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 هدفـــــي األول أن تكـــون 
بالدنا نموذجًا يف العــــالم

ىلع كافـــــــة األصعـــدة  
وســـأعمل معكـــــم ىلع 

تحقيـق ذلك  ... 

خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز



دائمـًا ما تبدأ قصص النجاح 
برؤية ، وأنجح الرؤى هـــي 
تلك التـي ُتْبَنى عــــــلى 

مكامن القوة ...

ولي العهد  صاحب السمو الملكي
 األمير محمد بن سلمان



الخطة االستراتیجیة 2022 12الخطة االستراتیجیة  2022

الفهرس
خارطة املخواة التعليمية

نبذة عن تعليم املخواة : اإلنسان واملكان 
كلمة مدير التعليم بمحافظة املخواة

كلمة فريق التخطيط االستراتيجي
بيانات إحصائية إلدارة التعليم بمحافظة املخواة

كيف بنينا خطتنا االستراتيجية 2022 ؟
تحليل البيئة الداخلية والخارجية إلدارة التعليم  

الرؤية والرسالة والقيم
منطلقات الخطة االستراتيجية 

األهداف االستراتيجية 
التحديات التي تواجه التعليم بمحافظة املخواة

أولويات التعليم بمحافظة املخواة
مجاالت الخطة الرئيسة

مبادرات الخطة االستراتيجية

املحتويات



الخطة االستراتیجیة 2022 13

ذة
نف

لق
ا

 ا�

 محايل

عس�

 ا�

الباحةالباحة

أضم

آل ص�ح

محافظة الحجرة

مركز الجرداء 
مركز الشعراء

محافظة قلوة 

مركز شدا ا�ع�

شدا ا�سفل

مركز الجوة

مركز بطاط 

محافظة غامد الزناد

مركز يبس 

مركز ناوان

مركز ا�حسبة

مركز ن�ا 

مركز الرميضة 
مركز الجرين

ا�ظيلف

الليث

ا�

مكة

ا�كرمة

نصبه

محافظة ا�خواة

محافظة

مركز

مدرسة

حدود ادارية

ا�حافظات ا�جاورة

ا�خواة التعليمية

طريق رئي¢

طريق فرعي

طريق دو§

ية
يم

عل
لت

ة ا
وا

ملخ
ة ا

ط
خار



تقــع محافظــة املخــواة  يف الجــزء الغربــي من 
ــا  ــا متميًزا؛ألنه ــذ موقًع ــة وتتخ ــة الباح منطق
تقــع ىلع هضبــة مللتقــى عــدد مــن األوديــة 
الكبيرة كـــوادي راش ووادي ضيان ووادي بطاط 

املخــواة  وُتعــد  ممنــا،  ووادي 
ــن  ــة م ــات املنطق ــي محافظ ثان
ــكان ، حيــث  حيــث تعــداد السُّ
يبلــغ ســكانها يف آخــر إحصــاء 
 65000 الـــ  الســكاني  للتعــداد 
ــمة ،  ــف( نس ــتين أل ــس وس )خم
يف  مناخهــا  باعتــدال  وتتميــز 
فصــل الشــتاء بالرغــم مــن حــرارة 

األمطــار  كميــات  أن  ،كمــا  صيًفــا  أجوائهــا 
ــك  ــي بذل ــن، وه ــن الفصلي ــا بي ــاوت فيم تتف
تتكامــل مــع الجــزء الســروي )الجبلــي( يف 
منطقــة الباحــة كونهــا تمثــل الجــزء التهامــي 

