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أ. سليمان بن إبراهيم احلسياني/مدير التعليم   

 

/د. خالد بن محد الرشيد رئيس قسم التخطيط والتطوير  

 

 

أ. عبدالسالم بن عبدالكريم اجلاراهلل/مشرف التخطيط والتطوير

محود الدوسري أ. جواهر بنت/مشرفة التخطيط والتطوير   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بعده وبعد:والسالم على من ال نيب  هلل وحده والصالةاحلمد      

واملبدأ الذي تقوم  األساس وهو اإلدارة،صر من عناصر نعويعترب أول  ملستقبل،اارها يف التخطيط منهج إنساني يستهدف اختاذ إجراءات يف احلاضر ليجين مث     

يف تقنية املعلومات واالتصاالت  والتطورات الكبريةلثقافية اوجتماعية، دية، االاالقتصا تغريات يف شتى اجملاالتاملمن جمموعة ُد حيتم هذا املنهَج وجوعليه. 

 .ملتغرياتتواكب هذه ايف التعليم يستدعي إحداث نقالت نوعية كله  هذا واإلعالم،

وأولتها عناية ، 2030ا الطموح تعليم حتقيقًا لرؤية وطننقام وزارة الأهداف موق توجيهات وفيط دارة التعليم مبحافظة املذنب منهجية التخطإمن هنا انتهجت      

 .هاوتكامل وتوحيد اجلهود حنوها، املواردلتتمكن من حتقيق أهدافها وتوجيه  خاصة

 .لقياسؤشرات اوماملسؤول والنتائج  توضح ت معدة مسبقةوبيانا داولوفق جوتوثق هذه اخلطط وفق مناذج حمددة بشكل علمي متعارف عليه و     

 ن الغالي.ناء هذا الوطفضل ألبأدمة خواهلل أسأل أن جيعل هذا العمل دليال للتميز والنجاح يف تقديم      

 

                                                                                             

 بمدير التعليم مبحافظة املذن

 سليمان بن إبراهيم احلسياني
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ة والتطور، ففي جمتمع فيت مفتاح النجاح واملنافس ه اليوم أصبحب، ألنفحس مل يعد التخطيط أوراًقا تكتب، وال مشاريع ترسم، وال وثائق حتفظ

ا الوطن الغالي، فإن به أبناء هذ ًا ينعمهذا البلد، لتتحول بإذن اهلل واقع ، يوجهها قادة2030كاجملتمع السعودي الذي يتجه حنو رؤية طموحه رؤية 

 التخطيط هو نافذتنا اليت نطل بها حنو املستقبل.

 لواقع لتالمس خيال املستقبل.اقعية تنطلق من حتليل لخطط طموحة و ىل رسمإاجة حوأضحى أولئك الرجال الذين يبنون املستقبل هم أمسُّ ما يكون     

ما زالوا جيعلون التخطيط أداتهم يف وين املنشود. لذا كانوا التحول الوط ون هذاحيققذين سيحملون هذه الرسالة ووالتعليم وأهله هم صناع الرجال ال    

 حتقيق رؤية وطنهم وأهداف وزارتهم.

ح اجلهد الذي سيبذل واألقسام لتوض ارك يف بنائها اإلداراتظة املذنب، ش حمافيم يفمن هنا كانت هذه الورقات ترسم اخلطة التشغيلية إلدارة التعل    

 .م2022يف العام املالي 

 فق ونعم املعني.هلل نعم املواء، واالعطنأمل أن نكون وفقنا يف البناء، ونسأل اهلل التسديد يف التنفيذ و    

   

 رئيس قسم التخطيط والتطوير

 د.خالد بن محد الرشيد
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 إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلبة 

 سوق العمل  تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات

 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

 لطلبة تعزيز القيم والمهارات األساسية ل

 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم 

 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم 

 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم 
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 ورياض األطفال. التوسع يف تعليم مرحلة الطفولة املبكرة

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي آلية القبول والتسجيل 1

صدور تعميم آلية 

القبول والتسجيل 

 من الوزارة

قسم االختبارات 

 والقبول)بنات(
 ب والطالباتالطال تقنية املعلومات

ات الصف من طالب وطالب %100تسجيل وقبول 

ل الفصل خال ورنم األول االبتدائي والروضات بنظا

 يالثاني والثالث من العام احلال

 شهر الألطفا ياضتسجيل مرحلة الطفولة املبكرة ور 2
 

 قسم التخطيط املدرسي
 -رياض األطفال 

 االختبارات والقبول

الطفولة املبكرة 

 طفالورياض األ
 سةرالدقبول مجيع األطفال املتقدمني ل

 شهر اتعلمإسناد تدريس الصفوف األولية للم 3
 

 شؤون املعلمني قسم التخطيط املدرسي
املعلمات، طالب 

 الصفوف األولية بنني

بنني( ية )ولألرفع نسبة إسناد تدريس الصفوف ا

 %75للمعلمات اىل نسبة 

 

 يم جلميع فئات اجملتمع. التوسع يف توفري الفرص ملواصلة التعل

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 شهر ميزانيات مدارس تعليم الكبار 1
 

 قسم التخطيط املدرسي

تعليم الكبار 

،االختبارات 

 والقبول

 نس من فاتهم التعليم يف

 مبكر
 امجالربوس اربول مجيع امللتحقني بهذه املدق

 عام مالي التعلم مدى احلياة 2
 

 قسم تعليم الكبار
 

 ياجحتالافتتاح مدارس تعليم كبار وفق ا سنة 15الكبار فوق 
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 التوسع يف تعليم فئات ذوي االحتياجات اخلاصة، واملوهوبني، وحتفيظ القرآن الكريم.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 ليةالك
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي نظام التسريع 1

الربنامج  اجتياز

الوطين للكشف 

عن املوهوبني 

واستيفاء 

 الضوابط

 املوهوبني اقسام 

 املوهوباتو

جلنة نظام التسريع 

 بإدارة التعليم

طالبات الصف طالب و

 فصبتدائي والالرابع اال

 األول متوسط

سب يع حسرلتاتطبيق مهام كل مرحلة من مراحل 

 ( %100هدف ملستا )ي الدليل املنظم والتعميم الوزار

 عام مالي وبنيالربنامج الوطين للكشف عن املوه 2
 

 قسم املوهوبني
 

الطالب من الصف 

ى الثالث االبتدائي حت

 األول ثانوي

ملخصص م واعودتسجيل املرشحني وفق الرتشيح امل

 %100إلدارة التعليم بنسبة 

 عام مالي االعاقات الصحية واجلسمية 3

تقرير طيب معتمد 

من املستشفيات 

 احلكومية

قسم الرتبية 

 اخلاصة)بنني(

مستشفى املذنب 

 العام

طالب ذوي االعاقات 

 الصحية واجلسمية

 ت الصحيةعاقاالاي مقابلة مجيع الطالب يف جلنة ذو

 واجلسمية
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 تفعيل تطبيق اسرتاتيجيات التدريس.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 أسبوع دمج مهارات التفكري يف التدريس 1
 

قسم التدريب 

  الرتبوي)بنني(

معلمي الرتبية 

 اإلسالمية
 معلما 20مشاركة 

 شهر الذكاءات املتعددة 2
 

قسم الرتبية 

 اخلاصة)بنات(
 من الفئة املستهدفة %30مشاركة  املعلمات التدريب الرتبوي

 أسبوع التدريس املتمايز 3
 

قسم اإلشراف 

 الرتبوي)بنني(
 من الفئة املستهدفة %70حضور  لرياضياتمعلمي ا التدريب الرتبوي

 أسبوع التعليم النشط 4
 

قسم اإلشراف 

 الرتبوي)بنني(
 التدريب الرتبوي

 -معلمي احلاسب 

 لعلوما-الرياضيات 
 من الفئة املستهدفة %65حضور 

 أسبوع ةليألوااسرتاتيجيات التدريس يف الصفوف  5
 

قسم اإلشراف 

 الرتبوي)بنني(
 من الفئة املستهدفة %70حضور  ةلمي الصفوف األوليمع التدريب الرتبوي

 أسبوعان يالقرائمهارات الفهم  6
 

قسم اإلشراف 

 الرتبوي)بنني(
 التدريب الرتبوي

معلمي االجتماعيات 

 واللغة العربية
 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 أسبوع طرق تدريس التوحيد 7
 

