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الباحة

تقــع محافظــة املخــواة يف الجــزء الغربــي من
موقعــا متمي ًزا؛ألنهــا
منطقــة الباحــة وتتخــذ
ً
تقــع ىلع هضبــة مللتقــى عــدد مــن األوديــة
الكبيرة كـــوادي راش ووادي ضيان ووادي بطاط
ووادي ممنــا ،و ُتعــد املخــواة
ثانــي محافظــات املنطقــة مــن
الســكان  ،حيــث
حيــث تعــداد ُّ
يبلــغ ســكانها يف آخــر إحصــاء
للتعــداد الســكاني الـــ 65000
(خمــس وســتين ألــف) نســمة ،
وتتميــز باعتــدال مناخهــا يف
فصــل الشــتاء بالرغــم مــن حــرارة
ً
صيفــا ،كمــا أن كميــات األمطــار
أجوائهــا
تتفــاوت فيمــا بيــن الفصليــن ،وهــي بذلــك
تتكامــل مــع الجــزء الســروي (الجبلــي) يف
منطقــة الباحــة كونهــا تمثــل الجــزء التهامــي

األكبــر منــه إلى جانــب املحافظات الثــاث األخرى :قلــوة  ،الحجرة  ،غامــد الزناد
 ،والتــي تشــترك معهــا يف الطبيعــة الجغرافيــة واملناخ والنشــاط الســكاني
وتنــوع التضاريــس إلــى حــد كبيــر  ،و ُتعتبــر محافظــة املخــواة حاضــرة الشــطر
التهامــي مــن منطقــة الباحــة إلــى جانــب بقيــة املحافظــات الثــاث األخــرى،
والتــي تزخــر بالعديــد مــن
األماكــن األثريــة ذات التاريــخ
العريــق والتــي تتمثــل يف
مجموعــة مــن الحصــون
والقــاع واألوديــة ومنهــا
قريــة ذي عيــن وقرية ُعشــم
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﳌﺨﻮاة
ووادي مليــل وغيرهــا مــن
القــرى واألماكــن التــي ُتعــد
معالــم مشــهورة كجبلــي شــدا األىلع واألســفل  ،ويف محافظــة قلــوة تقــع
قريــة ُ
الخلــف والخليــف التــي ُتعــد مــن املعالــم األثريــة ،كمــا تمتــاز الحجــرة
بوجــود وادي عليــب املشــهور وقريــة فضالــة األثريــة .
أمــا محافظــة غامــد الزنــاد فتمتــاز بفرعتهــا املرتفعــة  ،ومــن معاملهــا
املشــهورة وادي رحاضــة ووادي بطــاط .

جديــر بالذكــر َّ
إن إدارة التعليــم بمحافظــة املخــواة بــدأت بمكتــب لإلشــراف يف عــام 1389هـــ وكانــت
مرتبطــة بمنطقتــي الليــث والقنفــذة ،ثــم أصبحــت إدارة تعليميــة يف عــام 1403هـــ وأخذت اســمها الحالي
يف عــام 1415هـــ (إدارة التعليــم بمحافظــة املخــواة) وأصبحــت تابعــة ملنطقــة الباحــة التعليميــة ً
وفقــا
للتقســيم اإلداري الجديــد للمملكــة ،وقــد كان أول مــن تولــى إدارتهــا عنــد إنشــائها األســتاذ :عبــداهلل بــن
علــي العبــادي رحمــه اهلل يف عــام 1403هـــ.
علمــا أنــه قبــل إنشــاء اإلدارة كانــت أول مدرســة ابتدائيــة هــي ابتدائيــة املخــــواة التي افتتحــت يف عام
ً
1369هـ  ،وأول مدرســة متوســطة هي متوسطــــة املخواة التي افتتحـــــت يف عام 1386هـ ،وأول مدرســة
ثانويــة هــي ثانويــة املخــــواة يف عــام 1397هـــ ،وأول معهــد هو معهــــــد املخـــــواة الذي افتتـــــح يف
عــام 1402هـ.
وبعــد إنشــاء اإلدارة كانــت أول املــدارس االبتدائيــة يف تاريــخ إنشــائها هــي :العربــاء ،القتيبــاء ،كــروان،
ثعلــب بشــدا ،وأول املــدارس املتوســطة هــي  :آل عاطــف  ،اإلمــام علــي  ،امللــك خالــد  ،وأول املــدارس
الثانويــة هــي ثانويــة أحمــد بــن حنبــل ،ابــن ســيناء بالشــعراء ،وأول معهــد هــو معهــد قلــوة.
ً
شــرقا منطقــة الباحــة التعليميــة ومــن الشــمال
وإدارة التعليــم باملخــواة بقطاعاتهــا األربعــة يحدهــا
والغــرب محافظــة الليــث التعليميــة ،ومــن الغــرب والجنــوب محافظــة القنفــذة التعليميــة ،ولهــذا فــإن
أقصــى املواقــع التابعــة لهــا مــن الشــمال :مــدارس جــرداء بنــي علــي ،وآل صــاح ،ومــن الغــرب :مــدارس
ســيال والرايمــة والبضعــة ،ومــن الجنــوب مدرســة أبــي حنيفــة برحاضــة.