األكبــر منــه إلى جانــب املحافظات الثــالث األخرى: قلــوة ، الحجرة ، غامــد الزناد 
، والتــي تشــترك معهــا يف الطبيعــة الجغرافيــة واملناخ والنشــاط الســكاني 
وتنــوع التضاريــس إلــى حــد كبيــر ، وُتعتبــر محافظــة املخــواة حاضــرة الشــطر 
التهامــي مــن منطقــة الباحــة إلــى جانــب بقيــة املحافظــات الثــالث األخــرى، 
ــن  ــد م ــر بالعدي ــي تزخ والت
األماكــن األثريــة ذات التاريــخ 
ــل يف  ــي تتمث ــق والت العري
الحصــون  مــن  مجموعــة 
ومنهــا  واألوديــة  والقــالع 
قريــة ذي عيــن وقرية ُعشــم 
ووادي مليــل وغيرهــا مــن 
القــرى واألماكــن التــي ُتعــد 
معالــم مشــهورة كجبلــي شــدا األىلع واألســفل ، ويف محافظــة قلــوة تقــع 
قريــة الُخلــف والخليــف التــي ُتعــد مــن املعالــم األثريــة، كمــا تمتــاز الحجــرة 

ــة . ــة األثري ــة فضال ــهور وقري ــب املش ــود وادي علي بوج
ــا  ــن معامله ــة ، وم ــا املرتفع ــاز بفرعته ــاد فتمت ــد الزن ــة غام ــا محافظ أم

املشــهورة وادي رحاضــة ووادي بطــاط . 

تعلیم املخواة



ــت  ــام 1389هـــ وكان ــراف يف ع ــب لإلش ــدأت بمكت ــواة ب ــة املخ ــم بمحافظ ــر إنَّ إدارة التعلي ــر بالذك جدي
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 وفًقــا 
للتقســيم اإلداري الجديــد للمملكــة، وقــد كان أول مــن تولــى إدارتهــا عنــد إنشــائها األســتاذ: عبــداهلل بــن 

علــي العبــادي رحمــه اهلل يف عــام 1403هـــ. 
علًمــا 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.
ــمال  ــن الش ــة وم ــة التعليمي ــة الباح ــرًقا منطق ــا ش ــة يحده ــا األربع ــواة بقطاعاته ــم باملخ وإدارة التعلي
والغــرب محافظــة الليــث التعليميــة، ومــن الغــرب والجنــوب محافظــة القنفــذة التعليميــة، ولهــذا فــإن 
أقصــى املواقــع التابعــة لهــا مــن الشــمال: مــدارس جــرداء بنــي علــي، وآل صــالح، ومــن الغــرب: مــدارس 

ســيال والرايمــة والبضعــة، ومــن الجنــوب مدرســة أبــي حنيفــة برحاضــة. 

الخطة االستراتيجية 2022
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كلمة مدير التعليم األستاذ : علي بن محمد الجالوق
الحمــد هلل وكفــى والصــالة والســالم 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 وتبّنــي أهــداف اســتراتيجية ترغــب تحقيقهــا.

لقــد كان لبنــاء خطــة اســتراتيجية لــإلدارة أولويــة قصــوى نبعــت مــن األهميــة 
البالغــة ملواكبــة رؤيــة اململكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020 ومبادرات 
وزارة التعليــم يف برنامــج التحــول الوطنــي ، حيــث كان ال بــد مــن عقــد جلســات 
ــدة  ــتراتيجية مل ــة اس ــاء خط ــة بن ــن بأهمي ــذي آم ــل ال ــق العم ــع فري ــوار م الح
ــتوى  ــع مس ــين ورف ــا تحس ــن خالله ــتطيع اإلدارة م ــث تس ــنوات ، بحي ــالث س ث
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 تأثيــًرا وأبقــى أثــًرا .

وإن ممــا هــو جديــر بالذكــر هنــا تلــك املنهجيــة العلميــة التــي تمتــع بهــا فريــق 
إعــداد الخطــة االســتراتيجية لــإلدارة وإشــراكهم أطيــاف املجتمــع يف االســتفتاء 

الــذي كان مرتكــًزا مهًمــا يف تشــخيص الواقــع.