قسم اإلشراف 

 الرتبوي)بنني(
 التدريب الرتبوي

مي الرتبية معل

 اإلسالمية

يع  مجيف الميةمن معلمي الرتبية اإلس %70حضور 

 . املراحل

 أسبوع نمهارات إدارة الصف يف حصة القرآ 8
 

قسم اإلشراف 

 الرتبوي)بنني(
 . احلريع املمن معلمي القرآن يف مج %70حضور  معلمي القرآن التدريب الرتبوي

 أسبوع مهارات متقدمة يف تصحيح التالوة 9
 

قسم اإلشراف 

 الرتبوي)بنني(
 التدريب الرتبوي

معلمي الرتبية 

 اإلسالمية
 .راحلمليع ا% من معلمي القرآن يف مج 65حضور 

 أسبوعان يًاربوإسقاطات ضوئية للتعلم املقلوب ت 10
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 عيةيمن معلمات العلوم الطب %50حضور  ةعيمعلمات العلوم الطبي التدريب الرتبوي

 يوم واحد يةطرق تدريس مناهج اللغة االجنليز 11
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من املعلمات %60حضور  ةييزمعلمات اللغة االجنل التدريب الرتبوي
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 يومان الجنليزيةايف تدريس اللغة  21مهارات القرن  12
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من املعلمات %60 حضور ةييزمعلمات اللغة االجنل التدريب الرتبوي

 أسبوع غة العربيةيف تدريس الل دمج مهارات التفكري 13
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من الفئة املستهدفة %60حضور  ةمعلمات اللغة العربي التدريب الرتبوي

 أسبوع العصف الذهين 14
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من الفئة املستهدفة %60حضور  ةيمعلمات العلوم الشرع التدريب الرتبوي

 التعلم النشط 15
فصل 

  دراسي

قسم التدريب 

 الرتبوي)بنات(
 من معلمات %60حضور  معلمات االشراف الرتبوي

 عام مالي جمموعات التعلم املهنية 16
 

 قسم رياض األطفال
 

 من الفئة املستهدفة %50مشاركة  املعلمات

 

 جمال مناهج التعليم وأساليب التقويم.حتسني قدرات املشرفني واملعلمني يف 

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 أسبوع تقييم اللغة اإلجنليزية 1
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 هدفةمن الفئة املست %70حضور  ةزيمعلمي اللغة اإلجنلي

 أسبوع التقويم عن بعد 2
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

 ةلرحمعلمي العلوم يف امل

 االبتدائية
 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 أسبوع التقويم املتمركز حول املعلم 3
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 من الفئة املستهدفة %70حضور  معلمي الرياضيات

 أسبوع بناء االختبارات 4
 

سم اإلشراف ق

  الرتبوي)بنني(

 -معلمي العلوم 

اللغة  -احلاسب اآللي 

 العربية

 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 أسبوع املعلم اجلديد 5
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 .من الفئة املستهدفة %70حضور  املعلمني اجلدد

 أسبوع يةالتخطيط ملناهج الرتبية اإلسالم 6
 

قسم اإلشراف 

  بنني(الرتبوي)

معلمي الرتبية 

 اإلسالمية

يع  مجيف الميةمن معلمي الرتبية اإلس %60حضور 

 . املراحل
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 أسبوع كيف ابدع 7
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

 يفة معلمي الرتبية الفني

 واملرحلة االبتدائية 

 املتوسطة

 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 أسبوع املعرض الفين ومرامسه احلية 8
 

شراف قسم اإل

  الرتبوي)بنني(

 يفة معلمي الرتبية الفني

 واملرحلة االبتدائية 

 املتوسطة

 من الفئة املستهدفة %75حضور 

 أسبوع التخطيط للتدريس 9
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 %40 بةحضور معلمات اللغة العربية بنس ةمعلمات اللغة العربي التدريب الرتبوي

 أسبوع الفاقد التعليمي 10
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من الفئة املستهدفة %70حضور  يةمعلمات العلوم الشرع التدريب الرتبوي

 اخرى صصاتخت يساالستثمار االمثل للمعلمني لتدر 11
فصل 

  دراسي
 دةانسحصر املرشحني ورفعها للجهات امل املعلمني واملعلمات التدريب الرتبوي قسم شؤون املعلمني

 عام مالي فاتاصبارات وفق جداول املوبناء االخت 12

حتليل احملتوى 

للمواد من 

 االشراف الرتبوي

قسم االختبارات 

 والقبول)بنات(
 يدجلبناء جداول مواصفات االختبار ا املعلمات االشراف الرتبوي

 تطوير منسوبي القسم مهنيًا 13
فصل 

  دراسي
 هلم فةاملستهدمن الربامج  2ذ عدد تنفي منسوبي القسم التدريب الرتبوي قسم تعليم الكبريات

 عام مالي تطوير املمارسات التعليمية 14
 

قسم التدريب 

  الرتبوي)بنات(

شاغالت الوظائف 

 التعليمية
 .ةعليميمن شاغالت الوظائف الت %40حضور 

 عام مالي التواصل واالتصال 15
 

قسم التدريب 

  الرتبوي)بنات(
 من املعلمات %40حضور  املعلمات
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 وير قدرات املشرفني واملعلمني يف جمال التعليم عن بعد ودمج التقنية باملنهج الدراسي.تط

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 أسبوع برامج مايكروسوفت التعليمية 1
 

 (نينقسم التدريب الرتبوي)ب
 

 معلما 20مشاركة  املعلمني

 أسبوع برامج جوجل التعليمية 2
 

 (نينقسم التدريب الرتبوي)ب
 

 معلما 20مشاركة  املعلمني

 أسبوع ريملكاآن املهارات الرقمية يف تعليم القر 3
 

 (نينقسم التدريب الرتبوي)ب
 

معلمني الرتبية 

 اإلسالمية
 معلما 20مشاركة 

 بوعأس دمج التقنية بالتعليم 4
 

 (نينقسم التدريب الرتبوي)ب
 

 معلما 20مشاركة  املعلمني

 أسبوع املعلم الرقمي 5
 

 (نينقسم اإلشراف الرتبوي)ب
 

 من الفئة املستهدفة %70حضور  معلمي حاسب

 أسبوع التعلم الذاتي 6
 

 (نينقسم اإلشراف الرتبوي)ب
 

 من الفئة املستهدفة %70حضور  معلمي اللغة العربية

 أسبوع لمي االجتماعياتلقاء مع 7
 

 (نينقسم اإلشراف الرتبوي)ب
 

 معلمي االجتماعيات
ع  مجييفمن معلمي االجتماعيات  %70حضور 

 . املراحل

 أسبوع ةراسيلداطط أدوات التعلم االلكرتوني يف اخل 8
 

 (نينقسم اإلشراف الرتبوي)ب
 

معلمي الرتبية 

 اإلسالمية

يع  مجيف الميةمن معلمي الرتبية اإلس %70حضور 

 . املراحل

 أسبوع مهارات التعليم الرقمي 9
 

 (نينقسم اإلشراف الرتبوي)ب
 

معلمي الرتبية 

 اإلسالمية

يع  مجيف الميةمن معلمي الرتبية اإلس %70حضور 

 . املراحل

 أسبوعان  emaze وقعم امتصميم العروض االفرتاضية باستخد 10
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 % من الفئة املستهدفة 20حضور  ةنيعلمات االسرية والفم التدريب الرتبوي

 أسبوعان يونكرتأدوات واسرتاتيجيات التعلم االل 11
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من الفئة املستهدفة %50حضور ةنيمعلمات االسرية والف التدريب الرتبوي

 يوم واحد مبادئ الشبكات للحاسب االلي 12
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 بنات()
 يمن معلمات احلاسب اآلل %30حضور  معلمات احلاسب االلي التدريب الرتبوي

13 
 kobo تصميم االستمارات االلكرتونية باستخدام

toolbox 
 يومان

 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 %50تطبيق االستبانات بنسبة  معلمات احلاسب االلي التدريب الرتبوي
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 أسبوع خمتربات االبداع واالبتكار 14
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 %50حضور حمضرات املخترب بنسبة  حمضرات املخترب التدريب الرتبوي

 يوم واحد الواقع املعزز يف تدريس العلوم 15
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من الفئة املستهدفة %50حضور  ةعيمعلمات العلوم الطبي التدريب الرتبوي

