطات الثرية %70يدين نسبة املعلمين املستف359
معلمو العلوم 

ث+م+ب
قسم العلوممكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ2/8/1442هـ252/8/1442

كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

لقاء تربوي دليل املعلم الواقع واملأمول %70يدين نسبة املعلمين املستف360
معلمو الصفوف 

األولية
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ3/8/1442هـ253/8/1442

قسم الصفوف 
األولية

كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف361
تجويد املمارسات التدريسية

ملعلمي الرياضيات
بيبرنامج تدري

معلمو الرياضيات
ث+م+ب

تقسم الرياضيامكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ10/8/1442هـ259/8/1442
كشف 
حضور 

لقاء تربوي التحفيز وإيجاد الدافعية %70يدين نسبة املعلمين املستف362
معلمو 

ث+االجتماعيات م
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ11/8/1442هـ2511/8/1442

قسم 
االجتماعيات

كشف 
حضور 

لقاء تربوي خطوات التدريس الفعال%70يدين نسبة املعلمين املستف363
معلمو الرياضيات

ث+م
تقسم الرياضيامكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ17/8/1442هـ2517/8/1442

كشف 
حضور 

بيبرنامج تدريمفي التعلياإلصطناعيالذكاء %70يدين نسبة املعلمين املستف364
معلمو الحاسب 

ث+م
قسم الحاسبمكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ21/1/1443هـ2520/1/1443

كشف 
حضور 

ورشة تربويةة األوراق التعليمية التفاعلي%70يدين نسبة املعلمين املستف365
معلمو الحاسب 

ث+م
قسم الحاسبمكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ5/2/1443هـ2/1443م255

كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف366
غة التنمية املهنية ملعلمي الل

اإلنجليزية
لقاء تربوي 

معلمو اللغة 
اإلنجليزية ب

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ7/2/1443هـ257/2/1443
قسم اللغة 
اإلنجليزية

كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف367
غة التنمية املهنية ملعلمي الل

اإلنجليزية
ورشة تربوية

معلمو اللغة 
ث+ماإلنجليزية 

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ14/2/1443هـ2514/2/1443
قسم اللغة 
اإلنجليزية

كشف 
حضور 

بيبرنامج تدريياتهاالذكاءات املتعددة واستراتيج%70يدين نسبة املعلمين املستف368
معلمو الدراسات 

ث+م+اب
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ14/2/1443هـ2514/2/1443

قسم الدراسات 
اإلسلمية

كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%70يدين نسبة املعلمين املستف369
ي الوسائل التعليمية الجاذبة ف

درس التربية البدنية
بيبرنامج تدري

معلمو التربية 
ث+م+بالبدنية 

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ20/1443هـ2519/2/1443
قسم التربية 

البدنية
كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف370
تحسين تدريس مهارات فهم 

املقروء وقياسه
بيبرنامج تدري

معلمو اللغة 
م+العربية ب

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ2/2/1443هـ2519/2/1443
قسم اللغة 

العربية
كشف 
حضور 

ورشة تربويةإضاءات حول الفهم القرائي%70يدين نسبة املعلمين املستف371
معلمو الصفوف 

األولية
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ21/2/1443هـ2521/2/1443

قسم الصفوف 
األولية

كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف372
غة التنمية املهنية ملعلمي الل

اإلنجليزية
بيبرنامج تدري

معلمو اللغة 
ث+اإلنجليزية م

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ27/2/1443هـ2526/2/1443
قسم اللغة 
اإلنجليزية

كشف 
حضور 

ورشة تربويةصياغة األهداف السلوكية%70يدين نسبة املعلمين املستف373
معلمو التربية 

ث+م+بالبدنية 
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ27/2/1443هـ2527/2/1443

قسم التربية 
البدنية

كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف374
عف دور معلم الصف في تلفي ض

الطلب التحصيلي
لقاء تربوي 

معلمو الصفوف 
األولية

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ28/2/1443هـ2528/2/1443
قسم الصفوف 

األولية
كشف 
حضور 

بيبرنامج تدريحل املشكلت الرياضية %70يدين نسبة املعلمين املستف375
معلمو الرياضيات

م+ب
تقسم الرياضيامكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ29/2/1443هـ2528/2/1443

كشف 
حضور 

%70يدين نسبة املعلمين املستف376
ات األمن الفكري في مناهج الدراس

اإلسلمية
لقاء تربوي 

معلمو الدراسات 
ث+م+اإلسلمية ب

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ29/2/1443هـ2529/2/1443
قسم الدراسات 

اإلسلمية
كشف 
حضور 

بيبرنامج تدريدمج مهارات التفكير%70يدين نسبة املعلمين املستف377
معلمو 

االجتماعيات ب
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ21/3/1443هـ2520/3/1443

قسم 
االجتماعيات

كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

378
نسبة املعلمين 
املستفيدين 

لقاء تربوي التخطيط للتدريس والتعلم70%
معلمو العلوم 

ث+م+ب
قسم العلوممكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ25/3/1443هـ2525/3/1443

كشف 
حضور 

379
نسبة املعلمين 
املستفيدين 

ورشة تربوية سلميةالتنمية املهنية ملعلم الدراسات اإل 70%
معلمو الدراسات 

ث+م+باإلسلمية 
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ6/4/1443هـ256/4/1443

قسم الدراسات 
اإلسلمية

كشف 
حضور 

380
نسبة املعلمين 
املستفيدين

ورشة تربوية إدارة الصف اإللكتروني70%
معلمو الدراسات 

اإلسلمية ب
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ27/71442هـ2527/7/1442

قسم الدراسات 
اإلسلمية

كشف 
حضور 

381
نسبة املعلمين 
املستفيدين

ورشة تربوية الفصول االفتراضية70%
معلمو 

ث+االجتماعيات م
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ4/8/1442هـ254/8/1442

قسم 
االجتماعيات

كشف 
حضور 

382
نسبة املعلمين 
املستفيدين

ورشة تربوية إدارة الصف الرقمية 70%
معلمو الصفوف 

األولية
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ10/8/1442هـ2510/8/1442

قسم الصفوف 
األولية

كشف 
حضور 

383
نسبة املعلمين 
املستفيدين

70%
أساليب التعامل مع الطلب بواسطة

ن خللهتيمز وتفعيل البرامج التفاعلية م
يبرنامج تدريب

معلمو التربية 
الفنية ب

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ12/8/1442هـ4211/8/1442
قسم التربية 

الفنية
كشف 
حضور 

384
نسبة املعلمين 
املستفيدين

لقاء تربوي مهارات التدريس عن بعد70%
معلمو العلوم 

ث+م+ب
قسم العلوممكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ16/8/1442هـ2516/8/1442

كشف 
حضور 

385
نسبة املعلمين 
املستفيدين

يبرنامج تدريباستراتيجيات التعلم اإللكترونية70%
معلمو 

االجتماعيات ب
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ18/8/1442هـ2517/8/1442

قسم 
االجتماعيات

كشف 
حضور 

386
نسبة املعلمين 
املستفيدين

لقاء تربوي التعلم اإللكتروني الفعال70%
معلمو 

االجتماعيات ب
مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ7/3/1443هـ257/3/1443

قسم 
االجتماعيات

كشف 
حضور 

387
نسبة املعلمين 
املستفيدين

70%
أساليب التعامل مع الطلب بواسطة

ن خللهوتفعيل البرامج التفاعلية متيمز
يبرنامج تدريب

معلمو التربية 
الفنية م

مكتب الشمالقاعة افتراضيةمكتب الشمالهـ30/3/1443هـ4229/3/1443
قسم التربية 

الفنية
كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

كشف حضور شعبة العلوممكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد357/237/23معلمو العلومورشة تربويةاملختبرات االفتراضية%85يننسبة حضور املعلم388

كشف حضور ةاألوليالصفوفمكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد207/247/24معلمون ورشة تربويةإدارة الصف الرقمية %70يننسبة حضور املعلم389

%60يننسبة حضور املعلم390
ربية بناء األسئلة االلكترونية ملواد الت

االسلمية
ورشة تربوية

معلمو التربية 
اإلسلمية

مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد309/29/2
شعبة التربية
االسلمية

كشف حضور 

كشف حضور شعبة العلوممكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد351443/3/251443/3/26معلمو العلومورشة تربويةاملختبرات االفتراضية%85يننسبة حضور املعلم391

%70يننسبة حضور املعلم392
سلمية في التطوير املنهي ملعلمي التربية اإل 
الصفوف األولية

يبرنامج تدريب
معلمي الصفوف 

األولية
مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد506/256/25

شعبة الصفوف
األولية

كشف حضور 

%70يننسبة حضور املعلم393
سلمية في التطوير املنهي ملعلمي التربية اإل 
الصفوف األولية

يبرنامج تدريب
معلمي الصفوف 

األولية
كشف حضور مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد507/27/2

كشف حضور شعبة العلوممكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد357/37/4معلمو العلوميبرنامج تدريبمهارات تدريس العلوم%85يننسبة حضور املعلم394

يبرنامج تدريباستراتيجيات تدريس الفهم القرائي%70يننسبة حضور املعلم395
معلمي الصفوف 

األولية
كشف حضور مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد507/97/10

لقاء تربوي إدارة الصف لحصة القرآن الكريم%60يننسبة حضور املعلم396
معلمي التربية 
اإلسلمية ب

مكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد207/127/12
شعبة التربية
االسلمية

كشف حضور 

%60يننسبة حضور املعلم397
شكلة فهم امل)تدريس املشكلت الرياضية 

(الرياضية
كشف حضور اتشعبة الرياضيمكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد407/177/18معلمي الرياضياتيبرنامج تدريب
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

يبرنامج تدريباستراتيجيات الفهم القرائي%70يننسبة حضور املعلم398
معلمي اللغة 

العربية
مكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد356/286/29

شعبة اللغة 
العربية

كشف حضور 

%85يننسبة حضور املعلم399
م دليل التقوي)تقويم التعلم عن بعد 
(االلكتروني

كشف حضور شعبة العلوممكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد358/18/1معلمو العلوملقاء تربوي 

لقاء تربوي دليل املعلم الواقع واملأمول %70يننسبة حضور املعلم400
معلمي الصفوف 

األولية
كشف حضور ةالصفوف األوليمكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد208/38/3

لقاء تربوي ياالستيعاب املفاهيمي للنحو العرب%70يننسبة حضور املعلم401
معلمي اللغة 

العربية
مكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد308/118/11

شعبة اللغة 
العربية

كشف حضور 

%70يننسبة حضور املعلم402
ات بناء فقرات اختبارية تستهدف مهار 

التفكير العليا
ورشة تربوية

معلمي اللغة 
العربية

كشف حضور مكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد358/188/18

كشف حضور اتشعبة الرياضيمكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد328/238/23معلمي الرياضياتورشة تربويةدراسة اإلختبارات االلكترونية %60يننسبة حضور املعلم403

يبرنامج تدريبسلميةالتنمية املهنية ملعلم التربية اال %60يننسبة حضور املعلم404
معلمي التربية 
اإلسلمية ب

مكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد408/258/26
شعبة التربية
االسلمية