الخطة االستراتيجية 2022

كلمة مدير التعليم األستاذ  :علي بن محمد الجالوق
الحمــد هلل وكفــى والصــاة والســام ىلع نبيــه املصطفــى خيــر مــن

نطــق الضــاد وهــدى اهلل بــه قلــوب العبــاد  ...وبعــد:
فــإن املنظمــات الواعيــة يف عصرنــا الحاضــر تؤمــن بأهميــة التخطيــط القائــم
ىلع منهجيــة علميــة تدعمهــا يف تحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا.
وال يمكــن ملنظمــة واعــدة أن تتقــدم مالــم تخطــط لعملهــا ،مرتكــزة ىلع
تشــخيص للواقــع وتب ّنــي أهــداف اســتراتيجية ترغــب تحقيقهــا.
لقــد كان لبنــاء خطــة اســتراتيجية لــإدارة أولويــة قصــوى نبعــت مــن األهميــة
البالغــة ملواكبــة رؤيــة اململكــة  ٢٠٣٠وبرنامــج التحــول الوطنــي  ٢٠٢٠ومبادرات
وزارة التعليــم يف برنامــج التحــول الوطنــي  ،حيــث كان ال بــد مــن عقــد جلســات
الحــوار مــع فريــق العمــل الــذي آمــن بأهميــة بنــاء خطــة اســتراتيجية ملــدة
ثــاث ســنوات  ،بحيــث تســتطيع اإلدارة مــن خاللهــا تحســين ورفــع مســتوى
األداء التعليمــي واإلداري واملالــي  ،مســتثمرة يف ذلــك جميــع املــوارد املاليــة
والبشــرية واملاديــة املتاحــة  ،وتلــك التــي ترتكــز ىلع شــراكات مجتمعيــة تعــزز
أدوار اإلدارة واملدرســة وتجعــل رســالتها أكثــر تأثي ـ ًرا وأبقــى أث ـ ًرا .
وإن ممــا هــو جديــر بالذكــر هنــا تلــك املنهجيــة العلميــة التــي تمتــع بهــا فريــق
إعــداد الخطــة االســتراتيجية لــإدارة وإشــراكهم أطيــاف املجتمــع يف االســتفتاء
مهمــا يف تشــخيص الواقــع.
الــذي كان مرتكـ ًزا
ً
نســأل اهلل تعالــى أن يمدنــا وفريــق العمــل معنــا بتوفيقــه وعونــه ،وأن يســخرنا ألداء رســالتنا واإلســهام يف تحقيــق
تطلعــات والة أمرنــا الذيــن مــا فتيــؤوا يدعمــون التعليــم بســخاء ال ينضــب .واهلل ولــي التوفيــق.
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كلمة فريق التخطيط االستراتيجي
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم ىلع نبينا محمد وآله وصحبه  ..وبعد:
مكن تغيي ُر ُك َّل شي ٍء تواجهه ،وكذلك ال ُي ُ
ُيقال ( :ال ُي ُ
أي شي ٍء دون أن تواجهه ).
مكن أن تغي َر َّ
ولهــذا فــإن العمليــة التعليميــة والتربويــة بمختلــف جوانبهــا تمثــل مجــاالت للعمــل والتحــدي واإلنجــاز ...؛ لذلــك فعندمــا تريــد أن
تخطــط فــا بــد أن تضــع نصــب عينيــك أنــك كــي تســتطيع أن تحــدث التغييــر الــذي تريــد البــد مــن مواجهــة التحديــات دون أن تراهــا
عقبــات ،وأن تعــي أن التغييــر ال يحــدث بالســرعة التــي ترغبهــا ،ولكــن عليــك أن تســتمر يف الطريــق نحــو أهدافــك بهمــة عاليــة وثقــة
كبيــرة .ومــن املؤكــد أن الطريــق الصحيــح ألي تغييــر مرغــوب هــو التخطيــط ،فهــو العنصــر األســاس يف عمليــة النجــاح ،وبدونــه تكــون
األهــداف مجــرد أمنيــات عــدم تحقيقهــا أقــرب إلــى ضــد ذلــك؛ ولهــذا فقــد عمــل فريــق التخطيــط ىلع أن يكــون العمــل وفــق منهجيــة
علميــة واضحــة بــدءًا مــن تشــخيص الواقــع وتحليلــه وتحديــد كل أبعــاده (قوتــه ،ضعفــه ،فرصــه ،تهديداتــه) وذلــك مــن خــال أدوات
علميــة متنوعــة اســتهدفت كل املســتفيدين (داخل ًيــا  -خارج ًيــا) األمــر الــذي جعــل الفريــق ينطلــق مــن تصــور واضــح وفهــم جيــد
ـة لذلــك ،بــدأ الفريــق بخلفيــة متكاملــة للواقــع ويف الوقــت ذاتــه مستشـ ً
للواقــع ،ونتيجـ ً
واضعــا نصــب عينيــه كأولويــة:
ـرفا املســتقبل،
ً
الطالــب بجميــع حاجاتــه ،واملدرســة بــكل مكوناتهــا ،دون أن يغفــل أو يهمــل املســتفيدين اآلخريــن.
ولعلــه مــن الجميــل أن تأتــي الخطــة االســتراتيجية إلدارتنــا  2022يف ظــل زخــم رؤيــة الوطــن؛ ولهــذا كان الهــدف أن تكــون الخطــة
بــكل مكوناتهــا تنطلــق مــن طمــوح الوطــن وقيادتــه ناظريــن نحــو رؤيــة بالدنــا الطامحــة امللهمــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي
 2020مســتلهمين كل ذلــك مــن األهــداف االســتراتيجية للــوزارة ومبادراتهــا لتحقيــق مســتهدفات الرؤيــة وبرنامــج التحــول؛ مــا جعــل
ً
مبــادرات خطتنــا شـ ً
ـتهدفة كافــة املســتفيدين.
ـاملة لكافــة املجــاالت مسـ
ـاهما يف بنــاء الخطــة؛ وألجــل ذلــك تبنــى الفريــق العديــد من
ـرص الفريــق أن يكــون الجميــع مسـ ً
وألن هدفنــا كقيمــة (التكامــل) فقــد حـ ِ
األســاليب العلميــة لتحقيــق ذلــك نحــو  :االســتفتاءات واالســتبانات وورش العمــل واللقــاءات الفرديــة والجماعيــة والــدورات التدريبيــة
مســتهدفين كافــة املســتفيدين؛ كــي نحقــق املشــاركة والفهــم املشــترك والدعــم والتبنــي؛ ألننــا نؤمــن أننــا وحدنــا ال يمكــن أن
معــا يمكننــا أن نفعــل الكثيــر.
نفعــل إالَّ القليــل ،ولكننــا ً
ونحــن هنــا نؤكــد عرفانــا أن مــا تــم إنجــازه يف هــذه الخطــة هــو ثمــار جهــود الجميــع وتأتــي القيــادة الداعمــة يف مقدمــة ذلــك  ،فالكل
ـم جديــد ٍة إلدارتنــا ...ومــن الوفــاء هنــا اإلشــادة بذلــك التفاعــل الكبيــر مــن غالــب املســتفيدين،
ـة ورسـ ٍ
ســاهم يف صياغــة رؤيـ ٍ
ـالة وقيـ ٍ
الذيــن كان لهــم عظيــم األثــر يف إمــداد الفريــق بتشــخيص واقعهــم ومشــاركتنا تحدياتهــم وطموحاتهــم وأولوياتهــم التــي يرونهــا ...
ويف الختام ...
جميعــا أن املتشــائم يشــتكي مــن الريــح ،بينمــا املتفائــل يتوقــع أن تتغيــر ،أمــا الواقعــي فيضبــط أشــرعته  ...ونحــن هنــا نعتقد
نعلــم
ً
جازميــن أننــا قــد ضبطنــا أشــرعتنا مــن خــال هــذه الخطــة بواقعيــة ،ونحــن بذلــك ننظــر بتفــاؤل يستشــرف املســتقبل ـ بمشــيئة اهلل
ونؤمــن إيمانــا جازمــا أننــا قــادرون ىلع تحقيــق رؤيــة إدارتنــا ورســالتها وأن تكــون قيمهــا أعمــاالً ال أقــواالً ومبــادئ نتمثلهــا ال شــعارات
نرددهــا  ...واهلل املوفــق .
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احصائيات الخطة االستراتيجية 2022
الطالب
عام
تحفيظ