 أسبوع تعليم املدمجأدوات التقنية يف ال 16
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 التدريب الرتبوي

 ةعيمعلمات العلوم الطبي

 واللغة العربية
 من الفئة املستهدفة %60حضور 

 عام مالي برامج تقنية 17
 

 تقنية املعلومات (اتنقسم التدريب الرتبوي)ب
شاغالت الوظائف 

 التعليمية
 من الفئة املستهدفة %60حضور 

 

 ر القدرات البشرية للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ورياض األطفال.تطوي

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي ديحلااء برنامج يسري التعليمي لذوي الذك 1
 

قسم الرتبية 

 اخلاصة)بنات(
 التدريب الرتبوي

معلمات املرحلة 

 االبتدائية
 معلمة 20مشاركة 

 التدخل املبكر 2
فصل 

  دراسي

قسم الرتبية 

 اخلاصة)بنات(
 التدريب الرتبوي

 صةمعلمات الرتبية اخلا

 ورياض األطفال
 من الفئة املستهدفة %20مشاركة 

 أسبوع غاراللغة اإلجنليزية للمتعلمني الص 3
 

قسم اإلشراف 

  ي)بنني(الرتبو

 ةزيمعلمي اللغة اإلجنلي

 للمرحلة االبتدائية
 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 بةكتاخطة عالجية ملهارات القراءة وال 4
فصل 

  دراسي

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 من الفئة املستهدفة %70حضور  ةمعلمي الصفوف األولي

 ثالث ايام منيعلملتتعليم اللغة االجنليزية لصغار ا 5
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 ةييزمعلمات اللغة االجنل التدريب الرتبوي

ات علممل ليزيةمن معلمات اللغة االجن %60تدريب 

 املرحلة االبتدائية

 أسبوع يةولخطوات عملية يف تدريس الصفوف اال 6
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 التدريب الرتبوي

معلمات الصفوف 

 االولية
 الفئة املستهدفةمن  %70حضور 

 أسبوع رؤى وتطلعات 7
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من املعلمات %80حضور  معلمات الصفوف التدريب الرتبوي
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 الفهم القرائي 8
فصل 

  دراسي

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 التدريب الرتبوي

ة معلمات الصفوف واللغ

 العربية
 من الفئة املستهدفة %80حضور 

 عام مالي االبداع خطوات حنو 9
 

 التدريب الرتبوي قسم رياض األطفال

معلمات وقائدات 

ومشرفات رياض 

 األطفال

 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 عام مالي فالالنمو املهين ملعلمات رياض األط 10
 

 %50حضور املعلمات بنسبه  معلمات رياض االطفال التدريب الرتبوي قسم رياض األطفال

 

 املشرفني واملعلمني يف جمال حتسني نواتج التعلم.تطوير مهارات 

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

1 
فهم تبارات ال اخيفءة رااخلطة العالجية لدعم مهارات الق

 .القرائي

فصل 

  دراسي

قسم اإلشراف 

  )بنني(الرتبوي

 يف معلمي اللغة العربية

 املرحلة االبتدائية
 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 أسبوع التحسني القرائي والكتابي 2
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

 يف معلمي اللغة العربية

 املرحلة االبتدائية
 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 أسبوع رفع مستوى التحصيلي الدراسي 3
 

اف قسم اإلشر

  الرتبوي)بنني(
 من الفئة املستهدفة %65حضور  ةمعلمي الصفوف األولي

 أسبوع وقاية اللسان من اللحن 4
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 . احلريع املمن معلمي القرآن يف مج %60حضور  معلمي القرآن

 أسبوع برامج عالجية للفاقد التعليمي 5
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

رتبية معلمي ال

 اإلسالمية

يع  مجيف الميةمن معلمي الرتبية اإلس %70حضور 

 . املراحل

 أسبوع بدالت الطال معسنيحت مفهوم األداء املدرسي ومناذج يف 6
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 لعملا  ورشمن الوكالء واملشاركة يف%80حضور  الوكالء

 يوم واحد حنو التفوق 7
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 ت()بنا
 التدريب الرتبوي

معلمات العلوم 

 املسلكية واإلدارية
 تمن املعلمات املستهدفا %50حضور 

 يوم واحد نجاحال رصاالختبارات الدولية التطلعات وف 8
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من معلمات العلوم %70حصور  معلمات العلوم التدريب الرتبوي
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 يوم واحد طالباتتحصيلي للى التوسملدور القيادات الرتبوية يف رفع ا 9
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 ت% من القائدات والوكيال 60حضور  القائدات والوكيالت التدريب الرتبوي

 عام مالي عمليات التعليم والتعلم 10
 

قسم التدريب 

  الرتبوي)بنات(
 من الفئة املستهدفة %80حضور  معلمات

 أسبوع ركبالاليم اخلصائص واملفاهيم ملعلمي تع 11
 

 من الفئة املستهدفة %60حضور  املديرات واملعلمات التدريب الرتبوي قسم تعليم الكبريات

 

 حتسني الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والرتبوية.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 أسبوع املعلم واألسئلة الفقهية 1
 

قسم التدريب 

  الرتبوي)بنني(
 معلما 20مشاركة  املعلمني

 أسبوع مهارات حتفيز دافعية املتعلم 2
 

قسم التدريب 

  الرتبوي)بنني(

معلمني الرتبية 

 اإلسالمية
 معلما 20مشاركة 

 أسبوع تعليم الكبار 3
 

قسم التدريب 

  ني(الرتبوي)بن
 معلما 20مشاركة  معلمني تعليم الكبار

4 
 يلعلما بحثوال االبتكاركيف ميكن نشر ثقافة 

 (2023)إبداع 
 أسبوعان

 
 قسم املوهوبات

 
 من الفئة املستهدفة 15حضور  منسقات املوهوبات

 أسبوعان املشروع العلمي يف إبداع 5
 

 قسم املوهوبات
 

 هدفةمن الفئة املست15حضور  منسقات املوهوبات

 شهران كيف اقوي شخصية ذوي اإلعاقة 6
 

قسم الرتبية 

 اخلاصة)بنات(
 معلمة 30مشاركة  املعلمات التدريب الرتبوي

 أسبوع التجارب االفرتاضية 7
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 معلمي العلوم

 يفاية رع بالمن معلمي العلوم األوىل %65حضور 

 املرحلة املتوسطة والثانوية

 أسبوع رات األساسية يف العلوماملها 8
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

ة لرحمعلمي العلوم يف امل

 .االبتدائية
 من الفئة املستهدفة %75حضور 

 أسبوع املهمات الثرية 9
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

ة لرحمعلمي العلوم يف امل

 .املتوسطة والثانوية
 من الفئة املستهدفة %70حضور 
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 أسبوع لريشة الطائرةا مهارة 10
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 من الفئة املستهدفة %70حضور  ةضيمعلمي الرتبية الريا

 أسبوع اتاالستيعاب املفاهيمي يف الرياضي 11
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

معلمي الرياضيات 

 للمرحلة االبتدائية
 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 أسبوع ضياتلرياا يمعنى يف مفاهاالستدالل وادراك امل 12
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

معلمي الرياضيات 

 . للمرحلة االبتدائية
 من الفئة املستهدفة%70حضور 

 أسبوع تياياضاحملسوسات اليدوية يف تدريس الر 13
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

معلمي الرياضيات 

 للمرحلة االبتدائية
 هدفةمن الفئة املست %70حضور 

 أسبوع تصحيح التالوة 14
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 . احلريع املمن معلمي القرآن يف مج %70حضور  معلمي القرآن

 أسبوع التواصل اإلجيابي مع الطالب 15
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

معلمي الرتبية 

 اإلسالمية

يع  مجيف الميةمن معلمي الرتبية اإلس %70حضور 

 . املراحل

 أسبوع أعمال اخلزفيات 16
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

 يفة معلمي الرتبية الفني

 واملرحلة االبتدائية 

 املتوسطة

 من الفئة املستهدفة%75حضور 

 أسبوع األعمال اجلبسية 17
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

 يفة معلمي الرتبية الفني

 واملرحلة االبتدائية 

 املتوسطة

 ئة املستهدفةمن الف%75حضور 

 أسبوع زةبارتطبيقات يف األعمال الغائرة وال 18
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

ة معلمي الرتبية الفني

للمرحلة االبتدائية 

 . واملتوسطة

 من الفئة املستهدفة%70حضور 

 أسبوع تطبيقات يف التدوير 19
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