كشف حضور 

%60يننسبة حضور املعلم405
إسهامات وأثر التعليم عن بعد في 

مستقبل التعليم
كشف حضور اتشعبة الرياضيمكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد408/298/29معلمي الرياضياتلقاء تربوي 

%70يننسبة حضور املعلم406
مهارات فهم املسموع واملقروء وفي 

اكتساب املعرفة
يبرنامج تدريب

معلمي اللغة 
العربية

مكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد351443/2/121443/2/13
شعبة اللغة 

العربية
كشف حضور 

ورشة تربويةإضاءات حول الفهم القرائي %70يننسبة حضور املعلم407
معلمي الصفوف 

األولية
كشف حضور مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد201443/2/151443/2/15
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%85نسبة حضور املعلمين408
تدريس العلوم في ضوء متطلبات
االختبارات الوطنية والدولية

شعبة العلوممكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد351443/2/191443/2/20معلمي العلوم يبرنامج تدريب
كشف 
حضور 

لقاء تربوي مأساليب تدريس مادة القرآن الكري%60نسبة حضور املعلمين409
معلمي التربية 
اإلسلمية ب

مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد201443/2/291443/2/29
شعبة التربية
االسلمية

كشف 
حضور 

اتشعبة الرياضيمكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد321443/3/41443/3/5معلمي الرياضياتيبرنامج تدريبالتدريس املتمايز%60نسبة حضور املعلمين410
كشف 
حضور 

يبرنامج تدريباملتعددة الذكاءات%70نسبة حضور املعلمين411
معلمي الصفوف 

األولية
ةالصفوف األوليمكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد201443/3/61443/3/7

كشف 
حضور 

%70نسبة حضور املعلمين412
ة دور معلم اللغة العربية في تهيئ

الجانب-الطلب الختبار القدرات 
اللفظي

ورشة تربوية
معلمي اللغة 

العربية
مكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد351443/3/111443/3/11

شعبة اللغة 
العربية

كشف 
حضور 

%70نسبة حضور املعلمين413
صفوف املهارات األساسية في تدريس ال

األولية
يبرنامج تدريب

معلمي الصفوف 
األولية

مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد201443/3/191443/3/20
شعبة الصفوف

األولية
كشف 
حضور 

%70نسبة حضور املعلمين414
ي االستفادة من الخبرات الدولية ف

تقويم مهارات القراءة
لقاء تربوي 

معلمي اللغة 
العربية

مكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد301443/4/21443/4/2
شعبة اللغة 

العربية
كشف 
حضور 

%60نسبة حضور املعلمين415
ج اليات تقليص الفجوة وفق نتائ

التحصيلي والقدرات
اتشعبة الرياضيمكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد401443/4/101443/4/10معلمي الرياضياتورشة تربوية

كشف 
حضور 

%60نسبة حضور املعلمين416
نشط في تفعيل استراتيجيات التعلم ال
مواد التربية االسلمية

يبرنامج تدريب
معلمو التربية 

اإلسلمية
مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد301443/4/121443/4/13

شعبة التربية
االسلمية

كشف 
حضور 

%60نسبة حضور املعلمين417
دراسة الفاقد التعليمي وسبل 

معالجته 
اتشعبة الرياضيمكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد321443/4/171443/4/17معلمي الرياضياتلقاء تربوي 

كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%70نسبة حضور املعلمين418
دور معلم الصف في تلفي 
ضعف الطلب التحصيلي

لقاء تربوي 
معلمي الصفوف 

األولية
مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد201443/4/181443/4/18

شعبة الصفوف
األولية

كشف 
حضور 

ةورشة تربويئيدراسة أسئلة االختبار النها%60نسبة حضور املعلمين419
معلمو التربية 

اإلسلمية
مكتب بحرة قاعة افتراضية-عن بعد201443/4/191443/4/19

شعبة التربية
االسلمية

كشف 
حضور 

%85نسبة حضور املعلمين420
دليل)تقويم التعلم عن بعد 
(التقويم االلكتروني

شعبة العلوممكتب بحرةقاعة افتراضية-عن بعد351443/4/231443/4/24معلمو العلوملقاء تربوي 
كشف 
حضور 

-ي شعبة االنجليز مكتب الجنوبالبتوب-قاعة افتراضية1442\6\144227\6\1927ثمعلميلقاءملف اإلنجاز اإللكتروني%100نامج نسبة املستفيدين من البر 421

-ي شعبة االنجليز مكتب الجنوبالبتوب-قاعة افتراضية1442\6\144228\6\1628ممعلميورشةبناء االختبار الجيد%100نامج نسبة املستفيدين من البر 422

-ي شعبة االنجليز مكتب الجنوبالبتوب-قاعة افتراضية1442\7\144219\7\1918معلمي ببرنامجMcGraw Hill%100نامج نسبة املستفيدين من البر 423

-ي شعبة االنجليز مكتب الجنوبالبتوب-قاعة افتراضية1442\7\14422\7\202بمعلميلقاءMcGraw Hill%100نامج نسبة املستفيدين من البر 424

%100نامج نسبة املستفيدين من البر 425
Online assessment for 

intermediate
-ي شعبة االنجليز مكتب الجنوبالبتوب-قاعة افتراضية1442\7\14423\7\163ممعلميورشة

%100نامج نسبة املستفيدين من البر 426
Elements of a successful 

lesson
-ي شعبة االنجليز مكتب الجنوبالبتوب-قاعة افتراضية1442\7\144224\7\2023معلمي ثبرنامج

-ي شعبة االنجليز مكتب الجنوبالبتوب-قاعة افتراضية1443\2\14436\2\196بمعلميلقاءالتطبيقات الرقمية%100نامج نسبة املستفيدين من البر 427
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

-ي شعبة االنجليز مكتب الجنوبالبتوبال يوجديةقاعة افتراض1443\2\144312\2\1612م ثمعلميورشةدراسة أسئلة الفصل الثاني%100رنامج نسبة املستفيدين من الب428

-ي شعبة االنجليز مكتب الجنوبالبتوبال يوجديةقاعة افتراض1443\3\14434\3\193م ثمعلميبرنامجتنمية مهنية%100رنامج نسبة املستفيدين من الب429

-ةشعبة االسلميمكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد 251442/7/11442/7/1م ثبيبرنامج تدريفن إدارة الصف%100رنامج نسبة املستفيدين من الب430

-ةشعبة االسلميمكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد251442/8/91442/8/9بورشة بناء األسئلة %100رنامج نسبة املستفيدين من الب431

-ةشعبة االسلميمكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد251442/7/21442/7/2م ثلقاءاملنصات االلكترونية%100رنامج نسبة املستفيدين من الب432

-ةشعبة االسلميمكتب الجنوبالبتوبال يوجداملدارس251443/2/131443/2/13ببرنامج التخطيط للتدريس%100رنامج نسبة املستفيدين من الب434

-ةشعبة االسلميمكتب الجنوبالبتوبال يوجداملدارس 251443/4/101443/4/10م ث ورشة االختبارالجيدبناء %100رنامج نسبة املستفيدين من الب435

-ةشعبة االسلميمكتب الجنوبالبتوبال يوجداملدارس 251443/4/241443/4/24بلقاء  دمج التقنية في التدريس%100رنامج نسبة املستفيدين من الب436

-أالوليةشعبة مكتب الجنوبالبتوبال يوجدمكتب الجنوب251442/8/221442/8/22معلمينورشة عملكريمالتميز في تدريس القرآن ال%100رنامج نسبة املستفيدين من الب437

438
متوسط نتائج الطلبة في 
اءةاالختبارات الدولية في القر 

-أالوليةشعبة مكتب الجنوبالبتوبال يوجدمكتب الجنوب251434/2/1414/2/1443معلمينلقاء تربوي دليل املعلم الواقع واملأمول 100%

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

163



مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

164

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

439
ر متوسط عدد ساعات التطوي

علمين املاستكملهااملنهي التي 
100%

ريس املهارات األساسية في تد
الصفوف األولية

برنامج 
تدريبي

مكتب الجنوبالبتوبال يوجدمكتب الجنوب2512/4/144313/4/1443معلمين
الصفوف 
االولية 

-

مكتب الجنوبالبتوبال يوجداملدارس201442/8/221442/8/22بورشة السحابيمنصات التخزين %100رنامج نسبة املستفيدين من الب440
شعبة 

االجتماعيات  
-

%100رنامج نسبة املستفيدين من الب441
مهارات إدارة الفصل 

االلكتروني 
برنامج 
تدريبي

مكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد 251442/7/91442/7/9م ث
شعبة 

االجتماعيات  
-

مكتب الجنوبالبتوبال يوجداملدارس201442/8/301442/8/30م ثلقاءتحليل املحتوى %100رنامج نسبة املستفيدين من الب442
شعبة 

االجتماعيات  
-

مكتب الجنوبالبتوبال يوجداملدارس251443/2/121443/2/12ببرنامج مواصفات الحصة النشطة%100رنامج نسبة املستفيدين من الب443
شعبة 

االجتماعيات  
-

مكتب الجنوبالبتوبال يوجداملدارس 201443/4/101443/4/10م ث ورشة االختبارالجيدبناء %100رنامج نسبة املستفيدين من الب444
شعبة 

االجتماعيات  
-

%100رنامج نسبة املستفيدين من الب445
في  google Earthاستخدام 

التدريس
مكتب الجنوبالبتوبال يوجداملدارس 201443/4/181443/4/18بلقاء  

شعبة 
االجتماعيات  

-

251442/8/261442/8/26ث/معلمو لقاءبناء االختبار الجيد%100رنامج نسبة املستفيدين من الب446
مكتب الجنوب

(عن بعد)
-ت شعبة رياضيامكتب الجنوبالبتوبال يوجد

251442/8/301442/8/30ب/ معلموورشةدراسة أسئلة االختبار%100رنامج نسبة املستفيدين من الب447
مكتب الجنوب

(عن بعد)
-ت شعبة رياضيامكتب الجنوبالبتوبال يوجد

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف



تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

25م/معلمو لقاءبناء االختبار الجيد%100برنامج نسبة املستفيدين من ال448
1443/2/11443/2/2

مكتب 
عن )الجنوب 
(بعد

-ت شعبة رياضيامكتب الجنوبالبتوبال يوجد

25ث/معلمو ورشةالتخطيط الفعال%100برنامج نسبة املستفيدين من ال449
1443/2/201443/2/20

مكتب 
عن )الجنوب 
(بعد

-ت شعبة رياضيامكتب الجنوبالبتوبال يوجد

25ب/معلمو برنامجاملحسوسات اليدوية%100برنامج نسبة املستفيدين من ال450
1443/4/111443/4/11

مكتب 
عن )الجنوب 
(بعد

-ت شعبة رياضيامكتب الجنوبالبتوبال يوجد

%100برنامج نسبة املستفيدين من ال451
التقويم اإللكتروني 
املتمركز حول املتعلم

ورشة
لة معلمي املرح
املتوسطة

-شعبة علوممكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد 303/7/14423/7/1442