الكلي
28385
بنين

25985

 14784بنات

13601

تربية
خاصة

بنين 13035

تعليم
كبار

162

 12950بنات

بنين

103

رياض
األطفال

628

59

بنات

بنين

463

1610
165

بنات

املدارس
عام
تحفيظ

الكلي
388
بنين

181

تربية
خاصة

298

207

بنات

بنين

148

تعليم
كبار

29

150

بنات

بنين

20

رياض
األطفال

19

9

بنات

بنين

13

42
6

بنات
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إلدارة التعليم بمحافظة املخواة
الفصول
عام
تحفيظ

الكلي
1862
بنين

تربية
خاصة

1618

956

906

بنات

بنين

808

تعليم
كبار

86

810

بنات

بنين

54

رياض
األطفال

60

32

بنات

بنين

44

98
بنات

16

اإلداريون  -املباني املدرسية

بنين

19

اإلداريون

الكلي

2073

215

780

 1293بنات

بنين

102
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املباني
املستأجرة

املباني
الحكومية

72

143

113

بنات

بنين

86

57

بنات

بنين

16

56

بنات

احصائيات الخطة االستراتيجية 2022
شاغلو الوظائف التعليمية

ممارسو التدريس
بنين

2109

4200
2091

التربية الخاصة
بنين

40

بنات

68
28

بنات

الكلي

5061

2516

2545

233

املشرفون التربويون
بنين

150

83

بنات

221

قادة املدارس
بنين

105

116

بنات
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إلدارة التعليم بمحافظة املخواة
2516

2545

الوكالء
بنين

36

5061

68
32

بنات

الكلي

شاغلو الوظائف التعليمية

98

املرشدون
بنين

50

42

بنات

رياض
األطفال
108

معلمو املوهوبين
بنين

21

21

26
5

بنات
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أمناء مصادر التعلم
بنين