 يفة معلمي الرتبية الفني

 البتدائية واملرحلة ا

 املتوسطة

 من الفئة املستهدفة %75حضور 

 أسبوعان التعريف بنظام املسارات 20
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(

املدراء والوكالء 

 واملوجهني الطالبيني
 من الفئات املستهدفة %70حضور 
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 أسبوع دداجل مفهوم اإلدارة املدرسية للمدراء 21
 

قسم اإلشراف 

  الرتبوي)بنني(
 من املدراء اجلدد %75حضور  دراء اجلددامل

 يوم واحد لمرجات التعل خمالن خمتعليم الكتابة للمتعلمني العرب  22
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من الفئة املستهدفة %60حضور  ةييزمعلمات اللغة االجنل التدريب الرتبوي

 يومان لثانويةاحلة مرلل اللقاء التعريفي بنظام املسارات 23
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 انويةمن معلمات املرحلة الث %60حضور  ةييزمعلمات اللغة االجنل التدريب الرتبوي

 يوم واحد يةتدائباال تعليم اللغة االجنليزية للمرحلة 24
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 التدريب الرتبوي

 غةمعلمات االبتدائي لل

 االجنليزية
 ملستهدفةمن الفئة ا %60تدريب 

 شهر ليهاأل التطوير املهين لقيادات التعليم 25
 

 إدارة التعليم األهلي
 

 من الفئة املستهدفة %70مشاركة  ليقيادات التعليم األه

 يوم واحد مهارات ادارة الصف 26
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 التدريب الرتبوي

معلمات العلوم 

 املسلكية واالدارية
 املستهدفة % من الفئة 50حضور 

 يوم واحد التخطيط اجليد 27
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 % من الفئة املستهدفة 85حضور  يةمعلمات العلوم الشرع التدريب الرتبوي

 أسبوع الرسائل السبع يف التدريس اجليد 28
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 معلمات العلوم التدريب الرتبوي

سطة ملتوا لتنيم للمرحمن معلمات العلو %50حضور 

 واالبتدائية

 أسبوع ربختمهارات التصنيف الفين ألدوات امل 29
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 %80بنسبة  حضور حمضرات املخترب حمضرات املخترب الثانوية الثالثة

 يمكرال جتويد ادارة الصف يف حصة القرآن 30
فصل 

  دراسي

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من الفئة املستهدفة %70حضور  ممعلمات القرآن الكري الرتبوي التدريب

 يوم واحد خربات تربوية 31
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من الفئة املستهدفة %50 حضور مديرات املدارس مديرة مدرسة

 يوم واحد اتستجدملت اتنمية مهارات املديرات والوكيال 32
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 ب الرتبويالتدري

املديرات والوكيالت 

 املستجدات
 من الفئة املستهدفة %70حضور 

 شهر الكشف عن املوهوبني 33
 

 قسم املوهوبات
 

 من الفئة املستهدفة 15حضور  منسقات املوهوبات

 نشر ثقافة اإلعالمي الناجح 34
فصل 

 دراسي
 راعي للمشروع

قسم اإلعالم الرتبوي 

 والعالقات العامة

بي ، النشاط الطال

 والتدريب الرتبوي

املنسقني واملنسقات 

 اإلعالميني
 متدرب 40حضور 
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 عام مالي تطوير املنسقني اإلعالميني 35
 

قسم اإلعالم الرتبوي 

  والعالقات العامة

املنسقني واملنسقات 

 اإلعالميني
 من الفئة املستهدفة %60مشاركة 

 أسبوع خالقيلتحليل األفق او راتمعاجلة املؤثرات العقلية واملخد 36
 

قسم التوجيه 

  واإلرشاد)بنني(
 تنفيذ الدورة املوجهون الطالبيون

 عام مالي يقضية املخدرات والتحليل األخالق 37
 

قسم التوجيه 

 واإلرشاد)بنات(
 من املتدربات %25مشاركة  املوجهة الطالبية التدريب الرتبوي

 شهر ماعيالجتا اصلاإلنتاج اإلعالمي يف وسائل التو 38
 

قسم اإلعالم الرتبوي 

 والعالقات العامة
 التدريب الرتبوي

منسقي ومنسقات 

 االعالم
 ةمتميز إعالمية منتجات( ١٠)ترشيح 

 شهر ةانويلثت االتطوير املهين ملقررات املسارا 39
 

قسم التدريب 

 الرتبوي)بنات(
 .من معلمات املرحلة %70حضور  معلمات الثانوية االشراف الرتبوي

 أسبوع والتميز املؤسسياجلودة  40
 

قسم التدريب 

 الرتبوي)بنات(

اإلدارة العامة 

للتعليم مبحافظة 

 جدة

 من مديرات املدارس %95حضور  مديرات املدارس

 عام مالي ليةواأل برنامج اللغة اإلجنليزية للصفوف 41
 

قسم التدريب 

 الرتبوي)بنات(
 .ليزيةمعلمات اللغة اإلجن من %70حضور  ةييزمعلمات اللغة اإلجنل االشراف الرتبوي

 عام مالي ني املوهوبمشريفوي علمالربنامج التأهيلي والتطويري مل 42
 

 التدريب الرتبوي قسم املوهوبني
منسق ومعلم ومشرف 

 املوهوبني
 الدراسي برنامج خالل العام 2تقديم عدد 

 شهر ةالقائد الفعال يف األمن والسالم 43
 

 أدارة األمن والسالمة

 ةاملدرسي
 من قائدات املدارس %90حضور  قائدات املدارس التدريب الرتبوي

 حنو إرشاد متميز 44
فصل 

  دراسي

قسم التوجيه 

  واإلرشاد)بنات(
 من الفئة املستهدفة %50حضور  املوجهة الطالبية
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 نشر ثقافة العمل التطوعي واملسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة.

 الربنامج / املشروع م
ملدة ا

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 أسبوع خماطر األلعاب اإللكرتونية 1
 

قسم التدريب 

  الرتبوي)بنني(
 معلما 20مشاركة  املرشدون الطالبيون

 أسبوع هلب صاحاليوم الوطين واملعرض الفين امل 2
 

قسم اإلشراف 

  ي)بنني(الرتبو

 يفة معلمي الرتبية الفني

 واملرحلة االبتدائية 

 املتوسطة

 من الفئة املستهدفة %75حضور 

 أسبوع اهلوية الوطنية للسنة املشرتكة 3
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 % من الفئة املستهدفة 60حضور  يةمعلمات العلوم الشرع التدريب الرتبوي

 يوم واحد ات االسالميةدراسيف مقررات ال القيم واملفاهيم 4
 

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 من الفئة املستهدفة %40حضور  يةمعلمات العلوم الشرع التدريب الرتبوي
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 تأهيل املباني املدرسية مبواصفات حتافظ على البيئة.

 نامج / املشروعالرب م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي انشاءات 1
 

 إدارة شؤون املباني
 

 %100تنفيذ املشروع بنسبه  مدارس البنات

 عام مالي مةصيانة وتشغيل أجهزة االمن والسال 2
 

 إدارة شؤون املباني
 

 اإلداريةباني امل

 والتعليمية
 وعتنفيذ املرحلة األوىل من املشر

 شهر ريةلوحات للمباني التعليمية واإلدا 3
 

 إدارة شؤون املباني
 

 %100تنفيذ املشروع بنسبة  اإلداريةاملباني 

 تأهيل مبنى املستودعات 4
فصل 

  دراسي
 إدارة شؤون املباني

 
 ترسية املشروع اإلداريةاملباني 

 عام مالي 2022سة عمليات املباني لعام مقاي 5
 

 إدارة شؤون املباني
 

 رفع املقايسات مباني تعليمية

 شهران منحدرات لذوي االحتياجات اخلاصة 6
 

 إدارة شؤون املباني
 

 %100تنفيذ املشروع بنسبة  تمدارس البنني والبنا

 عام مالي محلة مدارسنا بيئة آمنه 7
 

 أدارة األمن والسالمة

 املدرسية
 إدارة املباني

مجيع املدارس 

 احلكومية

 املدارس ر يفذانرفع الكفاءة العملية ألنظمة اإل

 %100بنسبة 

 من املدارس %95 يفصيانة وسائل السالمة واإلطفاء 

 