%100برنامج نسبة املستفيدين من ال452
االختبارات الدولية 

والوطنية
لقاء

معلمي 
االبتدائي

-شعبة علوممكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد 3010/7/144210/7/1442

%100برنامج نسبة املستفيدين من ال453
استراتيجيات التدريس

عن بعد
بيبرنامج تدري

معلمي 
الثانوي 

-شعبة علوممكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد 3017/7/144218/7/1442

%100برنامج نسبة املستفيدين من ال454
التقويم اإللكتروني 
املتمركز حول املتعلم

ورشة
معلمي 
االبتدائي

-شعبة علوممكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد 2527/2/144327/2/1443
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تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%100برنامج نسبة املستفيدين من ال455
االختبارات الدولية 

والوطنية
لقاء

معلمي 
املتوسط

-شعبة علوممكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد 255/3/14435/3/1443

%100برنامج نسبة املستفيدين من ال456
عن استراتيجيات التدريس

بعد
بيبرنامج تدري

معلمي 
الثانوي 

-شعبة علوممكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد 2512/3/144313/3/1443

بيبرنامج تدريضيةبيئات التعلم االفترا%100برنامج نسبة املستفيدين من ال457
معلمو اللغة 
+  العربية  م 

ث
25

18/7/1442
هـ

هـ19/7/1442
عن 

مسائي_بعد
مكتب الجنوبالبتوبال يوجد

شعبة اللغة 
العربية

-

%100برنامج نسبة املستفيدين من ال458
تنمية مهارات الفهم 

القرائي
معلمو اللغة ةورشة تربوي

العربية ب م 
ث+ 

هـ3/8/1442هـ253/8/1442
عن 

بعد،صباحي
مكتب الجنوبالبتوبال يوجد

شعبة اللغة 
العربية

-

25لقاء تربوي يدمواصفات االختبار الج%100برنامج نسبة املستفيدين من ال459
26/7/1442

هـ
هـ26/7/1442

عن 
بعد،مسائي 

مكتب الجنوبالبتوبال يوجد
شعبة اللغة 

العربية
-

بيبرنامج تدريرائياستراتيجية الفهم الق%100برنامج نسبة املستفيدين من ال460
معلمو اللغة 

م+بالعربية  

25
20/1/1443

هـ
هـ21/1/1443

مكتب 
الجنوب

مكتب الجنوبالبتوبال يوجد
شعبة اللغة 

العربية
-

%100برنامج نسبة املستفيدين من ال461
لي في رفع املستوى التحصي

ةمهارتي القراءة والكتاب
هـ5/2/1443هـ255/2/1443ةورشة تربوي

مكتب 
الجنوب

مكتب الجنوبالبتوبال يوجد
شعبة اللغة 

العربية
-

لقاء تربوي أدوات التقويم%100برنامج نسبة املستفيدين من ال462
معلمو اللغة 
+  العربية  م 

ث
25

13/2/1443
هـ

هـ13/2/1443
مكتب 
الجنوب

مكتب الجنوبالبتوبال يوجد
شعبة اللغة 

العربية
-



تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرنامعاملشرو / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%100رنامج نسبة املستفيدين من الب463
طرق تقويم األهداف 

اتج التعليمية لتجويد نو 
التعليم

بيبرنامج تدري
معلمو الحاسب 

ث+ م 
20

18/7/1442
هـ

هـ19/7/1442
مكتب 
الجنوب

-شعبة حاسب الي مكتب الجنوبالبتوبال يوجد

%100رنامج نسبة املستفيدين من الب464
استراتيجيات تدريس 
مهارات الحاسب اآللي 

(الدليل املساند)
ةورشة تربوي

معلمو الحاسب 
ث+ م 

20
25/7/1442

هـ
هـ25/7/1442

مكتب 
الجنوب

-شعبة حاسب الي مكتب الجنوبالبتوبال يوجد

%100رنامج نسبة املستفيدين من الب465
في تفعيل أدوات التقويم
ن نظام املقررات لتحسي
التحصيل الدراس ي

لقاء تربوي 
معلمو الحاسب 

ث+ م 
20

26/7/1442
هـ

هـ26/7/1442
مكتب 
الجنوب

-شعبة حاسب الي مكتب الجنوبالبتوبال يوجد

%100رنامج نسبة املستفيدين من الب466
الذكاء االصطناعي في 

التعليم
بيبرنامج تدري

معلمو الحاسب 
ث+ م 

20
20/1/1443

هـ
هـ21/1/1443

مكتب 
الجنوب

-شعبة حاسب الي مكتب الجنوبالبتوبال يوجد

%100رنامج نسبة املستفيدين من الب467
األوراق التعليمية 

التفاعلية
ةورشة تربوي

معلمو الحاسب 
ث+ م 

هـ5/2/1443هـ205/2/1443
مكتب 
الجنوب

-شعبة حاسب الي مكتب الجنوبالبتوبال يوجد

%100رنامج نسبة املستفيدين من الب468
التفكير التصميمي 
ملتحسين نواتج التعل

لقاء تربوي 
معلمو الحاسب 

ث+ م 
20

13/2/1443
هـ

هـ13/2/1443
مكتب 
الجنوب

-شعبة حاسب الي مكتب الجنوبالبتوبال يوجد

ورشةمعوقات العمل التربوي %100رنامج نسبة املستفيدين من الب469
قادة ووكلء 

مدارس
مكتب الجنوبالبتوبال يوجدعن بعد1443\2\144328\2\2528

شعبة القيادة 
املدرسية 

-
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تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

470
نسبة املستفيدين من

البرنامج 
1510/7/144210/7/1442معلمون بيبرنامج تدريراضيةاملعارض الفنية االفت100%

مكتب 
الجنوب عن 

بعد
-شعبة الفنيةمكتب الجنوبالبتوبال يوجد

471
نسبة املستفيدين من

البرنامج 
100%

ة االختبارات التشخيصي
عن بعد

1516/8/144216/8/1442معلمون ةورشة تربوي
مكتب 

الجنوب عن 
بعد

-شعبة الفنيةمكتب الجنوبالبتوبال يوجد

472
نسبة املستفيدين من

البرنامج 
100%

ى أثر التطوير املنهي عل
جودة نواتج التعلم

152/8/14422/8/1442معلمون لقاء تربوي 
مكتب 

الجنوب عن 
بعد

-شعبة الفنيةمكتب الجنوبالبتوبال يوجد

473
نسبة املستفيدين من

البرنامج 
100%

أساليب التدريس لرفع
س ي مستوى التحصيل الدرا
يةفي مادة التربية البدن

2021/6/144222/6/1442معلمون بيبرنامج تدري
قاعة 

افتراضية
-ةشعبة البدنيمكتب الجنوبالبتوبال يوجد

474
نسبة املستفيدين من

البرنامج 
100%

لى التطوير املنهي وأثره ع
تحسين جودة الناتج 

التعليمي
2012/7/144212/7/1442معلمون لقاء تربوي 

قاعة 
افتراضية

-ةشعبة البدنيمكتب الجنوبالبتوبال يوجد

475
نسبة املستفيدين من

البرنامج 
100%

استراتيجيات التعلم 
دنيةالنشط في التربية الب

3010/8/144210/8/1442معلمون ورشة عمل
قاعة 

افتراضية
-ةشعبة البدنيمكتب الجنوبالبتوبال يوجد



تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج ةاملساندالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

476
ي كل تقنية فبرانامجينتقديم 

فصل دراس ي وتحويل جميع 
ة التقارير واالعمال الكتروني

يةبرامج تدريبةفصول افتراضية جاذب100%
مدارس 
تطوير

45
5 /7 /1442

هـ
كشف الحضور -وحدة تطوير--عن بعدهـ1442/ 7/ 5

امجتقرير البرن/ 

477
ي كل تقديم اربع برامج تقنية ف

فصل دراس ي وتحويل جميع 
ة التقارير واالعمال الكتروني

يةبرامج تدريبالتنوع في العمل100%
مدارس 
تطوير

45
26 /7  /

هـ1442
كشف الحضور -وحدة تطوير--عن بعدهـ1442/ 7/ 26

امجتقرير البرن/ 

478
ي كل تقديم اربع برامج تقنية ف

فصل دراس ي وتحويل جميع 
ة التقارير واالعمال الكتروني

يةبرامج تدريبمهارات التدريس100%
مدارس 
تطوير

45
9 /8 /1442

هـ
كشف الحضور -وحدة تطوير--عن بعدهـ1442/ 8/ 9

امجتقرير البرن/ 

479
ي كل تقديم اربع برامج تقنية ف

فصل دراس ي وتحويل جميع 
ة التقارير واالعمال الكتروني

يةبرامج تدريبادارة الوقت100%
مدارس 
تطوير

45
19 /71442

هـ
كشف الحضور -وحدة تطوير--عن بعدهـ71442/ 19

امجتقرير البرن/ 

480
ي كل تقديم اربع برامج تقنية ف

فصل دراس ي وتحويل جميع 
ة التقارير واالعمال الكتروني

100%
الحوسبة السحابية 

وتطبيقاتها
يةبرامج تدريب

مدارس 
تطوير

45
10 /71442

هـ
كشف الحضور -وحدة تطوير--عن بعدهـ71442/ 10

امجتقرير البرن/ 
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تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان 
التنفيذ

جهات التنفيذاملتطلبات
مؤشر إنجاز 

البرنامج ماليةإلىمنعددفئة
غير 
مالية

املساندةالرئيسية

481

نية تقديم اربع برامج تق
في كل فصل دراس ي 
ر وتحويل جميع التقاري
واالعمال الكترونية 

يةبرامج تدريبترونيالتميز في التوثيق االلك100%
مدارس 
تطوير

-وحدة تطوير--عن بعدهـ1442/ 8/ 11هـ1442/ 8/ 4511
/كشف الحضور 
تقرير البرنامج

482
تقديم برنامجيين 

تطويريين
يةبرامج تدريببناء املبادرات100%

مدارس 
تطوير

-وحدة تطوير--عن بعدهـ1442/ 7/ 12هـ1442/ 7/ 4512
/كشف الحضور 
تقرير البرنامج

483
تقديم برنامجيين 

تطويريين

ملدارس 
تطوير 

100%
ملتقىعدملتقى القيادة الفاعلة عن ب

مدارس 
تطوير 
ن والتعليم مل

اراد الحضور 

-وحدة تطوير--عن بعدهـ1442/ 8/ 4هـ8/1442/ 453
/كشف الحضور 
تقرير البرنامج

484
تقديم برنامجيين 

تطويريين
يةبرامج تدريبالشراكة املجتمعية100%

مدارس 
تطوير

-وحدة تطوير--عن بعدهـ1442/ 8/ 18هـ1442/ 8/ 4518
/كشف الحضور 
تقرير البرنامج

485
برنامجيينتقديم 

تطويريين
يةبرامج تدريببناء الخطة التطويرية100%

مدارس 
تطوير

-وحدة تطوير--املدارسهـ1442/ 8/ 25هـ1442/ 8/ 4525
/كشف الحضور 
تقرير البرنامج



تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
فاملستهد

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

486
نسبة املستفيدين من 

البرنامج 
100%

الذاكرة وآلية معالجة 
م املعلومات وعلقتها بتعل

األطفال املهارات الحركية

برنامج 
تدريبي

%70ةشعبة البدنيمكتب الجنوبالبتوبال يوجدقاعة افتراضية201443/2/11443/2/2معلمون 

487
نسبة املستفيدين من 

البرنامج 
100%

ية قوانين التعلم في الترب
البدنية

%70ةشعبة البدنيمكتب الجنوبالبتوبال يوجدقاعة افتراضية201443/2/201443/2/20معلمون ورشة عمل