34

11

45
بنات

01
02
03
04
05
06
07

تشكيل فريق عمل من املختصين ذوي خبرة ومؤهالت علمية
إلعداد الخطة االستراتيجية
عقد عدد من الحوارات واللقاءات لفريق الخطة لوضع الخطوط
العريضة للسير يف الخطة
مراجعة الخطة االستراتيجية السابقة ( أهدافها،
رؤيتها ،رسالتها ،قيمها )...
تحليل االستبيان التشخيصي املتعلق بواقع وحاجات
املستفيدين ومعوقاتهم وتحدياتهم
تحليل وتقويم االستبيان الخاص بالرؤية والرسالة للخطة
االستراتيجية السابقة
دراسة املؤشرات املستهدفة بالخطة السابقة وحصر ما
تحقق منها

تحليل الواقع البيئي لإلدارة (تحليل سوات)

َك ْيفَ

2
2

ُب ِن َيتْ

0
2
الخـطة

االستراتيجية

دراسة األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم
دراسة عدد من الخطط االستراتيجية لعدد من إدارات التعليم
والجهات األخرى كناحية استرشادية
عقد مجموعة من ورش العمل ألعضاء فريق التخطيط لدراسة عدد
من الجوانب املتعلقة بالتخطيط االستراتيجي
عمل دراسات مسحية وتقويمية للخطة االستراتيجية السابقة
استهدفت املستفيدين
استقصاء آراء املستفيدين حول حاجاتهم ومعوقاتهم
وتطلعاتهم
جمع املمارسات الناجحة والتي تتفق مع التوجهات املستهدفة
لالستفادة منها كمسارات للتطوير

البيانات اإلحصائية الحالية لإلدارة واملتوقعة مستقب ً
ال

08
09
10
11
12
13
14

ﻣﺆﻫﻼت
ﻋﻠﻤﻴﺔ

S

أﺑﺮز ﻧﻘﺎط

اﻟﻘﻮة

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮات SWOT

ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨــــــﺎرﺟﯿﺔ

02

ﻣﺮاﻛﺰ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ

وﺟﻮد ﻣﺮﮐﺰ

stem

وﺟﻮد ﮐﻔﺎءات
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺆهﻼت
ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ

ﻟﻠﻤﻮهﻮﺑﯿﻦ

وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ
ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ
وﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻷﻏﺮاض

01

stem

03

05
وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺔ
ﮐﺒﯿﺮة ﻣﻦ
اﻟﮑﻮادر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﺷﺎﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ

اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺷﺎﺑﺔ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

وﺟﻮد ﺑﯿﺌﺔ ﺷﺒﻪ
ﻣﺘﮑﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺠﻬﯿﺰات
اﳌﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ

06

07
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹدارة
ﻟﻨﻈﺎم إدارة
اﻟﺠﻮدة
2015-9001

إدارة
اﻟﺠﻮدة

04
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
اﳌﻮﻇﻔﯿﻦ
ﯾﺠﯿﺪون اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﻪ

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻟﻲ
رﻳﺎض
اﻃﻔﺎل

ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ
اﳌﻠﺘﺤﻘﯿﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ رﯾﺎض
اﻷﻃﻔﺎل

08
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24

w
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ

01

ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﳌﺤﮑﯿﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

أﺑﺮز ﻧﻘﺎط

03

ﺿﻌﻒ اﺧﺘﯿﺎر وﺗﺄهﯿﻞ اﻟﻘﯿﺎدات
وﺗﻮﻇﯿﻔﻬﺎ ) اﻟﺤﺎﺟﺔ/اﻟﮑﻔﺎءة (

ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ
ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﻧﻘﺺ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت

05

02

ﺿﻌﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ اﻟﺨﺎص
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻲﻓ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

04

ﻋﺪم دﻗﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻲﻓ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ

ﺗﻘﻨﻴﻦ
اﺟﺮاءات

07

06

اﻟﺒﻂء ﻲﻓ ﺻﺮف ﺑﻨﻮد
اﳌﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻲﻓ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ

اﻟﻐﺬاء
اﻟﺼﺤﻲ
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08

ﺻﺮف
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻲ
واﻵﻣﻦ ﻟﻠﻄﻼب
وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة

ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

دﻗﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺿﻌﻒ ﺗﻘﻨﯿﻦ اﻹﺟﺮاءات وﺗﻤﮑﯿﻦ
اﻹدارات واﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨــــــﺎرﺟﯿﺔ

25

اﻟﻘﻄﺎع
اﻫﻠﻲ

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺸﮑﯿﻼت اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ
واﳌﺪرﺳﯿﺔ

اﻟﻀﻌﻒ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮات SWOT

ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻘﻴﺎدات

11

اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻲﻓ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﻔﯿﺪ

10

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة

01
ﺗﻮﻓﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
ﻣﺴﺎﻧﺪة
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺔ ﮐﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﯿﺔ

o

أﺑﺮز ﻧﻘﺎط

اﻟﻔـﺮص

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮات SWOT
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05
02
وﺟﻮد
ﻣﺆﺳﺴﺎت
أهﻠﯿﺔ
وﺣﮑﻮﻣﯿﺔ
داﻋﻤﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ:
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ،
ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

03

04

اﻟﻘﺮب
اﻟﺠﻐﺮاﻲﻓ ﻣﻦ
إدارات
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻣﺘﻤﯿﺰة
ﻲﻓ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻣﺘﻌﺪدة

وﺟﻮد
أﻧﺸﻄﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ
وﻣﻤﯿﺰة
ﻟﻸﺳﺮ
اﳌﻨﺘﺠﺔ

ﺳﺮﻋﺔ
اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﺘﻮﻓﺮ
وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺗﺼﺎل
واﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻲ
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26