 التوسع يف توفري التقنيات املالئمة يف املدارس وصيانتها.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 كليةال
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

1 
دارية و ن االؤولشمشروع تأسيس شبكة احلاسب ملبنى ا

 املالية
 عام مالي

 
 قسم تقنية املعلومات

 

ة مبنى الشؤون اإلداري

 واملالية

اللياف ادمة خل صيتغطية كامل املبنى بالشبكة وتو

ف يامة االلمتديد شبكة داخلية خلد يةالبصر

ارس ام فنظلة البصرية و خدمة الشبكة الداخلي

 لألقسام

 رسدالملمشروع صيانة معامل احلاسب اآللي  2
فصل 

  دراسي
 قسم تقنية املعلومات

 

مرحلة املتوسط و 

 الثانوي

 األجهزةتقرير بأعمال صيانة  -

 شهادة االجناز - 
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 عام مالي التعلم جتهيز وتأثيث مراكز مصادر 3
 

 يةقسم التجهيزات املدرس
 

 املستهدفة من املدارس %80تنفيذ املشروع يف  املدارس

 عام مالي ثةاللثالربوجكرتات التفاعلية املرحلة ا 4
 

 يةقسم التجهيزات املدرس
 

 ستهدفةامل رسداتركيب الربوجكرتات يف مجيع امل املدارس

 عام مالي شاشات تفاعلية 5
 

 ةزات املدرسيقسم التجهي
 

 فةستهدملا تركيب الشاشات يف مجيع املدارس رةمرحلة الطفولة املبك

 عام مالي الداريةااني باملصيانة اآلالت التصوير باملدارس و 6
 

 إدارة شؤون املباني
 

 اإلداريةاملباني 

 والتعليمية
 %100تنفيذ املشروع بنسبة 

 

 ستدامة.توفري بيئة تعليمية خضراء تسهم يف التنمية امل

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 (انألممحلة ) وعينا طريقنا للسالمة وا 1
فصل 

  دراسي

 أدارة األمن والسالمة

 املدرسية
 الدفاع املدني

 اءيولاجملتمع التعليمي وأ

 األمور
 من املدارس %90حلملة يف تنفيذ ا
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 تطوير كفاءة اإلدارة التعليمية يف جمال تقييم نواتج التعليم.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 ق الربنامجمؤشر حتق الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي التحصيل الدراسي أرقام ودالالت 1
اغالق الدرجات 

 واملهارات

قسم االختبارات 

  والقبول)بنات(
 ياسدراصدار تقرير ملستوى التحصيل ال األقسام ذات العالقة
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 لقيم اإلسالمية واالجتماعية. تنمية املواطنة الصاحلة وا

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 السالمة املرورية 1
فصل 

  دراسي
 قسم نشاط الطالب

 

طالب املتوسطة 

 والثانوي
 فةهدتنفيذ برنامج يف املدارس املست

 عام مالي اء املتميزااللق 2
 

 قسم نشاط الطالب
 

 تقديم الدورة يف مخس مدارس - طةطالب املرحلة املتوس

 أسبوع اجبديات املسرح املدرسي 3
 

 قسم نشاط الطالبات
 

الطالبات املتوسطة 

 والثانوية
 هدفةطالبة من الفئة املست 25مشاركة 

 عام مالي سالمة جمتمعي واجب وطين 4
خماطبة اجلهات 

 اندةاملس

 أدارة األمن والسالمة

 املدرسية

الدفاع املدني ، 

 اهلالل األمحر
 الطالب والطالبات

تنفيذ خطط  من املدارس %85تطبيق احلملة يف 

 رسمن املدا %90اإلخالء الوهمية يف 

 أسبوع حياتِك أمانة )السالمة املرورية( 5
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 من املدارس %50مشاركة  الطالبات

 أسبوع ة العربية والتواصل احلضارياللغ 6
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 من املدارس %90مشاركة  الطالبات

 فنون املسرح املدرسي 7
فصل 

  دراسي
 قسم نشاط الطالبات

 
 .هدفةطالبة من الفئة املست 50مشاركة  طالبات املتوسطة

 أسبوع قليةلعات أضرار املخدرات والسموم واملؤثرا 8
 

 تقسم نشاط الطالبا
 

 من الفئة املستهدفة %25مشاركة  الطالبات

9 
 بيعة ووالء 

 (ليد احلكممقا انلمحلرمني امللك س)ذكرى تولي خادم ا
 أسبوع

 

 م نشاط الطالب اقسا

  الطالباتو
 %100 مشاركة املدارس بنسبة الطالبات

 شهر امة(لعا مسابقة ) احملافظة على املمتلكات 10
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 طالبة 20ترشيح  الطالبات

 أسبوع 92 االحتفاء باليوم السعودي الوطين 11
 

 م نشاط الطالب اقسا

  الطالباتو
 %100مشاركة مجيع املدارس بنسبة  الطالبات

 أسبوع واحلوار االتصالمهارات  12
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 طالبة يف الربنامج 30مشاركة  الطالبات

 شهر خدمات احلجاج واملعتمرين 13
 

 نشاط الطالب قسم
 

 هـ1443املشاركة يف موسم احلج للعام  فرقة الكشافة

 ( طنلومعرض افرتاضي ) انامل تبدع حبب ا 14
فصل 

  دراسي

قسم اإلشراف الرتبوي 

 )بنات(
 ةلفنيال األعمامن مدارس احملافظة ب %50مشاركة  ةنيمعلمات االسرية والف قسم النشاط
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 عام مالي اإلعالمي املتألق 15
 ، دعم مدربني

 مالي

قسم اإلعالم الرتبوي 

 والعالقات العامة
 طالب وطالبة 40تدريب  الطالب والطالبات التدريب الرتبوي

 عام مالي تعزيز السلوك االجيابي 16
 

قسم التوجيه 

  واإلرشاد)بنات(
 الطالبات

توى لى مسع كياتكريم الطلبات املتميزات سلو -

 سةارطبيقا وممتحصر القيم األكثر  - املدرسة

 أسبوع النزاهة وحماربة الفساد 17
 

 ملةاحلب مشاركة مجيع املدراس املستهدفة طالب الثانوي اإلعالم الرتبوي قسم نشاط الطالب

 عام مالي تعزيز السلوك اإلجيابي 18
 

قسم التوجيه 

 واإلرشاد)بنني(
 الطالب املدارس

وى مست لىع تكريم الطالب املتميزين سلوكيًا

 املدرسة

 أسبوع تقى الثقافة والفنون واملهنمل 19
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 من املدارس %50مشاركة  الطالبات

 أسبوع فن اخلط العربي 20
 

 قسم نشاط الطالبات
 

طالبات املتوسطة 

 والثانوية
 طالبة 20مشاركة 

 دعم مالي عام مالي املناسبات العاملية والوطنية 21
قسم اإلعالم الرتبوي 

  ةوالعالقات العام

اجملتمع التعليمي 

 واحمللي
 تنفيذ الفعاليات

 

 تنمية املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة والعمل التطوعي. 

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 بوعأس يوم التطوع السعودي والعاملي 1
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 املدارس من% ٩٠مشاركة  الطالبات

 أسبوع أرض القصيم اخلضراء 2
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 من املدارس %80تفعيل املشروع يف  الطالبات

 أسبوع الرسم خبامات البيئة 3
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 املدارس من% ٥٠مشاركة  الطالبات

 عام مالي تأهيل الفرق الكشفية 4
 

 قسم نشاط الطالب
 

 فرق كشفية 5تكوين  الطالب

 عام مالي خدمات البيئة 5
 

 قسم نشاط الطالب
 

 برامج من خدمات البيئة 3تنفيذ  فرقة الكشافة

 أسبوع التأهيل الكشفي 6
 

 قسم نشاط الطالب
 

 من الفئة املستهدفة 10حضور  القادة الكشفيني

 أسبوعان مهرجان التعليم للرتبية الكشفية 7
 

 قسم نشاط الطالب
 

 فرقة الكشافة
مستوى  على رةدامشاركة فرقة الكشافة ممثال لإل

 الوزارة يف املهرجان
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 أسبوعان التميز الكشفي 8
 