488
نسبة املستفيدين من 

البرنامج 
100%

لتربية التعليم اإللكتروني في ا
البدنية

%70ةشعبة البدنيمكتب الجنوبالبتوبال يوجدقاعة افتراضية301443/4/111443/4/11معلمون لقاء تربوي 

489
لمية تطبيق املجتمعات التع
ص املهنية في اكثر من تخص
في مدارس تطوير

100%
)) نية املجتمعات التعلمية امله

((معلمين 
برامج 
تدريبية

مدارس 
تطوير

45
20 /6 /

هـ1442
هـ1442/ 6/ 20

عن بعد
كشف الحضور -وحدة تطوير--

امجتقرير البرن/ 

490
لمية تطبيق املجتمعات التع
ص املهنية في اكثر من تخص
في مدارس تطوير

100%
ات تاملت في تطبيق مجتمع

((ن مشرفي)) التعلم املهنية 
برامج 
تدريبية

اد مشرفي املو 
في مكتب 
الجنوب

25
24 /7  /

هـ1442
كشف الحضور -وحدة تطوير--عن بعدهـ1442/ 7/ 24

امجتقرير البرن/ 

491
لمية تطبيق املجتمعات التع

من مدارس % 30املهنية في 
.املكتب 

30%
)) نية املجتمعات التعلمية امله

((قيادات 
برامج 
تدريبية

مدارس 
مكاتب 
التعليم

28/6
هـ1442/

كشف الحضور يممكاتب التعلوحدة تطوير--عن بعدهـ28/6/1442
امجتقرير البرن/ 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرنامعاملشرو / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

492
متوسط ساعات التطوير 

.يناملنهي للمرشدين الصحي
100%

ى ومن أحياها التدريب عل
اإلسعافات األولية

تدريبي
ات/املرشدين
ات/الصحيين

10014 /615 /6
ل مركز التدريب األو 

ة القاعة االفتراضي
--

الشؤون الصحية 
املدرسية

إدارة التدريب 
واالبتعاث

كشف 
حضور 

493
متوسط ساعات التطوير 

.يناملنهي للمرشدين الصحي
تدريبيالكايزون في التعليم100%

ات/املرشدين
ات/الصحيين

10027 /628 /6
ابع مركز التدريب الر 
ة القاعة االفتراضي

--
الشؤون الصحية 

املدرسية
إدارة التدريب 

واالبتعاث
كشف 
حضور 

494
متوسط ساعات التطوير 

.يناملنهي للمرشدين الصحي
100%

د األسس الصحية ملا بع
سن األربعين

تدريبي
ات/املرشدين
ات/الصحيين

10028 /628 /6
اني مركز التدريب الث
ة القاعة االفتراضي

--
الشؤون الصحية 

املدرسية
إدارة التدريب 

واالبتعاث
كشف 
حضور 

495
متوسط ساعات التطوير 

.يناملنهي للمرشدين الصحي
تدريبيإدارة األزمات الصحية100%

ات/املرشدين
ات/الصحيين

10028 /629 /6
مركز التدريب 
السابع القاعة 
االفتراضية 

--
الشؤون الصحية 

املدرسية
إدارة التدريب 

واالبتعاث
كشف 
حضور 

496
متوسط ساعات التطوير 

.يناملنهي للمرشدين الصحي
100%

عي إستراتيجيات بناء الو 
الصحي

تدريبي
ات/املرشدين
ات/الصحيين

1002 /72 /7
ل مركز التدريب األو 

ة القاعة االفتراضي
--

الشؤون الصحية 
املدرسية

إدارة التدريب 
واالبتعاث

كشف 
حضور 

497
متوسط ساعات التطوير 

.يناملنهي للمرشدين الصحي
100%

التدريب على مسعف 
قلب

تدريبي
ات/املرشدين
ات/الصحيين

10012 /713 /7
ابع مركز التدريب الر 
ة القاعة االفتراضي

--
الشؤون الصحية 

املدرسية
إدارة التدريب 

واالبتعاث
كشف 
حضور 

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

املشروع/ اسم البرنامج 
نوع 

البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

498
ي متوسط ساعات التطوير املنه

.للمرشدين الصحيين
تدريبيخطوات نحو الصحة100%

ات /املرشدين
ات/الصحيين

10016 /717 /7
مركز التدريب الثاني 
القاعة االفتراضية 

--
الشؤون الصحية

املدرسية
إدارة التدريب
واالبتعاث

كشف 
حضور 

499
ي متوسط ساعات التطوير املنه

.للمرشدين الصحيين
تدريبيصحة مدى الحياة100%

ات /املرشدين
ات/الصحيين

10026 /727 /7
مركز التدريب الثالث 
القاعة االفتراضية 

--
الشؤون الصحية

املدرسية
إدارة التدريب
واالبتعاث

كشف 
حضور 

500
ي متوسط ساعات التطوير املنه

.للمرشدين الصحيين
100%

ارة اإلبداع التقني في اإلد
الصحية

تدريبي
ات /املرشدين
ات/الصحيين

1004 /85 /8
مركز التدريب السابع 
القاعة االفتراضية 

--
الشؤون الصحية

املدرسية
إدارة التدريب
واالبتعاث

كشف 
حضور 

501
ي متوسط ساعات التطوير املنه

.للمرشدين الصحيين
تدريبيالتغذية الوقائية100%

ات /املرشدين
ات/الصحيين

10015 /816 /8
مركز التدريب الثاني 
القاعة االفتراضية 

--
الشؤون الصحية

املدرسية
إدارة التدريب
واالبتعاث

كشف 
حضور 

502
ي متوسط ساعات التطوير املنه

.للمرشدين الصحيين
100%

ثة األنظمة الغذائية الحدي
ى النقاص الوزن وأثرها عل

صحة الجسم
تدريبي

ات /املرشدين
ات/الصحيين

10018 /819 /8
مركز التدريب الخامس 
القاعة االفتراضية 

--
الشؤون الصحية

املدرسية
إدارة التدريب
واالبتعاث

كشف 
حضور 

503
ي متوسط ساعات التطوير املنه

.للمرشدين الصحيين
تدريبيسفراء الحياة100%

ات /املرشدين
ات/الصحيين

10019 /819 /8
مركز التدريب الرابع 
القاعة االفتراضية 

--
الشؤون الصحية

املدرسية
إدارة التدريب
واالبتعاث

كشف 
حضور 

504
ي متوسط ساعات التطوير املنه

.للمرشدين الصحيين
100%

أسرة سعيدة رغم 
التجيات

تدريبي
ات /املرشدين
ات/الصحيين

10022 /822 /8
اعة مركز التدريب األول الق

االفتراضية 
--

الشؤون الصحية
املدرسية

إدارة التدريب
واالبتعاث

كشف 
حضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

املشروع/ اسم البرنامج 
نوع 

البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

505
ي متوسط ساعات التطوير املنه

.للمرشدين الصحيين
100%

الصحة النفسية للمرشدة
ي الصحية ومقاومة الضغوط ف

بيئة العمل
تدريبي

ات /املرشدين
ات/الصحيين

10025 /826 /8
مركز التدريب الخامس القاعة

االفتراضية 
--

الشؤون 
الصحية 
املدرسية

إدارة التدريب 
واالبتعاث

كشف 
حضور 

506
نسبة املستفيدات من الورش 

التدريبية 
50%

مل العالليةتطبيقات عملية 
على الوثائق واملحفوظات

80لجنة الوثائقورش عمل 
1443/2

/26
1443/4

/27
حاسب ــــإدارة التخطيط 

إدارة 
التخطيط 
والتطوير 

ـــ
قوائم 

الحضور 

507
مة تدريب منسقي اإلعلم على حوك

الجتماعيمواقع التواصل 
الحوكمةتغيير دليل 100%

برنامج 
ن تدريبي ع
البعد

12منسوبات إعلم
1442/8

/1
1442/8

/1
اليوجدإدارة اإلعلم√-اإلدارة اإلعلم

قوائم 
حضور 
التدريب

508
امج ات على البر /نسبة املتدربين

ي اإللكترونية لخدمات الطلب ف
نظام نور 

100%
خدمات الطلب والعمليات 

اإللكترونية
برنامج 
تدريبي

مسؤولي 
ومسؤوالت 
الصندوق 
فآت املدرس ي واملكا

ي والنقل التعليم
باملدارس

700
1443/4

/10
1443/7

/20
-3000إدارة التعليم

إدارة 
خدمات 
الطلب 
والطالبات

يم مكاتب التعل
املدارس/ 

كشف 
/  الحضور 
التقرير

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

509

بي نسبة املتدربين من منسو 
دمة التعليم على استعمال  الخ
قة الذاتية بنظام فارس بطري