ﺿﻌﻒ
اﳌﺨﺼﺼﺎت
اﳌﺎﻟﯿﺔ
ﺿﻌﻒ أداء
اﻟﻨﻘﻞ
اﳌﺪرﺳﻲ

02
ﺗﻌﺪد وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻧﺘﺸﺎرهﺎ
وﺗﺄﺛﯿﺮهﺎ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﯽﻠﻋ
اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻘﯿﻢ

04
27
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01
اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺪى
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ
اﳌﻌﻠﻢ
واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

03

T

أﺑﺮز ﻧﻘـــــــــﺎط

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮات SWOT

ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨــــــﺎرﺟﯿﺔ

رؤﯾ
ﺘﻨﺎ

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻤﯿﺰ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
إدارة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ

ر
ﺳﺎﻟ
ﺘﻨﺎ

ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺘﻤﯿﺰ ﻲﻓ ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺎذﺑﺔ
وآﻣﻨﺔ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات وﺗﺸﺠـﻊ
ﯽﻠﻋ اﻹﺑﺪاع ؛ ﻹﻋﺪاد ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠـﯽ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﯿﺎة وﻣﺴﺎهﻤﯿﻦ ﻲﻓ ﺗﺤﻘﯿﻖ
رؤﯾﺔ اﳌﻤﻠﮑﺔ 2030

ﻤﻨﺎ
ﻗﯿ

اﳌﺒﺎدرة  -اﻟﺘﮑﺎﻣﻞ  -اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ  -اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ
اﻟﺘﻤﯿﺰ  -اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

28

ﺳﯿﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﺑﺎﳌﻤﻠﮑﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

رؤﯾﺔ
اﳌﻤﻠﮑﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
2030

اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻮزارﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

10
29

اﻟﺘﺠﺎرب
واﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
وﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ
اﳌﺤﻠﯿﺔ
واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﻌﺎﳌﯿﺔ

09
اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻮﻃﻨﻲ
2020
اﳌﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ
رؤﯾﺔ اﳌﻤﻠﮑﺔ
وﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻬﺎ

ﻣﺆﺷﺮات
ﻗﯿﺎس اﻷداء
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ

08

اﻷهﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻟﻮزارة
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
ﻟﻮزارة
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

ﻣﺒﺎدرات
وزارة
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻲﻓ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
ﻟﻠﻤﯿﺪان
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
ﺑﮑﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺗﻪ

07

06

منطلقات الخطة االستراتيجية 2022

01

02

03

04

05

األهداف
االستراتيجية
لوزارة
التعليم

01
02
03
04

05
06
07
08

تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة
ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة

تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع واالبتكار

تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب لتلبية متطلبات التنمية
واحتياجات سوق العمل

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة املالية لقطاع
التعليم

تحسين استقطاب املعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص يف التعليم

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

30

طالب متمكن معرف ًيا ومهار ًيا وقيم ًيا
تعليم منافس عامل ًيا

أبرز األولويات
بإدارة التعليم
بمحافظة
املخواة

01
02

رفع الكفاءة املهنية

03

بيئة تعليمية جاذبة

04

تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي
تطوير الشراكات املجتمعية

31

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

05
06

01

02

03

ضعف املهارات
الشخصية ومهارات
التفكير الناقد لدى
الطالب

ِقَّلة توفير
الخدمات
والبرامج
التعليمية لبعض
فئات الطالب

2022

الفجوة بين متوسط
اختبار الثانوية العامة
ومتوسط اختبار
القدرات
والتحصيلي

املباني
املدرسية
املستأجرة
والتي تمثل
بيئة غير جاذبة
وغير محفزة لإلبداع
واالبتكار

04

07

الحاجة
لرفع الكفاءة
املهنية والتخصصية
للقيادات والهيئة
اإلشرافية والتعليمية
واإلدارية

ضعف ثقافة
الشراكة
املجتمعية
والعمل التطوعي

06

أبرز
تحديات
اإلدارة

ضعف تطبيق
أساليب التعليم
والتعلم وضعف
مهارات التقويم لدى
املعلمين

05
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املجاالت الرئيسة للخطة االستراتيجية 2022

33

01

التعليم والتعلم

02

البيئات التعليمية

03

األداء اإلداري والتعليمي

04

الشراكات وخدمة املجتمع
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01

الطالب  -الطالبات

02

املعلمون  -املعلمات

03

القيادات التعليمية  -اإلدارية

04

مكاتب التعليم  -اإلدارات  -األقسام
(بنين  -بنات)

05

املدارس (بنين  -بنات)

06

أولياء األمور

07

املجتمع املحلي

08

املباني

09

الجامعات  -الكليات  -املعاهد

املستهدفون يف
الخطة االستراتيجية
إلدارة التعليم
بمحافظة املخواة

مبادرات إدارة التعليم
يف الخطة االستراتيجية

2022

مبادرات إدارة التعليم االستراتيجية
01

ترسيخ القيم اإلسالمية والهوية الوطنية
(قيم راسخة ،وطن شامخ)
ٌ

مالك املبادرة

التوجيه واإلرشاد
الطالبي

الفئة املستفيدة

الطالب/الطالبات

02

الورش الفنية
ٌ
(عقول مفكرة ،وأنامل مبدعة)