 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:

ُيقال: ) ال ُيمكُن تغييُر ُكلَّ شيٍء تواجهه، وكذلك ال ُيمكُن أن تغيَر أيَّ شيٍء دون أن تواجهه (. 
ــد أن  ــا تري ــك فعندم ــل مجــاالت للعمــل والتحــدي واإلنجــاز ...؛ لذل ــف جوانبهــا تمث ــة بمختل ــة والتربوي ــة التعليمي ــإن العملي ولهــذا ف
تخطــط فــال 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 خــالل أدوات 
ــد  ــق مــن تصــور واضــح وفهــم جي ــق ينطل ــذي جعــل الفري ــر ال ــا( األم ــا - خارجًي ــة متنوعــة اســتهدفت كل املســتفيدين )داخلًي علمي
للواقــع، ونتيجــًة لذلــك، بــدأ الفريــق بخلفيــة متكاملــة للواقــع ويف الوقــت ذاتــه مستشــرًفا املســتقبل، واضًعــا نصــب عينيــه كأولويــة: 

الطالــب بجميــع حاجاتــه، واملدرســة بــكل مكوناتهــا، دون أن يغفــل أو يهمــل املســتفيدين اآلخريــن.
ولعلــه مــن الجميــل أن تأتــي الخطــة االســتراتيجية إلدارتنــا 2022 يف ظــل زخــم رؤيــة الوطــن؛ ولهــذا كان الهــدف أن تكــون الخطــة 
بــكل مكوناتهــا تنطلــق مــن طمــوح الوطــن وقيادتــه ناظريــن نحــو رؤيــة بالدنــا الطامحــة امللهمــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي 
2020 مســتلهمين كل ذلــك مــن األهــداف االســتراتيجية للــوزارة ومبادراتهــا لتحقيــق مســتهدفات الرؤيــة وبرنامــج التحــول؛ مــا جعــل 

مبــادرات خطتنــا شــاملًة لكافــة املجــاالت مســتهدفًة كافــة املســتفيدين.
وألن هدفنــا كقيمــة )التكامــل( فقــد حــِرص الفريــق أن يكــون الجميــع مســاهًما يف بنــاء الخطــة؛ وألجــل ذلــك تبنــى الفريــق العديــد من 
األســاليب العلميــة لتحقيــق ذلــك نحــو : االســتفتاءات واالســتبانات وورش العمــل واللقــاءات الفرديــة والجماعيــة والــدورات التدريبيــة  
ــا ال يمكــن أن  مســتهدفين كافــة املســتفيدين؛ كــي نحقــق املشــاركة والفهــم املشــترك والدعــم والتبنــي؛ ألننــا نؤمــن أننــا وحدن

نفعــل إالَّ القليــل، ولكننــا مًعــا يمكننــا أن نفعــل الكثيــر.
ونحــن هنــا نؤكــد عرفانــًا أن مــا تــم إنجــازه يف هــذه الخطــة هــو ثمــار جهــود الجميــع وتأتــي القيــادة الداعمــة يف مقدمــة ذلــك ، فالكل 
ســاهم يف صياغــة رؤيــٍة ورســالٍة وقيــٍم جديــدٍة إلدارتنــا... ومــن الوفــاء هنــا اإلشــادة بذلــك التفاعــل الكبيــر مــن غالــب املســتفيدين، 

الذيــن كان لهــم عظيــم األثــر يف إمــداد الفريــق بتشــخيص واقعهــم ومشــاركتنا تحدياتهــم وطموحاتهــم وأولوياتهــم التــي يرونهــا ...

ويف الختام ... 
نعلــم جميًعــا أن املتشــائم يشــتكي مــن الريــح، بينمــا املتفائــل يتوقــع أن تتغيــر، أمــا الواقعــي فيضبــط أشــرعته ... ونحــن هنــا نعتقد 
جازميــن أننــا قــد ضبطنــا أشــرعتنا مــن خــالل هــذه الخطــة بواقعيــة، ونحــن بذلــك ننظــر بتفــاؤل يستشــرف املســتقبل ـ بمشــيئة اهلل 
ونؤمــن إيمانــًا جازمــًا أننــا قــادرون ىلع تحقيــق رؤيــة إدارتنــا ورســالتها وأن تكــون قيمهــا أعمــااًل ال أقــوااًل ومبــادئ نتمثلهــا ال شــعارات 

نرددهــا ...  واهلل املوفــق .
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 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 
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مالك املبادرة