.صحيحة 

100%
& دورة تدريبيالتدريب التقني

ورشة عمل
منسوبي 
التعليم 

فريق فارس√ـــــعن بعد2334/6/14421/3/1443
إدارة التدريب 

واالبتعاث

عدد 
ي املشاركين ف
الدورة

ةدورة تدريبيالتقنية الحديثة%100رامج   نسبة املستفيدين من الب510
منسوبي 
التعليم 

فريق فارس√ـــــعن بعد4004/6/14421/3/1443
إدارة التدريب 

&واالبتعاث
ممكاتب التعلي

عدد 
ي املشاركين ف
الدورة

511
عدد املستفيدين من ساعات

التطوير املنهي
30

خلءكيفية رفع فرضيات اال 
بي برنامج تدري
يةالهيئة اإلدار عن بعد

30
مركز التدريب1442-2-281442-2-29

-
√

إدارة االمن 
والسلمة

إدارة التدريب 
االبتعاث

بيانات 
الحضور 

512
عدد  املستفيدين من ساعات

من التطوير املنهي منسقي األ 
والسلمة 

30
ية استمارة السلمة املدرس

في نظام نور 
ورشة

ية الهيئة اإلدار 
والتعليمية

301443-1-301443-1-30
مركز التدريب

-

√

إدارة االمن 
والسلمة 

إدارة التدريب 
االبتعاث

بيانات 
الحضور 

513
عدد املستفيدين من ساعات

التطوير املنهي ملحضري 
املختبرات

يةمخاطر املختبرات املدرس30
بي برنامج تدري
عن بعد

ية الهيئة اإلدار 
والتعليمية

301443-2-21
مركز التدريب1443-2-22

-√
إدارة االمن 
والسلمة 

إدارة التدريب 
االبتعاث

بيانات 
الحضور 
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

514
ن نسبة حضور املستفيدين م

البرنامج 
بي برنامج تدريالتحقيق اإلداري 90%

مشرفين 
ومفتش اداري 

-_زوم 2011/6/144213/6/1442
إدارة الشؤون 

القانونية 
-

/ تقرير
كشف 
حضور 

515
نسبة التقيد بالواجبات 

الوظيفية 
90%

املوظف العام بين الواجب 
واملحظور 

بي برنامج تدري
الوكيلت
واملعلمات 

املستجدات  
__زوم 7/1442//5025/7/144226

إدارة الشؤون 
القانونية 

_
كشف 
حضور 

516

ي متوسط ساعات التطوير املنه
للمستفيدين من البرامج 

التدريبية

متوسط 
يناملستهدف

بروميثيانالسبورة التفاعلية 
prometean

ــ عن بعد10021/6/144222/6/1442معلمات بيبرنامج تدري
أجهزة حاسب 

شبكة إنترنت+
إدارة التجهيزات 

قسم التقنيات/
إدارة التدريب

يذ مشهد تنف
برنامج

517
الفصول الذكية بمعامل 

تفاعلية
ــ عن بعد1006/7/14436/7/1443معلمات ورشة عمل 

أجهزة حاسب 
شبكة إنترنت+

إدارة التجهيزات 
قسم التقنيات/

إدارة التدريب
يذ مشهد تنف
ورشة

ورشة عملdonviewالسبورة الذكية 518
معلمي 

ومعلمات  
100

ــ عن بعد17/7/144217/7/1442
أجهزة حاسب 

شبكة إنترنت+
إدارة التجهيزات 

قسم التقنيات/
إدارة التدريب 

واالبتعاث
يذ مشهد تنف
ورشة

ــ عن بعد12/8/144212/8/1442
أجهزة حاسب 

شبكة إنترنت+
إدارة التجهيزات 

قسم التقنيات/
إدارة التدريب 

واالبتعاث
يذ مشهد تنف
ورشة

519
األنشطة التفاعلية في 

انبروميثيالسبورة الذكية 
ــ عن بعد1005/8/14425/8/1442معلمات ورشة عمل 

أجهزة حاسب 
شبكة إنترنت+

إدارة التجهيزات 
قسم التقنيات/

إدارة التدريب 
واالبتعاث

يذ مشهد تنف
ورشة

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

520

متوسط ساعات 
التطوير املنهي 

للمستفيدين من 
البرامج التدريبية

100%

ظام ورشة تفعيل املصادر في ن
نور 

ورشة عمل
مسؤولي 
املصادر

ـــعن بعد355/6/14425/6/1442
شبكة +أجهزة حاسب 
إنترنت 

إدارة 
التجهيزات
املدرسية

مدرسة رملة 
ان بنت أبي سفي

ث
ذ مشهد تنفي
ورشة

521
سبكترونالسبورة الذكية 

spectron
50معلمات بيبرنامج تدري

23/7/144
2

24/7/144
2

ـــعن بعد
شبكة +أجهزة حاسب 
إنترنت 

إدارة 
التجهيزات
املدرسية

إدارة التدريب 
واالبتعاث

ذ مشهد تنفي
برنامج

522
الفصول الذكية بمعامل 

تفاعلية
100معلمات بيبرنامج تدري

20/6/144
2

21/6/144
2

ـــعن بعد
شبكة +أجهزة حاسب 
إنترنت 

إدارة 
التجهيزات

قسم /
التقنيات

إدارة التدريب 
ذ مشهد تنفيواالبتعاث

برنامج

523
املختبرات اإلفتراضية 

(يزياءالكيمياء والف)كروكودايل 
بيبرنامج تدري

م معلمات العلو 
والكيمياء 
والفيزياء

30
18/2/144

3
19/2/144

3
ــ عن بعد

شبكة +أجهزة حاسب 
إنترنت 

إدارة 
التجهيزات
املدرسية

ذ مشهد تنفيإدارة التدريب
برنامج

مصادرنا نحو القمة524
لقاء 

استطلعي
مسؤولي 
املصادر

30
28/6/144

2
29/6/144

2
ــ عن بعد

شبكة +أجهزة حاسب 
إنترنت 

إدارة 
التجهيزات
املدرسية

إدارة التدريب 
واالبتعاث

ذ مشهد تنفي
برنامج

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

525

نهي متوسط ساعات التطوير امل
للمستفيدين من البرامج 

التدريبية
100%

ز تفعيل نظام نور في مراك
مصادر التعلم

ــعن بعد5013/7/144213/7/1442ادرمسؤولي املصورشة عمل 
أجهزة حاسب 

شبكة إنترنت+
إدارة التجهيزات

املدرسية
إدارة التدريب
واالبتعاث

يذ مشهد تنف
ورشة

526
االنفوغرافيكتصميم 

بواسطة البور بوينت 
50ادرمسؤولي املصورشة عمل

27/7/144227/7/1442
ــعن بعد

أجهزة حاسب 
شبكة إنترنت+

إدارة التجهيزات
املدرسية

إدارة التدريب
واالبتعاث

يذ مشهد تنف
ورشة

13/4/144313/4/1443
يذ مشهد تنف
ورشة

527
في مراكز مصادر 2030رؤية 

التعلم
لقاء 

استطلعي
30ادرمسؤولي املص

23/2/1443
23

ــعن بعد23/2/1443
أجهزة حاسب 

شبكة إنترنت+
إدارة التجهيزات

املدرسية
إدارة التدريب
واالبتعاث

يذ مشهد تنف
ورشة

ــعن بعد5011/3/144311/3/1443ادرمسؤولي املصورشة عملمنظام نور في مصادر التعل528
أجهزة حاسب 

شبكة إنترنت+
إدارة التجهيزات

املدرسية
إدارة التدريب
واالبتعاث

يذ مشهد تنف
ورشة

529
املحافظة على املمتلكات

املدرسية
ورشة عمل

شاغلي 
الوظائف 
التعليمية في
املدارس

ــعن بعد2004/7/14424/7/1442
أجهزة حاسب 

شبكة إنترنت+
إدارة التجهيزات

املدرسية
املدارس

يذ مشهد تنف
ورشة

530
نهي متوسط ساعات التطوير امل
%100ملنسوبي ومنسوبات اإلدارة

نسوبي برامج التطوير املنهي مل
ومنسوبات اإلدارة

برنامج 
تدريبي 

منسوبي 
ومنسوبات 

اإلدارة
76

إلى 6/6/1442ابتداء  من 
25/4/1443

ـــعن بعد
أجهزة حاسب 

شبكة إنترنت+
إدارة التدريب 

واالبتعاث

إدارة 
التجهيزات 
املدرسية

شهادة 
حضور 
برنامج 
تدريبي
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تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية2-4: الهدف

جمؤشر إنجاز البرنامجهات التنفيذالمتطلباتمكان التنفيذتاريخ التنفيذالمستهدفونامجنوع البرناملشروع/ اسم البرنامج قيمة املستهدفمؤشر قياس األداءم
املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%100دريبيعدد املتدربات في البرنامج الت531
أدوات التعليم عن بعد 

التفاعلية

برنامج 
تدريبي

شاغلت 
الوظائف 
التعليمية

131442/6/181442/6/19
مركز التدريب 
الثاني باإلسكان

R

إدارة تقنية 
املعلومات

إدارة التدريب
واإلبتعاث

كشف حضور 
املتدربات

151442/6/211442/6/22األمن في التعليم عن بعد%100دريبيعدد املتدربات في البرنامج الت532
مركز التدريب 
الرابع بالعوالي

R
كشف حضور 

املتدربات

191442/6/281442/6/29أساسيات أمن املعلومات%100ريبيعدد امللتحقات بالبرنامج التد533
مركز التدريب 
الثاني باإلسكان

R
كشف حضور 

املتدربات

%100ريبيعدد امللتحقات بالبرنامج التد534
ق بناء اإلختبارات في تطبي

(Forms)النماذج 
211442/6/281442/6/29

مركز التدريب 
الرابع بالعوالي

R
كشف حضور 

املتدربات

%100ريبيعدد امللتحقات بالبرنامج التد535
حرك تصميم اإلنفوجرافيك املت

(Vyondبإستخدام 
1031442/7/121442/7/13

مركز التدريب 
الرابع بالعوالي

R
كشف حضور 

املتدربات

191442/7/161442/7/17الهندسة االجتماعية%100دريبيعدداملتدربات في البرنامج الت536
مركز التدريب 
الثاني باإلسكان

R
كشف حضور 

املتدربات

%100دريبيعدداملتدربات في البرنامج الت537
صناعة الفيديو التعليمي 

Camtasiaبإستخدام برنامج 
1001442/7/191442/7/20

مركز التدريب 
الثاني باإلسكان

R
كشف حضور 

املتدربات

401442/7/261442/7/27األمن في التعليم عن بعد%90دريبيفي البرنامج التعدداملتدربات538
ول مركز التدريب األ 

بالعزيزية
R

كشف حضور 
املتدربات

%90دريبيعدداملتدربات في البرنامج الت539
ليم األدوات التفاعلية في التع

اإللكتروني
401442/7/261442/7/27

مركز التدريب 
الخامس بالشرائع

R
كشف حضور 

املتدربات

601442/7/261442/7/27أوراق العمل التفاعلية%90ريبيعدد امللتحقات بالبرنامج التد540
مركز التدريب 
الثاني باإلسكان

R
كشف حضور 

املتدربات
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املشروع/ اسم البرنامج قيمة املستهدفمؤشر قياس األداءم
نوع 

البرنامج
تاريخ التنفيذالمستهدفون

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذالمتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

541
نامج عدد امللتحقات بالبر 

التدريبي
برنامج أساسيات أمن املعلومات90%

تدريبي
شاغلت 
الوظائف 
التعليمية

601442/8/111442/8/12
مركز التدريب 

ةبالنواريالثالث 
-R

إدارة تقنية 
املعلومات

إدارة التدريب
واإلبتعاث

كشف حضور 
املتدربات

542
نامج عدد امللتحقات بالبر 

التدريبي
98%

دامبإستخالخرائط املعرفية 
mindomoبرنامج 

601442/8/171442/8/17
مركز التدريب 
األول بالعزيزية

-R
كشف حضور 

املتدربات

543
عدد شاغلي الوظائف 
التعليمية الحاضرين

البرامج 
ــــــــمراكز التدريب 1247004/06/144212/05/1443املعلمينتدريبينالتطوير املنهي للمعلمي100%

قاعات 
افتراضية 

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث 

مكاتب 
التعليم

بيانات الحضور 
وشهادة البرنامج

544

عدد معلمي ومعلمات 
املدارس السعودية في
الخارج الحاضرين 

البرنامج 

100%
( عن بعد)مسار التدريب 

( جاملدارس السعودية بالخار )
تدريبي

معلمي 
ومعلمات 
الخارج

ــــــــمراكز التدريب 53204/06/144212/05/1443
قاعات 

افتراضية 

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث 

قسم 
التدريب عن

بعد

545
عدد مشرفي التدريب 
الحاضرين البرامج 

تدريبي التدريبملشرفوالتطوير املنهي 100%
مشرفو 
التدريب

ــــــــمراكز التدريب 2304/06/144212/05/1443
قاعات 

افتراضية 

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث 

ــــ



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
تدريب  شاغلي الوظائف

تابة التنفيذية على مهارة ك
الخبر الصحفي

100%
تحرير الخبر 
الصحفي

اليوجدإدارة اإلعلم √-اإلدارة اإلعلم61442/6/291442/6/29متدرباتي برنامج تدريب
قوائم حضور 