مالك املبادرة

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة

الطالب/الطالبات

03

تحسين نواتج التعلم

مالك املبادرة

اإلشراف التربوي

الفئة املستفيدة

الطالب/الطالبات

04

التوسع يف الطفولة املبكرة
ٌ
ٌ
جاذبة لطفولة مبدعة)
(بيئة

مالك املبادرة

رياض األطفال

الفئة املستفيدة

األطفال من سن
8-3

05

مركز التشخيص املبكر
(تشخيص مبكر لهمم عالية)
ٌ

مالك املبادرة

التربية الخاصة

الفئة املستفيدة

الطالب/الطالبات
ذوي االحتياجات

06

التوسع يف التعليم املستمر

مالك املبادرة

تعليم الكبار

الفئة املستفيدة

املجتمع

07

تحسين وسائل األمن والسالمة املدرسية
ٌ
(بيئات آمنة ،مخاط ٌر تتضاءل)

مالك املبادرة

األمن والسالمة

الفئة املستفيدة

املباني التعليمية

08

دعم تكامل منظومة اإلبداع واالبتكار
(بارع)

مالك املبادرة

املوهوبون

الفئة املستفيدة

الطالب/الطالبات

09

زيادة نسبة املشاركة يف املسابقات
والجوائز (للقمة نسعى)

مالك املبادرة

مركز التميز

الفئة املستفيدة

الطالب/الطالبات
معلمون/معلمات

10

إنشاء وحدة لإلنتاج اإلعالمي
(إعالم متجدد)

مالك املبادرة

اإلعالم التربوي

الفئة املستفيدة

منسوبو التعليم
واملجتمع

11

تنمية وتطوير قدرات املوظفين اإلداريين
(طاقات)

مالك املبادرة

املوارد البشرية

الفئة املستفيدة

املوظفون  :إداريون-إداريات
( مدارس  -مكاتب  -إدارة )

مبادرات إدارة التعليم االستراتيجية
12

تطوير قواعد البيانات والخدمات
املعلوماتية (بياناتي)

مالك املبادرة

تقنية املعلومات

الفئة املستفيدة

البيئة التعليمية

13

رفع كفاءة التخطيط واألداء يف ميزانية
اإلدارة لتحقيق كفاءة اإلنفاق (كفاءة)

مالك املبادرة

الشؤون اإلدارية
واملالية

الفئة املستفيدة

موظفو الشؤون
اإلدارية واملالية

14

بوابة املستقبل

مالك املبادرة

التخطيط والتطوير

الفئة املستفيدة

الطالب/الطالبات
معلمون/معلمات

15

حوكمة األداء

مالك املبادرة

الجودة وقياس األداء

الفئة املستفيدة

البيئة التعليمية

16

رفع مستوى التطوير املهني
(تمهين)

مالك املبادرة

التدريب التربوي

الفئة املستفيدة

شاغلو/شاغالت
الوظائف التعليمية

17

جذب واستقطاب القطاع غير الحكومي
لالستثمار يف التعليم (تسهيل)

مالك املبادرة

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة

القطاع الخاص واألهلي

18

زيادة أعداد أندية الحي

مالك املبادرة

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة

املجتمع

19

التوسع يف البرنامج التثقيفي لريادة
األعمال الطالبية (ريادي)

مالك املبادرة

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة

الطالب/الطالبات
باملرحلة الثانوية

20

تهيئة البيئة الداخلية والخارجية للمباني التعليمية
لتحقيق التوازن بين النفقات واالحتياجات التعليمية
(مشاريع حيوية ،استثمار أمثل)

مالك املبادرة

شؤون املباني

الفئة املستفيدة

املباني التعليمية

21

تعزيز مشاركة األسرة يف العملية التربوية
والتعليمية
ٌ
(أسرة واعية ،متعلم طموح)

مالك املبادرة

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة

الطالب/الطالبات
األسرة

22

إتقان

مالك املبادرة

رئيس قسم
املوهوبين

الفئة املستفيدة

املجتمع التعليمي

01

اسم املبادرة
ترسيخ القيم اإلسالمية والهوية الوطنية
قيم راسخة ،وطن شامخ )
( ٌ

التعليم والتعلم
املجال

القسم املسؤول

طالب متمكن معرف ًيا ومهار ًيا وقيم ًيا

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

التوجيه واإلرشاد الطالبي

الفئة املستفيدة

الطالب  -الطالبات

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية املؤدية للنجاح يف الحياة
العامة والعملية وتضمنيها يف املناهج واألنشطة غير الصفية
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38

اسم املبادرة

02

التعليم والتعلم

الورش الفنية
ٌ
(عقول مفكرة ،وأنامل مبدعة)

املجال

القسم املسؤول

طالب متمكن معرف ًيا ومهار ًيا وقيم ًيا

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

39

األولوية

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة

الطالب  -الطالبات

توفير ورش فنية باملدارس لتدريب الطالب ىلع املهن وتعزيز االتجاهات
اإليجابية نحو املهن
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03

اسم املبادرة

التعليم والتعلم

تحسين نواتج التعلم

املجال

القسم املسؤول

طالب متمكن معرف ًيا ومهار ًيا وقيم ًيا

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

تطوير املناهج وأساليب التعليم
والتقويم

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

اإلشراف التربوي

الفئة املستفيدة

الطالب  -الطالبات

تعزيز الصورة الذهنية عن التعليم يف اململكة العربية والسعودية
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40