 قسم نشاط الطالب
 

 فرقة الكشافة
مستوى  على رةدامشاركة فرقة الكشافة ممثال لإل

 الوزارة يف املنافسات

 شهران برنامج اجازتي 9
 

 قسم نشاط الطالب
 

 برامج 5تنفيذ  - طالب 100مشاركة  الطالب

 أسبوعان يوم التطوع السعودي والعاملي 10
 

 قسم نشاط الطالب
 

 ارسيع املدمجيف  ياملتنفيذ يوم التطوع السعودي والع الطالب

 رابطة القصيم اخلضراء 11
فصل 

 دراسي

توفري شتالت 

 للمدارس
 قسم نشاط الطالب

 
 املدارس تفعيل املشروع يف مجيع املدارس

 التطوع يف امليدان الرتبوي 12
فصل 

  دراسي
 قسم نشاط الطالب

 
 ( برامج تطوعية10تفعيل ) الطالب

 مسابقة أفضل عمل إعالمي 13
فصل 

 دراسي
 راعي للمشروع

قسم اإلعالم الرتبوي 

 والعالقات العامة
 إعالن النتائج الطالب والطالبات اإلشراف الرتبوي

 قسم تعليم الكبار مدربني وعأسب التوعية والتثقيف 14
الصحة املدرسية / 

 التوجيه واالرشاد

طالب مدارس تعليم 

 الكبار
 دفنيمن املسته %60تنفيذ املشروع على 

 العقد العربي 15
فصل 

  دراسي
 قسم تعليم الكبريات

مدارس تعليم 

الكبريات املرحلة 

 االبتدائية

طالبات مدارس تعليم 

 الكبريات
 جامتنفيذ الربرفع تقارير دورية عن 

 أسبوع اليوم العاملي للدفاع املدني 16
خماطبة اجلهات 

 املساندة

 أدارة األمن والسالمة

 املدرسية
 اجملتمع التعليمي الدفاع املدني

من  %100يف  نيدتفعيل اليوم العاملي للدفاع امل

 املدارس

 2ملتقى بسمة طفل  17
فصل 

 دراسي

موافقة من 

اجلهات 

 املختصة

 طفالقسم رياض األ

إدارة  -الروضات 

اجلهات  -التعليم 

 احلكومية

 من الفئة املستهدفة %70حضور  األطفال وأسرهم
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 تفعيل وحتسني أنظمة وبرامج الدعم املدرسية للطالب املعرضني للخطر. 

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 شر حتقق الربنامجمؤ الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي ةونيالتوعية مبخاطر األلعاب اإللكرت 1
 

التوجيه  اقسام

 نات(ب -بنني واإلرشاد)
 سمن املدار %90تنفيذ الربنامج يف  الطالب والطالبات املدارس

 عام مالي اإلرشاد وقت األزمات 2
 

التوجيه  اقسام

 (بنات - واإلرشاد)بنني
 سمن املدار %90يذ الربنامج يف تنف والطالباتالطالب  املدارس

 عام مالي األمان األسري الوطين 3
 

قسم التوجيه 

 واإلرشاد)بنات(
 التدريب الرتبوي

املعلمات  -الطالبات 

 اء األمورأولي -
 تهدفةمتدربة من الفئة املس 75مشاركة 

 

  االستمرار يف صرف املكافآت واإلعانات واحلوافز اليت تقدمها الوزارة للطالب.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 رم نوظا نالتحول الرقمي لنظام املكافآت يف 1
فصل 

  دراسي
 دداحمل هاقتوصرف املكافآت جلميع الطالب يف  الطالب والطالبات املدارس قسم خدمات الطالب

 عام مالي فيز الدارسنيحت 2

-شهادة خترج 

استكمال 

 البيانات

 خدمات الطالب قسم تعليم الكبار

طالب صف ثالث يف 

ة تعليم الكبار للمرحل

 االبتدائية

 رفع الطلبات الصرف
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 تطوير كفاءة الطالب يف جمال تقييم نواتج التعليم.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة ملنفذةاجلهة ا متطلبات التنفيذ

 شهر ةاتيمسابقة بيرباس العاملية للمعلوم 1
 

الطالب نشاط  اقسام

 الطالباتو
 طالبات 10و طالب 10ترشيح  الطالباتالطالب  مؤسسة موهبة

 أسبوع ياتمسابقة أوملبياد العلوم والرياض 2
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 طالبة 15يح ترش الطالبات

 شهران مسابقة الكاجنارو 3
 

 مشاركة طالبني من كل مدرسة الطالب مؤسسة موهبة قسم نشاط الطالب

 مسابقة موهوب 4
فصل 

  دراسي
 مؤسسة موهبة قسم نشاط الطالب

الطالب من الصف 

السادس حتى األول 

 ثانوي

 مشاركة طالبني من كل مدرسة

 الطالب املدرب 5
فصل 

  دراسي
 الطالبقسم نشاط 

 

طالب املتوسطة 

 والثانوي
 دفةطالب من كل مدرسة مسته 10تدريب 

 

 تعزيز املهارات احلياتية ومهارات التفكري.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 شهر التفكري الناقد 1
 

 املدارس اتقسم املوهوب
ن مالطالبات املوهوبات 

 املرحلة الثانوية
 طالبة 20حضور 

 عام مالي املاء و صحتك 2
 

 دفنيمن املسته %95تنفيذ املشروع على  الطالب والطالبات االعالم الرتبوي قسم الصحة املدرسية

 عام مالي النوم املبكر 3
 

 دفنيمن املسته %90تنفيذ املشروع على  الطالب والطالبات االعالم الرتبوي قسم الصحة املدرسية

 االفطار الصباحي 4
فصل 

  دراسي
 دفنيمن املسته %90تنفيذ املشروع على  الطالب والطالبات االعالم الرتبوي قسم الصحة املدرسية

 عام مالي برنامج السكري والسمنة 5

قياس  اجهزة

السكر و قياس 

الكتلة و قياس 

 الضغط

 دفنيمن املسته %95تنفيذ املشروع على  الطالب والطالبات الصحة العامةقطاع  قسم الصحة املدرسية
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 غسيل األيدي 6
فصل 

  دراسي
 قسم الصحة املدرسية

 
 دفنيمن املسته %90تنفيذ املشروع على  ةيائطالب املرحلة االبتد

 عام مالي األسنان و صحة الفم 7
 

 قسم الصحة املدرسية
 العامةقطاع الصحة 

 ويو االعالم الرتب
 دفنيمن املسته %90تنفيذ املشروع على  الطالب والطالبات

 برنامج احلليب و التمر 8
فصل 

  دراسي
 دفنيمن املسته %90تنفيذ املشروع على  ةيائطالب املرحلة االبتد االعالم الرتبوي قسم الصحة املدرسية

 عام مالي ةلطاقا باتأضرار املشروبات الغازية و مشرو 9
 

 دفنيمن املسته %95تنفيذ املشروع على  الطالب والطالبات االعالم الرتبوي سيةقسم الصحة املدر

 عام مالي الغذاء الصحي 10
 

 قسم الصحة املدرسية
 العامةقطاع الصحة 

 و االعالم الرتبوي
 املستهدفة من املدارس %90تنفيذ املشروع يف  الطالب والطالبات

 سرطان الثدي 11
فصل 

  دراسي
 سيةقسم الصحة املدر

 العامةقطاع الصحة 

 و االعالم الرتبوي

طالبات املرحلة 

املتوسطة و املرحلة 

 الثانوي

 املستهدفة من املدارس %95تنفيذ املشروع يف 

12 
 ات مرحلة البلوغ املبكر لدى الطالب

 ) التغريات و املتطلبات (

فصل 

  دراسي
 قطاع الصحة العامة قسم الصحة املدرسية

طالبات املرحلة 

 طوسائية و أول متاالبتد
 فةستهدملا تنفيذ املشروع يف مجيع املراحل

 عام مالي ضعف النظر 13
 

 قسم الصحة املدرسية
 

 راسيةلداحل تنفيذ املشروع يف مجيع املرا - الطالب والطالبات

 عام مالي ليكون املشي لنا عادة 14
 

 املستهدفة من املدارس %90روع يف تنفيذ املش الطالب والطالبات االعالم الرتبوي قسم الصحة املدرسية

 شهر كامربمج سنابر باستخدامتنمية التفكري اإلبداعي  15
 

 قسم املوهوبات
 

طالبات املرحلة 

 املتوسطة والثانوية
 طالبة 30حضور 

 املدارس قسم املوهوبات ميزانية أسبوعان ناتلبل عاألسبوع الوطين للموهبة واإلبدا 16
اجملتمع التعليمي 