مالك املبادرة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

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

التوجيه واإلرشاد 
الطالبي

الطالب/الطالبات

الورش الفنية 
)عقوٌل مفكرة، وأنامل مبدعة(

الطالب/الطالباتالنشاط الطالبي

الطالب/الطالباتاإلشراف التربويتحسين نواتج التعلم

التوسع يف الطفولة املبكرة 
)بيئٌة جاذبٌة لطفولة مبدعة(

األطفال من سن رياض األطفال
8 - 3

مركز التشخيص املبكر 
)تشخيٌص مبكر لهمم عالية(

الطالب/الطالباتالتربية الخاصة
ذوي االحتياجات

املجتمعتعليم الكبارالتوسع يف التعليم املستمر 

تحسين وسائل األمن والسالمة املدرسية
)بيئاٌت آمنة، مخاطٌر تتضاءل(

املباني التعليميةاألمن والسالمة

دعم تكامل منظومة اإلبداع واالبتكار 
)بارع(

الطالب/الطالباتاملوهوبون

زيادة نسبة املشاركة يف املسابقات 
والجوائز  )للقمة نسعى(

الطالب/الطالباتمركز التميز
معلمون/معلمات

إنشاء وحدة لإلنتاج اإلعالمي 
)إعالم متجدد(

منسوبو التعليم اإلعالم التربوي
واملجتمع

تنمية وتطوير قدرات املوظفين اإلداريين 
)طاقات(

املوظفون : إداريون-إدارياتاملوارد البشرية
) مدارس - مكاتب - إدارة (



مبادرات إدارة التعليم االستراتيجية

الفئة املستفيدةمالك املبادرة12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

مالك املبادرة

مالك املبادرة

مالك املبادرة

مالك املبادرة

مالك املبادرة

مالك املبادرة

مالك املبادرة

مالك املبادرة

مالك املبادرة

مالك املبادرة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

الفئة املستفيدة

تطوير قواعد البيانات والخدمات 
املعلوماتية )بياناتي(

البيئة التعليميةتقنية املعلومات

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

الشؤون اإلدارية 
واملالية

موظفو الشؤون 
اإلدارية واملالية

الطالب/الطالباتالتخطيط والتطويربوابة املستقبل
معلمون/معلمات

البيئة التعليميةالجودة وقياس األداء حوكمة األداء

رفع مستوى التطوير املهني 
)تمهين(

شاغلو/شاغالت التدريب التربوي
الوظائف التعليمية

جذب واستقطاب القطاع غير الحكومي 
لالستثمار يف التعليم  )تسهيل(

القطاع الخاص واألهليالنشاط الطالبي

املجتمعالنشاط الطالبيزيادة أعداد أندية الحي

التوسع يف البرنامج التثقيفي لريادة 
األعمال الطالبية  )ريادي(

الطالب/الطالباتالنشاط الطالبي
باملرحلة الثانوية

تهيئة البيئة الداخلية والخارجية للمباني التعليمية 
لتحقيق التوازن بين النفقات واالحتياجات التعليمية 

)مشاريع حيوية، استثمار أمثل(

املباني التعليميةشؤون املباني

تعزيز مشاركة األسرة يف العملية التربوية 
والتعليمية 

)أسرٌة واعية، متعلم طموح(

الطالب/الطالباتالنشاط الطالبي
األسرة

رئيس قسم إتقان
املوهوبين

املجتمع التعليمي
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

التعليم والتعلم

التوجيه واإلرشاد الطالبي

الطالب - الطالبات

طالب متمكن معرفًيا ومهارًيا وقيمًيا

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة

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

اسم املبادرة

ترسيخ القيم اإلسالمية والهوية الوطنية 01
) قيٌم راسخة، وطن شامخ (

األولوية



الخطة االستراتیجیة 2022 39

املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

التعليم والتعلم

النشاط الطالبي

الطالب - الطالبات

طالب متمكن معرفًيا ومهارًيا وقيمًيا

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة

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

اسم املبادرة

الورش الفنية 02
)عقوٌل مفكرة، وأنامل مبدعة(

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

التعليم والتعلم

اإلشراف التربوي

الطالب - الطالبات

طالب متمكن معرفًيا ومهارًيا وقيمًيا

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تطوير املناهج وأساليب التعليم 
والتقويم