اسم املبادرة

04

البيئات التعليمية

التوسع يف الطفولة املبكرة
ٌ
ٌ
جاذبة لطفولة مبدعة)
(بيئة

املجال

القسم املسؤول

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص يف
التعليم

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

41

األولوية

رياض األطفال

الفئة املستفيدة

األطفال من سن 8 - 3

تطوير برامج حضانات ورياض األطفال والتوسع يف خدماتها لتشمل
جميع مناطق اململكة
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اسم املبادرة

05

البيئات التعليمية

مركز التشخيص املبكر
(تشخيص مبكر لهمم عالية)
ٌ

املجال

القسم املسؤول

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

التربية الخاصة

ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة

الفئة املستفيدة

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

الطالب  -الطالبات ذوي االحتياجات

مشروع تطوير التربية الخاصة /إنشاء مركز وطني متخصص للتربية
الخاصة بالتعاون مع القطاع األهلي
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42

اسم املبادرة

06

البيئات التعليمية

التوسع يف التعليم املستمر

املجال

القسم املسؤول

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

43

األولوية

التعليم مدى الحياة ( االستدامة )

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

تعليم الكبار

الفئة املستفيدة

املجتمع

اسم املبادرة

07

تحسين وسائل األمن والسالمة املدرسية
ٌ
(بيئات آمنة ،مخاط ٌر تتضاءل)

البيئات التعليمية
املجال

القسم املسؤول

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

األمن والسالمة

الفئة املستفيدة

املباني التعليمية

تحسين وسائل األمن والسالمة يف املباني املدرسية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022
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اسم املبادرة

08

األداء اإلداري والتعليمي

دعم تكامل منظومة اإلبداع واالبتكار
(بارع)

املجال

القسم املسؤول

طالب متمكن معرف ًيا ومهار ًيا وقيم ًيا

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها
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األولوية

املوهوبون

الفئة املستفيدة

الطالب  -الطالبات

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية املؤدية للنجاح يف الحياة
العامة والعملية وتضمنيها يف املناهج واألنشطة غير الصفية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

اسم املبادرة

09

زيادة نسبة املشاركة يف املسابقات
والجوائز (للقمة نسعى)

األداء اإلداري والتعليمي
املجال

القسم املسؤول

تعليم منافس عامل ًيا

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

مركز التميز

الفئة املستفيدة
الطالب  -الطالبات  -معلمون  -معلمات

تعزيز الصورة الذهنية عن التعليم يف اململكة العربية السعودية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022
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اسم املبادرة

10

األداء اإلداري والتعليمي

إنشاء وحدة لإلنتاج اإلعالمي
(إعالم متجدد)

املجال

القسم املسؤول

تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها
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األولوية

اإلعالم التربوي

الفئة املستفيدة
منسوبو التعليم واملجتمع

تعزيز الصورة الذهنية عن التعليم يف اململكة العربية السعودية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

اسم املبادرة

11

تنمية وتطوير قدرات املوظفين اإلداريين
(طاقات)

األداء اإلداري والتعليمي
املجال

القسم املسؤول

رفع الكفاءة املهنية

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

املوارد البشرية

الفئة املستفيدة
املوظفون  :إداريون  -إداريات
( مدارس  -مكاتب  -إدارة)

تخفيف األعباء اإلدارية عن املعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز ىلع
العملية التعليمية لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات املساندة

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022
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اسم املبادرة

12

تطوير قواعد البيانات والخدمات املعلوماتية
(بياناتي)

األداء اإلداري والتعليمي
املجال

القسم املسؤول

تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب لتلبية
متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها
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األولوية

تقنية املعلومات

الفئة املستفيدة

البيئة التعليمية

إنشاء وتطوير نظام خدمات املعلومات الرقمية ونظم املعلومات الجغرافية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

13

اسم املبادرة
رفع كفاءة التخطيط واألداء يف ميزانية
اإلدارة لتحقيق كفاءة اإلنفاق (كفاءة)

األداء اإلداري والتعليمي
املجال

القسم املسؤول

تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة
املالية لقطاع التعليم

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

الشؤون اإلدارية واملالية

الفئة املستفيدة

موظفو الشؤون اإلدارية واملالية

رفع كفاءة األداء يف امليزانية والتخطيط بما يحقق ترشيد النفقات الرأسمالية
والتشغيلية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022
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اسم املبادرة

14

األداء اإلداري والتعليمي

بوابة املستقبل

املجال

القسم املسؤول

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها
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األولوية

التخطيط والتطوير

الفئة املستفيدة
الطالب  -الطالبات  -معلمون  -معلمات

التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب واملعلم

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

15

اسم املبادرة

األداء اإلداري والتعليمي

حوكمة األداء

املجال

القسم املسؤول

تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

الجودة وقياس األداء

الفئة املستفيدة

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

البيئة التعليمية

تطوير مؤشرات قياس األداء يف وزارة التعليم

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022
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اسم املبادرة

16

األداء اإلداري والتعليمي

رفع مستوى التطوير املهني
(تمهين)