 واحمللي
 نشر ثقافة املوهبة واالبداع

 %100ة سبترشيح العدد املخصص لإلدارة بن الطالبات املدارس قسم املوهوبات ميزانية عام مالي وبنيالربنامج الوطين للكشف عن املوه 17

 حتدي القراءة العربي 18
فصل 

  دراسي
 قسم نشاط الطالب

 
 قراءة اليف همالرفع مشاركة الطالب و اجنازات الطالب

 مسابقة اإللقاء 19
فصل 

  دراسي
 قسم نشاط الطالب

 
 ةرسرفع املشاركة الفائزة من كل مد الطالب
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 عام مالي بنيللطالب املوهو stem األثراء الشامل 20
األدوات الالزمة 

 لتنفذ التجارب
 قسم املوهوبني

 
 يالملتنفيذ ثالث برامج خالل العام ا الطالب املوهوبني

 املهارات احلياتية 21
ل فص

  دراسي
 قسم نشاط الطالب

 
 ةإقامة فعالية واحدة يف كل مدرس الطالب

 عام مالي حتسني الرتكيز 22
 

 التدريب الرتبوي قسم نشاط الطالب
طالب املتوسطة 

 والثانوي
 هدفةمن طالب كل مدرسة مست %30تدريب 

 عام مالي ملتقى املواهب 23
 

 قسم املوهوبني
 

 قيات للموهوبنيتنفيذ ثالث ملت الطالب املوهوبني

 أسبوع اليوم اخلليجي للموهبة واإلبداع 24
 

 قسم املوهوبني
 

اجملتمع  -الطالب 

 التعليمي واحمللي

 اعبة واإلبدبرامج ختتص باملوه 3تقديم عدد 

 والكشف عن املوهوبني ورعايتهم

 أسبوعان اخلط العربي 25
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 هدفةملستا الفئة من طالبات ١٠مشاركة  الطالبات

 أسبوع ننيلبل عاألسبوع الوطين للموهبة واإلبدا 26
 

 قسم املوهوبني
اجلهات احلكومية 

 والقطاع اخلاص

اجملتمع  -الطالب 

 التعليمي واحمللي

ني تنفيذ فعاليت - فعاليات يف كل مدرسة 3تنفيذ  -

الية عن طريق تنفيذ فع - يف مركز املوهوبني

ع لقطاات ساشراكة جمتمعية ) جامعات أو مؤس

 اخلاص أو اجلهات احلكومية (

 عام مالي نيوهوبملاية الربنامج اإلثرائي املدرسي لرعا 27
 

 قسم املوهوبني
 

 سيدراعام البرامج إثرائية خالل ال 5تقديم  الطالب املوهوبني

 املدرب الصغري 28
فصل 

  دراسي
 قسم رياض األطفال

 
 أطفال الروضات

إصدار  - مجنامن األطفال بالرب %20مشاركة  -

 الألطفا اضشهادة للمدرب الصغري من قسم ري

 العامل الصغري 29
فصل 

  دراسي
 قسم رياض األطفال

 
 أطفال الروضات

إصدار  - تمن األطفال الروضا %20مشاركة  -

 الألطفاض ياشهادات للعامل الصغري من قسم ر

 التدريب امليداني 30
فصل 

  دراسي

قسم الرتبية 

  اخلاصة)بنني(

ب صف ثالث طال

 تأهيلي
 تدريب مجيع الطالب املستهدفني
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 رفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية الدافعية للتعلم.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 أسبوعان اليوم العاملي للغة العربية 1
 

 مشاركة مجيع املدارس باملناسبة الطالب االشراف الرتبوي نشاط الطالبقسم 

 عام مالي ليلاالختبارات احملاكية نتائج وحتا 2

االنتهاء من 

االختبارات 

احملاكية 

 وظهور النتائج

قسم االختبارات 

 والقبول)بنات(
 قةلعالا اتاعداد الدراسة ورفعها للجهات ذ الطالبات االشراف الرتبوي

 أسبوع ارات تعلم اللغة اإلجنليزيةمه 3
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 االبتدائيةللمرحلتني 

 واملتوسطة
 .من املدارس %50مشاركة 

 أسبوع فارسة اإلمالء 4
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 .من املدارس %50مشاركة  طالبات االبتدائية

 عام مالي طالباتي لليلتحصتنمية الدافعية لرفع املستوى ال 5
 

توجيه قسم ال

 واإلرشاد)بنات(
 من املدارس %90تنفيذ الربنامج بنسبة يف  الطالبات املدارس

 عام مالي التهيئة االرشادية 6
 

قسم التوجيه 

 واإلرشاد)بنات(
 سمن املدار %90تطبيق الربنامج يف  الطالبات املدارس

 أسبوع األسبوع العربي للكيمياء 7
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 من املدارس %60مشاركة  الطالبات

 عام مالي اصةخلاية تقييم نواتج التعلم لطالب الرتب 8
 

قسم الرتبية 

 اخلاصة)بنني(
 اصدار تقرير حتليل النتائج طالب الرتبية اخلاصة االختبارات والقبول

 أسبوع أساسيات البحث العلمي 9
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 طالبة ٢٥مشاركة  الطالبات

 أسبوع بمهارات تعلم جدول الضر 10
 

 قسم نشاط الطالبات
 

طالبات االبتدائية 

 واملتوسطة
 طالبة ٢٥مشاركة 

 أسبوعان ابتكارات علمية 11
 

 مشاركة طالب من كل مدرسة الطالب االشراف الرتبوي قسم نشاط الطالب

 عام مالي طلبةي لليلتحصتنمية الدافعية لرفع املستوى ال 12
 

قسم التوجيه 

 واإلرشاد)بنني(
 رسمن املدا %100تنفيذ الربنامج يف  الطالب املدارس
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 أسبوع يةشاداألسبوع التمهيدي والتهيئة اإلر 13
 

قسم التوجيه 

 واإلرشاد)بنني(
 املدارس

 الطالب املستجدين يف

الصف األول الرابع 

 طوسابتدائي واألول املت

 واألول الثانوي

 ستنفيذ الربنامج يف مجيع املدار

 اليعام م امالئي بال أخطاء 14
 

 قسم تعليم الكبريات
مدارس تعليم 

 الكبريات االبتدائية

طالبات مدارس تعليم 

 الكبريات
 رفع تقرير تنفيذ املشروع

 

 تنمية الثقافة التقنية وتعزيز مهارات التعلم عن بعد.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي هااألجهزة الذكية فوائدها و اضرار 1
 

 دفنيمن املسته %90تنفيذ املشروع على  الطالب والطالبات االعالم الرتبوي قسم الصحة املدرسية

 شهر تصميم وبرجمة الروبوت 2
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 طالبة 15مشاركة  الطالبات

 قسم نشاط الطالب روبوت شهر أوملبياد الروبوت 3
شركة ذكاء 

 للروبوت
 مدارس 6 هامشاركة املدارس املستهدفة وعدد الطالب

 أسبوع جنتاوصناعة احملتوى الرقمي وإبداع امل 4
 

 قسم نشاط الطالبات
 

 بعد من الفئة املستهدفة عن %25حضور  الطالبات
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 حتسني الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة ذمتطلبات التنفي

 شهر الصالحيات 1
ورود الصالحيات 

 من الوزارة
 تطويرقسم التخطيط وال

 
 اصدار قرار الصالحيات اإلدارة

 عام مالي فهرسة األحكام القضائية 2
 

 قسم الشؤون القانونية
 

النظام التعليمي 

 واإلداري
 %100اكتمال الفهرسة والفرز بنسبة 

 ريال900 عام مالي يثالث ثانووال نيلثاأمتتة تدقيق بيانات طالب الصف ا 3
قسم االختبارات 

  والقبول)بنني(

الصف الثاني  طالب

 والثالث ثانوي
 املستهدفة من الفئة %90تطبيق الربنامج على 

 أسبوع يالتهيئة اإلعالمية للعام الدراس 4
 

قسم اإلعالم الرتبوي 

  والعالقات العامة
 رفع تقرير تنفيذ املشروع اجملتمع احمللي

 عام مالي اجمللس التعليمي 5
 

 اتصيعقد اجمللس التعليمي ورفع التو ليميةالبيئة التع تقنية املعلومات قسم األمانة

 راية التميز 6
فصل 

 دراسي

املشاركة يف 

 جوائز التميز
 مركز التمّيز

 
 %100تنفيذ املشروع بنسبة  اجملتمع التعليمي

 روائع التميز 7
فصل 

  دراسي
 مركز التمّيز

 
 نشرات 8اصدار  اجملتمع التعليمي

 مركز التمّيز لريا1000 أسبوع من النمطية إىل التميز 8
 

منسوبات األقسام 

 النسائية
 من الفئة املستهدفة %60حضور 

 أسبوع صناعة التميز 9
 

 من الفئة املستهدفة %60حضور  اجملتمع التعليمي التدريب الرتبوي مركز التمّيز

 أسبوع مهارات إعداد الشواهد 10
 

 لفئة املستهدفةمن ا %60حضور اجملتمع التعليمي التدريب الرتبوي مركز التمّيز

 رسائل التميز 11
فصل 

  دراسي
 رسالة للمستهدفني 80ارسال  اجملتمع التعليمي اإلعالم الرتبوي مركز التمّيز
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 حتسني استعداد الطالب لاللتحاق بالتعليم العالي والتهيئة لسوق العمل. 