تعزيز الصورة الذهنية عن التعليم يف اململكة العربية والسعودية

اسم املبادرة

تحسين نواتج التعلم03

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

البيئات التعليمية

رياض األطفال 

األطفال من سن 3 - 8

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص يف 
التعليم

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

اسم املبادرة

التوسع يف الطفولة املبكرة 04
)بيئٌة جاذبٌة لطفولة مبدعة(

األولوية



الخطة االستراتیجیة 2022 42الخطة االستراتیجیة  2022

املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

البيئات التعليمية

التربية الخاصة

الطالب - الطالبات ذوي االحتياجات

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة

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

اسم املبادرة

مركز التشخيص املبكر 05
)تشخيٌص مبكر لهمم عالية(

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

البيئات التعليمية

تعليم الكبار

املجتمع

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة

التعليم مدى الحياة ) االستدامة (

اسم املبادرة

التوسع يف التعليم املستمر 06

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

البيئات التعليمية

األمن والسالمة

املباني التعليمية

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار

تحسين وسائل األمن والسالمة يف املباني املدرسية

اسم املبادرة

تحسين وسائل األمن والسالمة املدرسية07
)بيئاٌت آمنة، مخاطٌر تتضاءل(

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

املوهوبون

الطالب - الطالبات

طالب متمكن معرفًيا ومهارًيا وقيمًيا

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار

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

اسم املبادرة

دعم تكامل منظومة اإلبداع واالبتكار 08
)بارع(

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

األولوية

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

مركز التميز

الطالب - الطالبات - معلمون - معلمات

تعليم منافس عاملًيا

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار

تعزيز الصورة الذهنية عن التعليم يف اململكة العربية السعودية

اسم املبادرة

زيادة نسبة املشاركة يف املسابقات 09
والجوائز  )للقمة نسعى(
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املجال

القسم املسؤول 

األولوية

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

اإلعالم التربوي

منسوبو التعليم  واملجتمع

تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار

تعزيز الصورة الذهنية عن التعليم يف اململكة العربية السعودية

اسم املبادرة

إنشاء وحدة لإلنتاج اإلعالمي 10
)إعالم متجدد(
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

املوارد البشرية

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

رفع الكفاءة املهنية

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار 

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

اسم املبادرة

تنمية وتطوير قدرات املوظفين اإلداريين 11
)طاقات(

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

تقنية املعلومات

البيئة التعليمية

تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب لتلبية 
متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

إنشاء وتطوير نظام خدمات املعلومات الرقمية ونظم املعلومات الجغرافية

اسم املبادرة

تطوير قواعد البيانات والخدمات املعلوماتية 12
)بياناتي(

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

الشؤون اإلدارية واملالية تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة 
املالية لقطاع التعليم

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

اسم املبادرة

رفع كفاءة التخطيط واألداء يف ميزانية 13
اإلدارة لتحقيق كفاءة اإلنفاق )كفاءة(

موظفو الشؤون اإلدارية واملالية

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

التخطيط والتطوير

الطالب - الطالبات - معلمون - معلمات

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار

التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب واملعلم

اسم املبادرة

بوابة املستقبل14

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

الجودة وقياس األداء  تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار

تطوير مؤشرات قياس األداء يف وزارة التعليم

اسم املبادرة

حوكمة األداء15

البيئة التعليمية

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

التدريب التربوي

شاغلو - شاغالت الوظائف التعليمية

رفع الكفاءة املهنية

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين استقطاب املعلمين وإعدادهم 
وتأهيلهم وتطويرهم

اإلطار الشامل للتطوير املهني املستمر للمعلمين والقيادات التعليمية

اسم املبادرة

رفع مستوى التطوير املهني 16
)تمهين(

األولوية
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املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