التدريب 

2
تدريب شاغلي الوظائف 

مل التنفيذية على آليات ع
التحقيق الصحفي

100%
كتابة التقارير 
الصحفية 

قوائم حضور اليوجدإدارة اإلعلم √-اإلدارة اإلعلم61442/7/61442/7/6متدرباتي برنامج تدريب
التدريب 

3
ت /نسبة تطبيق موظفين

نظام فارس للنظام  
100%

مةلنرتقي نحو الق
&دورة تدريبية 

ورشة & لقاء
عمل

ت / موظفين 
نظام فارس 

134/6/14421/4/1443
إدارة نظام 

فارس
فريق فارسفريق فارس√ـــــ

بيان توقيع 
الحضور 

4
موظفي وموظفات اإلدارات

ومكاتب التعليم
50%

منصة 
(تراسل)أعمالي

تدريبي

ة موظفين منص
أعمالي في 

إدارات ومكاتب
التعليم

1001442/07/161443/02/23
ت مركز االتصاال 
اإلدارية

شواهد حضور −
مركز 

االتصاالت 
اإلدارية

شواهد الحضور يةاملوارد البشر 

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التنفيذية3-4: الهدف

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

181



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج ةاملساندالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

5
عدد الحضور بالدورات 

التدريبية
60

أسياسيات 
االكسس 

برنامج تدريبي
شاغلي وشاغلت 

ذيةالوظائف التنفي
هـ1442/06/13هـ32201442/06/11

قاعات 
افتراضية

-
ي إشتراك ف-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

6
عدد الحضور بالدورات 

التدريبية
برنامج تدريبياالنفجرافيك60

شاغلي وشاغلت 
ذيةالوظائف التنفي

هــ1442/06/15هــ32201442/06/14
قاعات 
افتراضية

-
ي إشتراك ف-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

7
عدد الحضور بالدورات 

التدريبية
برنامج تدريبياالنفجرافيك60

شاغلي وشاغلت 
ذيةالوظائف التنفي

هـ1442/07/10هـ32201442/07/09
قاعات 
افتراضية

-
ي إشتراك ف-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

8
عدد الحضور بالدورات 

التدريبية
100

الحوار في بيئة 
العمل 

برنامج تدريبي
شاغلي وشاغلت 

ذيةالوظائف التنفي
هــ1442/06/19هــ49851442/06/18

قاعات 
افتراضية

-
ي إشتراك ف-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

9
عدد الحضور بالدورات 

التدريبية
100

الحوار في بيئة 
العمل 

برنامج تدريبي
شاغلي وشاغلت 

ذيةالوظائف التنفي
هـ1442/07/03هـ49851442/07/02

قاعات 
افتراضية

-
ي إشتراك ف-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

10
عدد الحضور بالدورات 

التدريبية
برنامج تدريبيصناعة القائد 60

شاغلي وشاغلت 
ذيةالوظائف التنفي

هــ1442/06/22هــ32201442/06/21
قاعات 
افتراضية

-
ي فإشتراك-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

عدد الحضور بالدورات11
التدريبية

يبرنامج تدريبصناعة القائد 60
شاغلي وشاغلت 

الوظائف 
التنفيذية

هـ1442/07/27هـ32201442/07/26
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي
بيق إشتراك في تط

زووم

ادارة املوارد 
البشرية

-
كشف الحضور 

للدورات

12
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
60

مهارات اكسل 
للمساعد اإلداري 

يبرنامج تدريب
شاغلي وشاغلت 

الوظائف 
التنفيذية

هــ1442/06/26هـ32201442/06/25
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي
بيق إشتراك في تط

زووم

ادارة املوارد 
البشرية

-
كشف الحضور 

للدورات

13
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
60

ملف اإلنجاز 
االلكتروني 

يبرنامج تدريب
شاغلي وشاغلت 

الوظائف 
التنفيذية

هـ1442/06/29هـ32201442/06/28
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

بيق في تطإشتراك
زووم

ادارة املوارد 
البشرية

-
كشف الحضور 

للدورات

14
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
60

ملف اإلنجاز 
االلكتروني 

يبرنامج تدريب
شاغلي وشاغلت 

الوظائف 
التنفيذية

هـ1442/08/05هـ32201442/08/04
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

بيق في تطإشتراك
زووم

ادارة املوارد 
البشرية

-
كشف الحضور 

للدورات

15
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
100

مهارات التعامل مع 
الرؤساء 

يبرنامج تدريب
شاغلي وشاغلت 

الوظائف 
التنفيذية

هـ1442/08/09هـ32201442/08/08
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

بيق في تطإشتراك
زووم

ادارة املوارد 
البشرية

-
كشف الحضور 

للدورات
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

16
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
بيبرنامج تدرياالبداع اإلداري 100

شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/07/06هـ49851442/07/05
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

17
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
بيبرنامج تدرية املراسلت الكتابي60

شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/07/13هـ32201442/07/12
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

18
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
بيبرنامج تدرية املراسلت الكتابي60

شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/07/20هـ32201442/07/19
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

19
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
بيبرنامج تدريالتثقيف اإلداري 60

شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/07/17هـ32201442/07/16
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

20
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
60

بيرة تحليل البيانات الك
" Excel" وعرضها

بيبرنامج تدري
شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/07/24هـ32201442/07/23
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

21
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
بيبرنامج تدريتطبيقات قوقل 60

شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/08/02هـ32201442/08/01
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات
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تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التنفيذية3-4: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

ذمكان التنفي
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

22
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
بيبرنامج تدريفن التصاميم 100

شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/08/12هـ49851442/08/10
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

23
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
60

" Excel "   نماذج
االعمال    

بيبرنامج تدري
شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/08/16هـ32201442/08/15
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

24
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
60

) العروض التقديمية
Powerpoint )

بيبرنامج تدري
شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/08/19هـ32201442/08/18
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

25
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
60

 wordما يكروسوفت 
متقدم

بيبرنامج تدري
شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/07/04هـ32201442/07/04
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

26
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
60

 wordما يكروسوفت 
متقدم

بيبرنامج تدري
شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/08/03هـ32201442/08/03
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

27
عدد الحضور بالدورات

التدريبية
60

حل املشكلت بطرق 
مل إبداعية في بيئة الع

بيبرنامج تدري
شاغلي وشاغلت 
يةالوظائف التنفيذ

هـ1442/08/23هـ32201442/08/22
قاعات 
افتراضية

-
-حاسب آلي

تطبيق زووم
ادارة املوارد 

البشرية
-

كشف الحضور 
للدورات

تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التنفيذية3-4: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

يذمكان التنف
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

28
ن عدد املستفيدين م

األمن إشتراطات
والسلمة

20
السلمة واملنسقة

الجديدة
ي برنامج تدريب
عن بعد

25-1-241443-1-251443الهيئة اإلدارية
مركز 

التدريب 
-√

إدارة االمن 
والسلمة 

إدارة 
التدريب 
االبتعاث

ر بيانات الحضو 

29

ن  عدد املستفيدين م
نهي ساعات التطوير امل

االمن ملنسقى
والسلمة 

30
معوقات منسق االمن

والسلمة 
25-8-251442-8-301442الهيئة اإلدارية ورشة

مركز 
التدريب 

-√
إدارة االمن 
والسلمة 

إدارة 
التدريب 
االبتعاث

ر بيانات الحضو 

30
معدل ساعات 

التدريب
تدريبالتدريب املقيم100%

ـات /منسوبي
اإلدارة شاغلي 

الوظائف 
التنفيذية

154 /6/14424 /6 /1443

إدارة 
املراجعة 
الداخلية 

بنات/بنين

√

إدراة
املراجعة 
الداخلية 

اتبن/ بنين 

مدير إدارة 
املراجعة 
الداخلية

بيانات حضور 
البرنامج 
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تطوير الكفاية المهنية لشاغلي الوظائف التنفيذية3-4: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجروعاملش/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
ة عدد الرسائل االرشادي

للتوثيق 
رسائل ارشادية 100%

-فيديوهات 
انفوجرافيك

امليدان 
التعليمي 

ـــذاتي الكتروني 1422/7/161443/3/15ـــ
إدارة 

التخطيط 
والتطوير 

ـــ
ات رسائل وفيديوه
ارشادية

2
فدين نسبة املعلمين املو 

الستكمال الدراسات 
العليا

12004/06/144212/05/1443املعلميناكاديميااليفاد1%
الجامعات 
املحلية

ة قاعات افتراضيــــــــ
إدارة التدريب
واالبتعاث 

اإلدارة العامة 
لليفاد

واالبتعاث

بيانات الحضور 
وشهادة البرنامج

3
تعثين نسبة املعلمين املب

الستكمال الدراسات 
العليا

1204/06/144212/05/1443املعلميناكاديمياالبتعاث0,001%
الجامعات 
العاملية

ة قاعات افتراضيــــــــ
إدارة التدريب
واالبتعاث 

-ــــ

4
عدد البحوث 

والدراسات  املنجزة
بحثيالبحوث والدراسات100%

املشرف 
التربوي 

ة قاعات افتراضيــــــــتعليم مكة104/06/144212/05/1443
إدارة التدريب
واالبتعاث 

االشراف 
التربوي 

خطاب القبول 

5
ية   عدد الحقائب التدريب

املنجزة
مكتبي الحقيبة التدريبية80%

املشرف 
التربوي 

ة قاعات افتراضيــــــــتعليم مكة1004/06/144212/05/1443
إدارة التدريب
واالبتعاث 

االشراف 
التربوي 

خطاب التحكيم

إتاحة فرصة تطوير المهارات المهنية لمنسوبي التعليم4-4: الهدف
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05
المجال الخامس

الشراكات المجتمعية
والمؤسسية 

1
التكامررل مررع المعاهررد والجامعررات فرري مجررال 

التدريب للطالب

2
بنرراء شررراكات مررع األفررراد والجهررات الحكوميررة 

والخاصة

متفعيل مشاركة القطا  األهلي في التعلي3
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

جنوع البرناماملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
نسبة حضور رواد الشراكة 