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة املساندة اجلهة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي احلي املتعلم 1

ميزانية 

خمصصة 

 للربنامج

 إدارة التعليم قسم تعليم الكبريات
 نكافة فئات اجملتمع مل

 عام 15هم فوق 
 من خطة املشروع %60تنفيذ 

 عام مالي التوجيه الرتبوي واملهين 2
 

قسم التوجيه 

 واإلرشاد)بنني(
 س الثانويةمن املدار %95تنفيذ الربنامج يف  يةطالب املرحلة الثانو رساملدا

 التوجيه املهين 3
فصل 

  دراسي

قسم التوجيه 

 واإلرشاد)بنات(
 نويةالثاوة ملتوسطمن طالبات املرحلة ا %60مشاركة  الطالبات املدارس

 أسبوع خطوات مشروعك الريادي 4
 

 قسم نشاط الطالبات
 

طالبات املتوسطة 

 لثانويةوا
 طالبة 15مشاركة 

 

 التعليم.تطبيق نظم ومعايري اجلودة وقياس األداء يف 

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 أسبوع اجلودة مطلب 1
 

قسم اجلودة وقياس 

 األداء
 تمع التعليمياجمل اإلعالم الرتبوي

 دةمية اجلومنشور يتحدث عن أه 20إرسال عدد 

 وأهدافها

 أسبوعان تيةكيفية االستعداد للقطة املعلوما 2
 

 قسم التخطيط والتطوير
 

 متدربة 15مشاركة  النظام التعليمي

 ريال 500 عام مالي بولأمتتة مهام قسم االختبارات والق 3
قسم االختبارات 

  والقبول)بنني(

ن يف قسم العاملو

 االختبارات والقبول
 امجلربنال البدء توزيع ومتابعة املهام من خ
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 رفع كفاءة أداء اإلداريني والفنيني وحتسني إنتاجيتهم. 

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي ةنسقات األمن والسالمخطة مقننة مل 1
 

 أدارة األمن والسالمة

  املدرسية

منسقات األمن 

 والسالمة
 ملعدةطة الخالمة لمن منسقات األمن والس %90تنفيذ 

 عام مالي برامج وسائل األمن والسالمة 2
خماطبة اجلهات 

 املساندة

 أدارة األمن والسالمة

 املدرسية

الدفاع املدني ، 

 اهلالل األمحر ،

 التدريب الرتبوي

منسقي/ات األمن 

والسالمة ، حراس/ات 

 املدارس

 .ةالموالسن من منسقي ومنسقات األم%90تدريب 

 . ارسمن حراس وحارسات املد %80تدريب 

 

 األسر.بناء قنوات اتصال فعالة مع 

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج املستهدفة الفئة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 شهر دور األسرة يف متيز أبنائنا 1
 

 من أفراد األسر 200مشاركة  أولياء األمور التدريب الرتبوي مركز التمّيز

 

 حتسني معدالت أداء الطالب حمليًا ودوليًا.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي ياألوملبياد الوطين لإلبداع العلم 1
 

 مالطالب التعليم العا مؤسسة موهبة قسم املوهوبني

عليم ة التاردإلاملخصص  تسجيل العدد املستهدف -

 %100 بنسبة

دد لعاسب املشاركة يف معارض املناطق ح -

 %100املخصص إلدارة التعليم بنسبة 

2 
 ياألوملبياد الوطين لإلبداع العلم

 2022إبداع  
 الطالبات  قسم املوهوبات ميزانية عام مالي

صة خصملانسبة تسجيل الطالبات يف احلصص 

 (%100لإلدارة )املستهدف 
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 تعزيز قدرات إدارات التعليم يف عمليات التخطيط واإلدارة والدعم.

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة التنفيذمتطلبات 

 شهران 23اخلطة التشغيلية  1
 

 قسم التخطيط والتطوير
 

 صدور اخلطة التشغيلية لإلدارة إدارة التعليم

 عام مالي التحليل الرباعي 2
 

 قسم التخطيط والتطوير
 

 منيتطبيق التحليل الرباعي لقس اقسام اإلدارة

 صناعة املبادرات 3
فصل 

  دراسي
 قسم التخطيط والتطوير

 
 متدرب 25مشاركة  اإلدارة

 عام مالي لقاءات استشارية يف جمال التخطيط 4
 

 قسم التخطيط والتطوير
 

 عقد ستة لقاءات اقسام اإلدارة

 شهر دراسة وتعديل األهداف التفصيلية 5
 

 قسم التخطيط والتطوير
 

 صدار األهداف بعد التعديلا األهداف التفصيلية

 عام مالي اخلطط األوىل بالرعاية 6
 

 قسم التخطيط والتطوير
 

 تطبيق املشروع على اربع اقسام اقسام اإلدارة

 سالمةوال منألقاعدة بيانات الكرتونية إلدارة ا 7
فصل 

  دراسي

 أدارة األمن والسالمة

 املدرسية

تقنيات املعلومات ، 

 املوارد البشرية

إدارة األمن منسوبي 

والسالمة ، واحلراس 

 واملنسقني

فة قبل ستهدملا استكمال البيانات جلميع الفئات

 نهاية الفصل الدراسي الثاني

 ميزانية ماليه عام مالي كتيب األمن والسالمة املدرسية 8
 أدارة األمن والسالمة

  املدرسية
 بتيلكتزويد مجيع املدارس بنسخة من ا املدارس

 عام مالي جعة الداخليةمهارات املرا 9
 

 ةيوحدة املراجعة الداخل
املراجعة الداخلية 

 بالوزارة

منسوبي املراجعة 

 الداخلية باإلدارة
 عقد اللقاءات

 عام مالي اتعلومملاة اعمال املراجعة الداخلية مع تقني 10

ورود مناذج 

للعمل من 

 الوزارة

 ةيوحدة املراجعة الداخل
 

 رةزار لصاحب الصالحية والورفع تقري قسم تقنية املعلومات

 عام مالي االستعداد للعام الدراسي 11
 

 100وصول نسب اجلاهزية  إدارة التعليم اإلدارةأقسام  قسم األمانة
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 نها. تنفيذ أنظمة ضمان اجلودة املالية وتوطي

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 مؤشر حتقق الربنامج الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 عام مالي اتودعستاعمال املراجعة الداخلية مع امل 1
ورود مناذج 

 للعمل من الوزارة
 ةيوحدة املراجعة الداخل

 
 لوزارةة واحيلصاحب الصال رفع التقرير النهائي قسم املستودعات
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 العام.تشجيع مشاركة القطاع األهلي يف التعليم 

 الربنامج / املشروع م
املدة 

 الكلية
 جمؤشر حتقق الربنام الفئة املستهدفة اجلهة املساندة اجلهة املنفذة متطلبات التنفيذ

 أسبوع لقاء املستثمرين واملستثمرات 1
 

 إدارة التعليم األهلي
 

 من الفئة املستهدفة %80مشاركة  ترااملستثمرين واملستثم

 عام مالي االستثمار يف التعليم األهلي 2
 

 إدارة التعليم األهلي
 

 ييم األهللتعلا يفر خماطبة ثالث مستثمرين لالستثما ترااملستثمرين واملستثم

 