الشراكات وخدمة املجتمع

النشاط الطالبي تطوير الشراكات املجتمعية

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص يف 
التعليم

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

اسم املبادرة

جذب واستقطاب القطاع غير الحكومي 17
لالستثمار يف التعليم  )تسهيل(

القطاع الخاص واألهلي

األولوية



الخطة االستراتیجیة 2022 55

املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

الشراكات وخدمة املجتمع

النشاط الطالبي

املجتمع

تطوير الشراكات املجتمعية

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار

برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية

اسم املبادرة

زيادة أعداد أندية الحي18

األولوية



الخطة االستراتیجیة 2022 56الخطة االستراتیجیة  2022

املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

التعليم والتعلم

النشاط الطالبي طالب متمكن معرفًيا ومهارًيا وقيمًيا

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة

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

اسم املبادرة

التوسع يف البرنامج التثقيفي لريادة األعمال 19
الطالبية )ريادي(

الطالب - الطالبات باملرحلة الثانوية

األولوية



الخطة االستراتیجیة 2022 57

املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

البيئات التعليمية

شؤون املباني

املباني التعليمية

بيئة تعليمية جاذبة

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار

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

اسم املبادرة

تهيئة البيئة الداخلية والخارجية للمباني التعليمية 20
لتحقيق التوازن بين النفقات واالحتياجات التعليمية 

)مشاريع حيوية، استثمار أمثل(

األولوية



الخطة االستراتیجیة 2022 58الخطة االستراتیجیة  2022

املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

الشراكات وخدمة املجتمع

النشاط الطالبي طالب متمكن معرفًيا ومهارًيا وقيمًيا

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة 

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

اسم املبادرة

تعزيز مشاركة األسرة يف العملية التربوية 21
والتعليمية  )أسرٌة واعية، متعلم طموح(

الطالب - الطالبات - األسرة

األولوية



الخطة االستراتیجیة 2022 59

املجال

القسم املسؤول 

الفئة املستفيدة

األداء اإلداري والتعليمي

رئيس قسم املوهوبين

املجتمع التعليمي

تجويد ومأسسة العمل اإلداري والتعليمي

الهدف االستراتيجي 
املرتبطة به

مبادرة وزارة التعليم يف برنامج 
التحول الوطني 2020 املرتبطة بها

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع 
واالبتكار

تنويع التعاون والشراكة مع منظمات األعمال ومؤسسات املجتمع املحلي والوطني 
والدولي

اسم املبادرة

إتقــــــــــــــان22

األولوية



فريق العمل

عملهموقعهاالسمم

رئيًسا لفريق التخطيط االستراتيجياملستشار التعليميسعيد بن محمد سعيد الُعمري1

مساعًدا لرئيس الفريقرئيس قسم التخطيط واملعلوماتسعيد بن مبارك أحمد الُعمري2

عضًوارئيس قسم اإلشراف التربويعثمان بن عبداهلل علي الغامدي3

عضًوارئيس قسم الجودة الشاملةعبداهلل بن خلف جمعان الغامدي4

عضوًةرئيسة قسم التدريب واالبتعاثرقية مسفر أحمد الغامدي5

عضًوامدير مكتب التعليم بقلوةمحمد بن سعيد عيسى الزهراني6

عضوًةمديرة مكتب التعليم باملخواةخلود خميس مديس الُعمري7

عضًوارئيس مركز التميزيوسف بن علي أحمد الزهراني8

عضًوامدير إدارة املوارد البشريةأحمد بن سعيد سرحان الُعمري9

عضًوامشرف تخطيطد. عبداهلل سعود مسفر الزهراني10

عضًوامشرف تربويحسن بن عبداهلل حسن الُعمري11

عضًوامشرف تربويمحمد بن سعيد محمد الُعمري12

عضوًةمشرفة تخطيطحنان بالغيث عبداهلل الُعمري13

عضوًةمشرفة تربوية صالحة مصلح سعيد الشنيني14

عضوًةمشرفة تربويةنجوى عثمان مشرف الُعمري15

عضوًةقائدة مدرسةلطيفة بالقاسم حسن الُعمري16

عضًواقائد مدرسةمحمد بن أحمد محمد الُعمري17

عضًوامعلمأحمد بن سالم صالح بايحيى18



2022



تم حبمد هللا
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