باملدارس
40%

ة لقاء تعريفي بالشراك
وانماطها

قاعة زوم_عن بعد501442/6/291442/6/29رواد الشراكة لقاء
م مكتب التعلي
بوسط مكة 

املكرمة

االدارة 
العامة

كشف الحضور 

2
نسبة حضور رواد الشراكة 

باملدارس
قاعة زوم_عن بعد501443/2/121443/2/12رواد الشراكة ورشةحلقات نقاش40%

م مكتب التعلي
بوسط مكة 

املكرمة

االدارة 
العامة

كشف الحضور 

3
نسبة طلب الجامعات 

تعليم املتدربين على أساليب ال
في املدارس

100%
ية ات الترب/ توجيه طلب

العملية
اجتماع

ات /طلب 
ليةالتربية العم

100%1442/6/41443/4/27
إدارة شؤون 

املعلمين
_

قاعة 
االجتماعات

إدارة شؤون 
املعلمين

-

ات /عدد طلب
ية التربية العمل
املوجهين 
للمدارس 

الشراكات المجتمعية والمؤسسية :  المجال الخامس

التكامل مع المعاهد والجامعات في مجال التدريب للطالب1-5: الهدف



بناء شراكات مع األفراد والجهات الحكومية والخاصة2-5: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
فاملستهد

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةةالرئيسيغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
اركين نسبة القادة الكشفيين املش

في دعم التطوع
50%

ع البرنامج التطوعي م
رئاسة الحرمين

651/6/144230/8/1442معلمين+قادة مشاركة
املسجد 
الحرام

--
إدارة نشاط 

الطلب
رئاسة 
الحرمين

نسبة القادة 
الكشفيين 
عم املشاركين في د
التطوع

2
ن نسبة املشاركين من املعلمي
والطلب في دعم التطوع

50%
ع البرنامج التطوعي م
رئاسة الحرمين

4520/6/144230/8/1442معلمين+قادة مشاركة
املسجد 
الحرام

--
إدارة نشاط 

الطلب
رئاسة 
الحرمين

ن نسبة املشاركي
من الطلب 
عم واملعلمين في د
التطوع

الشركات املجتمعية%75عقد أربع شراكات خلل العام3
شراكات 
مجتمعية

--املكتب801442/1/41442/9/17مدارس
مكتب 
الشرق 

تقرير-

4
ن نسبة املشرفات املتمكنات م
تطبيق مهارات الشراكة  

 للرتقاء بارتق98%
 
اء معا

برنامج تدريبي
(  عن بعد ) 

مشرفات 
الشراكة 

هـ1443/4/27هـ311442/6/4
مقر وحدة 

قاعة+ارتقاء 
افتراضية 

ال يوجد

قاعة 
+  اجتماعات 
+  البتوب 
تطبيق 
الزووم

وحدة ارتقاء
إدارة 

التدريب 
واالبتعاث

بيان + تقارير 
الحضور 
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بناء شراكات مع األفراد والجهات الحكومية والخاصة2-5: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجازجهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةةالرئيسيغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

5
قات نسبة أولياء األمور الحاضرين حل
النقاش والتدريب عن بعد 

50%
مبادرة 

(أسرتي و مدرستي ) 
عن بعد 

+  برامج تدريبية
حلقات نقاش

األسر 
(أولياء األمور )

هـ1443/4/27هـ400001442/6/4
قاعة 

افتراضية
ال يوجد

+  البتوب 
تطبيق 
الزووم

وحدة ارتقاء

ة اإلدارات املعني
مكاتب + 

+  التعليم 
املدارس

تقارير

6
من نسبة أولياء األمور املستفيدين

املبادرة 
مبادرة رحلة عطاء30%

برنامج نمائي 
وقائي 

هـ9/1442/ 3هـ7/1442/ 10016أولياء األمور 

مركز 
التدريب 
السادس 
بمكتب 
ة تعليم بحر 

-

قاعة 
افتراضية  

كوادر 
بشرية 

إدارة 
التوجيه 
واإلرشاد ـــــ 

قسم 
التوجيه 
واإلرشاد 
بمكتب 
بحرة 

مركز التدريب
السادس ـــــــ 
املرشدات 
الطلبيات 

يذ تقرير بتنف
املبادرة  ــــــ 
قوائم 

الحضور 

7

ع نسبة الشراكات التي تم عقدها م
الجهات الحكومية والخاصة لدعم 
ة، الخدمات الطلبية، تغذية مدرسي

نقل مدرس ي 

100%
ة الشراكات املجتمعي
ومذكرات التفاهم

شراكات 
مجتمعية 

ومذكرات تفاهم

الجهات 
الحكومية و 
الخاصة 

والجمعيات 
الخيرية

41443/2/261443/4/27
إدارة تعليم

مكة
500

إدارة 
خدمات 
الطلب

إدارة الصحة 
املدرسية

عقود 
الشركات 
ومذكرات 
التفاهم 



تفعيل مشاركة القطاع األهلي في التعليم3-5: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجوعاملشر / اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1

نسبة رائدات الشراكة  
بية امللتحقات بالبرامج التدري

(   ارتقاء)املخصصة للشراكات 
عن بعد خلل العام 

 للرتقاء بارتق95%
 
اء معا

يبرنامج تدريب
(عن بعد ) 

رائدات 
الشراكة 

300
1442/6/4

هـ
هـ1443/4/27

مقر وحدة ارتقاء 
ة قاعة افتراضي+

ال يوجد
يق تطب+ البتوب 

الزووم
وحدة ارتقاء

إدارة التدريب 
+  واالبتعاث 

مكاتب التعليم

+  تقارير 
بيان حضور 

2
في نسبة أولياء األمور الفاعلين
الشراكة مع املدرسة 

50%
)نحو ممارسات متميزة 
نية مجتمعات التعلم امله

  )

ورش عمل عن 
بعد 

رائدات 
الشراكة 

500
1442/6/4

هـ
ال يوجدقاعة افتراضيةهـ1443/4/27

يق تطب+ البتوب 
الزووم

وحدة ارتقاء
+  اإلدارات املعنية
مكاتب التعليم

تقارير 

3
ر عدد املشاركين من أولياء ألمو 
يةفي األنشطة والبرامج املدرس

يمبادرة أسرتي ومدرست9500%
لقاءات 
افتراضية

مكاتب التعليموحدة ارتقاء--عن بعد35001442/7/21442/8/26أولياء أمور 
ر صو +تقارير

4
من نسبة األمهات املستفيدات

البرنامج
700األمهاتلقاء رحلة عطاء14%

16/7
/1442

3/9 /1442
مركز التدريب 

السادس 
-

+  جهاز عرض 
ة قاعة افتراضي

مستلزمات + 

مكتب 
التعليم 
ببحره 

قسم التوجيه 
واالرشاد 

بيان 
الحضور   

%100هليةنسبة الطلب في املدارس األ 5
اتفاقية مستوى 

الخدمات
0اكترونيمستمرمستمر118مستثمروناستطلع

استضافه 
االلكترونية 

للموقع

مكتب 
التعليم 
األهلي

نادارة املستفيدي
تقارير 

االستطلع

بوابة ألجلكم %100هليةنسبة الطلب في املدارس األ 6
خدمات 
اكترونية

0اكترونيمستمرمستمر118مستثمرون
استضافه 
االلكترونية 

للموقع

مكتب 
التعليم 
األهلي

ندارة املستفيدي
تقارير 

االستطلع
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تفعيل مشاركة القطاع األهلي في التعليم3-5: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

مستمرمستمر118مستثمرونزياراتالجلكم تواصل%10ليةنسبة الطلب في املدارس األه7
مقرات 

/  املستثمرين
املستثمرات

تنسيق0
م مكتب التعلي

األهلي
دارة 

ناملستفيدي
استمارات 
الزيارات

8
نسبة الدورات املقدمة من مراكز

التدريب
0الكترونيمستمرمستمر25مستثمروناستطلعونيةاملنظومة االلكتر100%

استضافه
ية االلكترون
للموقع

م مكتب التعلي
األهلي

إدارة مراكز 
التدريب

لعتقارير االستط

9
ى نسبة املتدربين املقدمين عل

البرامج التدريبية
ونيةاملنظومة االلكتر100%

خدمات 
اكترونية

0الكترونيمستمرمستمر25مستثمرون
استضافه
ية االلكترون
للموقع

م مكتب التعلي
األهلي

دارة مراكز 
التدريب

لعتقارير االستط

10
ن في نسبة عدد تفاعل املستفيدي

اتعبئة استمارة خدمتكم غايتن
تنسيق0الكترونيمستمرمستمر25مستثمروناستبانةخدمتكم غايتنا10%

م مكتب التعلي
األهلي

إدارة مراكز 
التدريب

استمارات

0املدارس االهليةمستمرمستمر200الطاالبات+الطلبزيارات ميدانيةريادة فاعلة%100لية نسبة الطلب في املدارس االه11

احصائيات
املناهج 
ر+االثرائية
وابط

وحدة املناهج 
االثرائية

املشرفة 
التربوية 
بإدارة 
املدارس 
االهلية 

نتائج 
االحصائيات 
لة للمدارس املفع
ئية للبرامج االثرا



تفعيل مشاركة القطاع األهلي في التعليم3-5: الهدف

مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

12
وبي نسبة اصدار الصلحيات ملنس
املنشآت التعليمية االهلية

حاسوبيمكة كفاءه100%
املعلمين ++قائدات+ قاده 

يرت التطو \مشرفي+املعلمات+
مستمرمستمر200

برنامج 
حاسوبي

0
الوثائق و 
املسوغات 

وحدة 
املعايير

ح لجنة ترشي
القيادات 
بإدارة 
املدارس 
االهلية 

اعتماد 
الصالحيات

13
ير عدد املنشآت املطبقة للمعاي

التشغلية
100%

إنجازات 
امليدان 

مستمرمستمر266املدارس االهلية ةزيارات ميداني
املدارس 
االهلية

0
اس+روابط

تمارات 
وزاريرة

إدارة 
املدارس 
األهلية

املشرفة 
التربوية 
بإدارة 
املدارس 
االهلية 

اعتماد 
االستمارات

و 
احصائيات 
الروابط

14
آت نسبة تحقيق املعايير للمنش

التعليمية االهلية 
زهمتميمنشاءت90%

+  زيارات 
خطابات واردة

الفصل الدراس ي الثاني 263املدارس االهلية 
+الكتروني
ميداني

0
استضافه 
ة االلكتروني
للموقع

وحدة 
التقييم و 
القضايا 

لجنة 
-القضايا

ة لجنة االعان
السنوية 

نتائج 
+االستمارات
اعتمادها

املخاطبات+
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06

المجال السادس

التعليم للجميع

رفع نسبة االستيعاب بمرحلة رياض األطفال1

خفض نسبة األمية بي  الكبار في المنطقة2

رفع نسبة المسجلي  في التف األول االبتدائي3

ةتسهيل إجراءات القبول والنقل في جميع المراحل الدراسي4

توفير المقررات الدراسية لجميع فةات الطالب5

تطوير خدمات النقل المدرسي6

توفير فرصة التعليم لجميع ذوع اإلعاقة7

رفع نسبة الملتحقي  م  المجتمع بمراكز الحي المتعلم 8
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
نسبة استهداف اإلصلحيات

بمراكز محو األمية
45%

معرض  
(أيادي واعدة ) 