املجال

القسم املسؤول

رفع الكفاءة املهنية

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

تحسين استقطاب املعلمين وإعدادهم
وتأهيلهم وتطويرهم

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

53

األولوية

التدريب التربوي

الفئة املستفيدة
شاغلو  -شاغالت الوظائف التعليمية

اإلطار الشامل للتطوير املهني املستمر للمعلمين والقيادات التعليمية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

اسم املبادرة

17

جذب واستقطاب القطاع غير الحكومي
لالستثمار يف التعليم (تسهيل)

الشراكات وخدمة املجتمع
املجال

القسم املسؤول

تطوير الشراكات املجتمعية

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص يف
التعليم

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة

القطاع الخاص واألهلي

تشجيع مشاركة القطاع األهلي يف االستثمار يف التعليم العام (بما يف ذلك رياض
األطفال) يف اململكة

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022
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اسم املبادرة

18

الشراكات وخدمة املجتمع

زيادة أعداد أندية الحي

املجال

القسم املسؤول

تطوير الشراكات املجتمعية

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

55

األولوية

برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة

املجتمع

19

اسم املبادرة
التوسع يف البرنامج التثقيفي لريادة األعمال
الطالبية (ريادي)

التعليم والتعلم
املجال

القسم املسؤول

طالب متمكن معرف ًيا ومهار ًيا وقيم ًيا

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة
الطالب  -الطالبات باملرحلة الثانوية

إيجاد برنامج تثقيفي عن االستثمار وريادة األعمال لدى طالب املرحلة الثانوية
والجامعية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

56

اسم املبادرة

20

تهيئة البيئة الداخلية والخارجية للمباني التعليمية
لتحقيق التوازن بين النفقات واالحتياجات التعليمية
(مشاريع حيوية ،استثمار أمثل)

البيئات التعليمية
املجال

القسم املسؤول

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

57

األولوية

شؤون املباني

الفئة املستفيدة

املباني التعليمية

رفع كفاءة األداء يف امليزانية والتخطيط بما يحقق ترشيد النفقات الرأسمالية
والتشغيلية

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

21

اسم املبادرة
تعزيز مشاركة األسرة يف العملية التربوية
ٌ
(أسرة واعية ،متعلم طموح)
والتعليمية

الشراكات وخدمة املجتمع
املجال

القسم املسؤول

طالب متمكن معرف ًيا ومهار ًيا وقيم ًيا

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

األولوية

تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

النشاط الطالبي

الفئة املستفيدة
الطالب  -الطالبات  -األسرة

تعزيز مشاركة األسرة يف العملية التربوية والتعليمية ودورها يف تعزيز القيم
والهوية الوطنية (ارتقاء)

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022
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اسم املبادرة

22

األداء اإلداري والتعليمي

إتقــــــــــــــان

املجال

القسم املسؤول

تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي
املرتبطة به

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتكار

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج
التحول الوطني  2020املرتبطة بها

59

األولوية

رئيس قسم املوهوبين

الفئة املستفيدة

املجتمع التعليمي

تنويع التعاون والشراكة مع منظمات األعمال ومؤسسات املجتمع املحلي والوطني
والدولي

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 2022

فريق العمل
م

االسم

موقعه

عمله

1

العمري
سعيد بن محمد سعيد ُ

املستشار التعليمي

رئيسا لفريق التخطيط االستراتيجي
ً

2

العمري
سعيد بن مبارك أحمد ُ

رئيس قسم التخطيط واملعلومات

مساعدا لرئيس الفريق
ً

3

عثمان بن عبداهلل علي الغامدي

رئيس قسم اإلشراف التربوي

عضوا
ً

4

عبداهلل بن خلف جمعان الغامدي

رئيس قسم الجودة الشاملة

عضوا
ً

5

رقية مسفر أحمد الغامدي

رئيسة قسم التدريب واالبتعاث

عضو ًة

6

محمد بن سعيد عيسى الزهراني

مدير مكتب التعليم بقلوة

عضوا
ً

7

العمري
خلود خميس مديس ُ

مديرة مكتب التعليم باملخواة

عضو ًة

8

يوسف بن علي أحمد الزهراني

رئيس مركز التميز

عضوا
ً

9

العمري
أحمد بن سعيد سرحان ُ

مدير إدارة املوارد البشرية

عضوا
ً

10

د .عبداهلل سعود مسفر الزهراني

مشرف تخطيط

عضوا
ً

11

العمري
حسن بن عبداهلل حسن ُ

مشرف تربوي

عضوا
ً

12

العمري
محمد بن سعيد محمد ُ

مشرف تربوي

عضوا
ً

13

العمري
حنان بالغيث عبداهلل ُ

مشرفة تخطيط

عضو ًة

14

صالحة مصلح سعيد الشنيني

مشرفة تربوية

عضو ًة

15

العمري
نجوى عثمان مشرف ُ

مشرفة تربوية

عضو ًة

16

العمري
لطيفة بالقاسم حسن ُ

قائدة مدرسة

عضو ًة

17

العمري
محمد بن أحمد محمد ُ

قائد مدرسة

عضوا
ً

18

أحمد بن سالم صالح بايحيى

معلم

عضوا
ً

2022

تم حبمد هللا

2019
سعادة محافظ املخواة يدشن رؤية اإلدارة ورسالتها وقيمها
األربعاء 2019/02/06 - 1440/06/01