معرض
الدارسين 
النزالء 
بالسجن

√السجن العام2816/7/14423/9/1442
م إدارة التعلي
املستمر

إدارة
النشاط 

تقرير

2
مراكز نسبة الكبار امللتحقين ب

محو األمية 
هـ4/1442/ 20001الدارسون مبادرة(معا لنتعلم)نفحة عطاء التطوعية 80%

25 /8
هـ1442/

القنوات 
√التعليمية

م إدارة التعلي
املستمر

تقريراملدارس

3
نسبة استهداف اإلصلحيات

بمراكز محو األمية
45%

معرض السجينات
(أيادي واعدة ) 

معرض
الدارسات 
النزيلت 
بالسجن

ـــالسجن العام2816/7/14423/9/1442
قاعات 

افتراضية 
م إدارة التعلي
املستمر

إدارة
نشاط 
الطالبات

تقرير

4
ل نسبة رفع مستوى التحصي

الدراس ي
80%

نفحة عطاء التطوعية
(معا لنتعلم)

هـ6/1442/ 14624الدارساتمبادرة
27 /4

هـ1442/
القنوات 
التعليمية

ـــ
قاعات 

افتراضية 
م إدارة التعلي
املستمر

املدارس
تقرير

خفض نسبة األمية بين الكبار في المنطقة2-6: الهدف

التعليم للجميع :  المجال السادس



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج 
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%100ننسبة الطلب امللتحقي1
ناءهم املجتمع بأهمية التحاق أبتوعيد

باملدرسة
غير محددأولياء األمور مبادرة/ محلي 

1442/7/1
4

1443/1/2
3

--التعليم
االختبارات
والقبول 

-املدارس 
مكاتب 
-التعليم 

العلقات 
العامة

-

2
نسبة عدد الطالبات 
ول املسجلت في الصف األ 

ابتدائي 
ورشة نمو ميداني هادف50%

-قائدات 
مشرفات 

400
18/2  /

هـ 1443
18/2 /

هـ 1443

إدارة 
االختبارات
والقبول 

0

بيانات 
-املدارس 

عرض جهلز
ام تقرير نظ-

نور 

إدارة 
االختبارات
والقبول 

إدارة 
التخطيط 
املدرس ي 

كشف 
حضور 

رفع نسبة المسجلين في الصف األول االبتدائي3-6: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/ اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
ئية نسبة  قائدات املرحلة االبتدا

املتمكنات من تطبيق قواعد 
وأنظمة القبول 

80%
القبول والتسجيل 
قواعد وانظمة 

لقاء
ة قائدات املرحل
االبتدائية 

250
هـ        1442/ 6/ 8
هـ 1443/ 6/ 18

هـ        1442/ 6/ 8
هـ 1443/ 6/ 18

مركز 
التدريب 
-االول 
الرابع 

0

-تجهيز مكان 
-املادة العلمية 
ت عرض بور بوين

أوراق عمل  -

إدارة 
االختبارات
والقبول 

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث 

كشف 
حضور 

2
نسبة  قائدات مدارس الطفولة 

ق قواعد املبكرة املتمكنات من تطبي
وأنظمة القبول والتسجيل 

80%
التطبيق األمثل 
لقواعد القبول 
والتسجيل 

لقاء
قائدات مدارس 

كرة الطفولة املب
هـ1442/ 18/7هـ1442/ 14018/7

مركز 
التدريب 
-االول 
الرابع 

0
إدارة 

االختبارات
والقبول 

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث 

كشف 
حضور 

3
ات  نسبة قائدات املدارس املطبق

إلجراءات القبول والتسجيل في
مراحل التعليم 

50%
دراسة وتحليل قواعد

وأنظمة القبول 
والتسجيل 

ي برنامج تدريب
قائدات 
املدارس

200
هـ    1443/ 21/2
هـ 1443/  22/2

هـ      1443/ 22/2
23 /2

هـ       1443/

مركز 
التدريب 
االول 

0
إدارة 

االختبارات
والقبول 

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث 

كشف 
حضور 

4
ات نسبة قائدات املدارس املطبق

اآللية املوحدة إلجراء املعادالت
40%

فن ومهارات اسس 
املعادالت 

ي برنامج تدريب
قائدات 
املدارس

100
هـ        1443/ 4/ 1
هـ 1443/ 4/ 4

هـ        1443/ 4/ 2
هـ 1443/ 4/ 5

مركز 
التدريب 
االول 

0
إدارة 

االختبارات
والقبول 

إدارة 
التدريب 
واالبتعاث 

كشف 
حضور 

ةتسهيل إجراءات القبول والنقل في جميع المراحل الدراسي4-6: الهدف



نوع البرنامجاملشروع/ اسم البرنامج فقيمة  املستهدمؤشر قياس األداءم
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

%100وليننسبة الطلب املقب5
عليم دليل القبول والتسجيل في الت

العام
تدريب/ محلي

قادة ووكلء 
جدد

43
1443/2/1

0
1443/2/1

0
--الزووم

االختبارات
والقبول 

مكاتب 
التعليم

-

ةتسهيل إجراءات القبول والنقل في جميع المراحل الدراسي4-6: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجازجهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
نسبة الطلب 

ل املستفيدين من النق
التعليمي

برنامج تدريبيالنقل املدرس ي اآلمن100%

مسؤولي ومسؤوالت 
/ النقل التعليمي

مندوبي الشركات 
املنفذة

1001443/2/11443/2/1
إدارة تعليم 

مكة
2000-

إدارة خدمات 
قس)الطلب

م النقل 
(التعليمي

مرور 
العاصمة، 
مديرية 
الدفاع 
ة املدني، وزار 
الصحة

كشف 
رحضور، تقري

2
نسبة الطلب 

ل املستفيدين من النق
التعليمي

-مندوبي الشركات ورشة تدريبية معكم لخدمتكم100%

الفصل 
الدراس ي 
األول 
هـ1443

-
إدارة تعليم 

مكة
2000-

إدارة خدمات 
قس)الطلب

م النقل 
(التعليمي

الشركات 
املشغلة

كشف 
رحضور، تقري

تطوير خدمات النقل المدرسي6-6: الهدف



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةةالرئيسيغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
مج عدد املعلمات الحاضرات للبرنا

التدريبي
5025/7/144226/7/1442معلماتبرنامج تدريبيالتدخل املبكر70%

روضات 
التدخل 
املبكر

-
حقيبة 
تدريبية

ة إدارة التربي
الخاصة 

الطفولة 
املبكرة

بيان+ تقارير
حضور 

توفير فرصة التعليم لجميع ذوي اإلعاقة7-6: الهدف
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مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان 
التنفيذ

مؤشر جهات التنفيذاملتطلبات
إنجاز 
البرنامج

املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
ق نسبة املواطنات املؤهلت لسو 

العمل
80%

ة نفحة عطاء التطوعي
(معا لنتدرب)

مبادرة
املجتمع 
املحلي

1450
4 /6

هـ1442/
27 /4

هـ1442/
القنوات 
التعليمية

ـــ
قاعات 

افتراضية 
م إدارة التعلي
املستمر

مراكز 
االحياء 
املتعلمة

تقرير

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
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مرفع نسبة الملتحقين من المجتمع بمراكز الحي المتعل8-6: الهدف



07
المجال السابع

الموارد المالية

تطوير أساليب تسجيل العهد وصرفها



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
تاريخ التنفيذاملستهدفون 

مكان 
التنفيذ

مؤشر جهات التنفيذاملتطلبات
إنجاز 
البرنامج

املساندةالرئيسيةغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

سبرنامج فار امليزانية --امليزانية 1442/ 6/ 14421/ 5/ 71موظفينتدريبيالهايبرون%100نية نسبة احتياج اإلدارات من امليزا1
مشهد 
حضور 

2
ام نسبة إجراء الرجيع عن طريق نظ

فارس
1

وضع آلية للتنظيم
الرجيع

44421344532إداراتمشاركة
إدرة مراقبة 
املخزون

غير مالية-
مراقبة 
املخزون

شواهداملستودعات

3
نسبة إجراء التأمين عن طريق 

املستودعات
ين مراجعة طلبات التأم1

تطبيق قواعد 
وإجراءات 

44421344532إدارات
مراقبة إدرة

املخزون
غير مالية-

مراقبة 
املخزون

شواهداملستودعات

تطوير أساليب تسجيل العهد وصرفها1-7: الهدف

الموارد المالية: المجال السابع 
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08
يميتجويد البحوث اإلجرائية في الميدان التعل

المجال الثامن

البحث العلمي



مؤشر قياس األداءم
قيمة  
املستهدف

/  اسم البرنامج 
املشروع

نوع البرنامج
مكان تاريخ التنفيذاملستهدفون 

التنفيذ
مؤشر إنجاز جهات التنفيذاملتطلبات

البرنامج املساندةةالرئيسيغير ماليةماليةإلىمنعددفئة

1
ية مراجعة وتحكيم البحوث اإلجرائ
املقدمة من امليدان التعليمي

100%
تجويد البحوث 

اإلجرائية
1443/ 104/1/14435/4الباحثات ورش عمل

إدارة 
التخطيط 
والتطوير

--
إدارة 

التخطيط 
والتطوير

-

مراجعة 
وتحكيم 

من % 100
البحوث 
املقدمة

تجويد البحوث اإلجرائية في الميدان التعليمي1-8: الهدف

البحث العلمي: المجال الثامن 

مكرمة الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ال
2021للعام المالي 

206



فريق عمل الخطة

اإلشراف العام

سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

أحمد ب  محمد الزائدع. د

:لجنة اإلخراج والتتميم

:يليةاللجنة اإلشرافية على الخطة التشغ

رئيس اللجنة

ر      مدير إدارة التخطيط والتطوي
مستور ب  محمد الثقفي

نائب رئيس اللجنة
مساعدة مدير إدارة التخطيط والتطوير      

نورة بنت محمد القرني

غا ع ب  غانم الجهني

إدارة التوجيه واإلرشاد

هشام ب  محمد حافظ 

إدارة التدريب واالبتعاث

يلأبوخلعبدالستار ب  عباس 

إدارة خدمات الطالب

معيض ب  متل  الحارثي

رةمكتب التعليم بمحاف ة بح

 هير ب  حس  خضرع

إدارة التخطيط والتطوير

دعبدالوهاب ب  عبدالعزيز ب  حمي

إدارة التخطيط والتطوير

يكادية بنت أحمد الفيف

يةمشرفة الشؤون التعليم

ةحسوبربا بنت حس  

إدارة التدريب واالبتعاث

اتيالبركصوفيا بنت يوسف 

وحدة تطوير مدارس

انيشهرة بنت عبيد اللحي

إدارة  التخطيط والتطوير

ادميمونة بنت عبداهلل عق

إدارة التخطيط والتطوير

مها بنت محمد قماش

رإدارة  التخطيط والتطوي

أشواق بنت سعيد لبان

رإدارة  التخطيط والتطوي

 ينب بنت يحيى حكمي

مكتب الشؤون التعليمية

أمل بنت عبدالرحم  الحا مي
مكتب الشؤون التعليمية

:أعضاء لجنة الخطة التشغيلية



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة 
المكرمة

إدارة التخطيط والتطوير 


