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 مدير التعليملمة ك        

 

  األمي    النب    عىل والسالم والصالة العالمي    رب هلل الحمد 

   علمية منهجية باعتباره طيطالتخ عىل المؤسس   العمل يرتكز 
 رؤية  تحقيق ف 

ي وبدونه ، وأهدافها  ورسالتها  المؤسسة    ، اآلراء وتتجاذبه القصور  العمل يعتر
 وف 

ورة أكت   طخطيالت ونكي األزمات اجع االضطراب المؤسسة لتتجنب ض     والتر
 تنفيذ  ف 

ة خالل ةاستثنائي خطة بناء عىل اإلدارة حرصت هنا  من ، أهدافها  وتحقيق برامجها   فتر

ا  ؛ العمل مقرات إىل الحضور  وتعليق حضورًيا  الدراسة تعليق
ً
 تضافر  بأهمية منها  إيمان

   الجهود 
از االح اتاإلجراء تدعم مبادرات وتبب     يةتر

_  هللا حفظها _  الدولة اتخذتها  البر

   للعمل كان وقد 
   كبت   أثر  والتطبيقات المنصات خالل من التقب 

 رحلة استمرار  ف 

 مورد  ؛كونها  األمثل االستثمار  استثمارها  تم حيث ، العمل إجراءات يذ نفوت التعليم

 .  معه التعامل ويسهل متيس  مادي

 الوباء.  هذا  عنا  يجىل   نأو  تنا اد وق  بالدنا  يحفظ أن هللا نسأل

 

 علي بن محمد الجالوق
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 قائمة المحتويات

 

 4 مدير التعليمكلمة 

 5 مة المحتويات قائ

 6 كلمة فريق التخطيط

 7 احصائيات الخطة

 8 طةعوامل نجاح الخ

 8 العوامل الداخلية 

 9 العوامل الخارجية  

ي ظلالخطة االستثنائية 
 
 10 جائحة كورونا ف

: خطة المهام بأقسام اإلدارة 
ً
 10 أوال

: مستوى تنفيذ  
ً
 22 المهام ثانيا

 48 فريق إعداد الخطة
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 كلمة فريق التخطيط

 

ة لتطوير وتعزيز التعليم من أجل بناء جيل واعد السعودية أهمية كبت   ةتوىل  المملكة العربي

وقد رسمت المملكة من خالل  راسخ،يمتلك ثقافات متنوعة ومرتكزة عىل تعليم 

  تط 2030رؤية
  ف 
وير التعليم عت  شبر مراحله ومختلف انطالقة جديدة إىل التمت   والرفر

ا يمر به العالم للقيادة الرشيدة ولم ةمن التوجهات السديد وانطالقا ، مناهجه وطرقة

وس     كورونا،والمملكة بجائحة فت 
 منا بأهمية التخطيط والذي يمثل أداة مهمة ف 

ً
وإيمانا

  تنسيق الجهود و 
ات رسم مستقبل اإلدارة وتقدمها وتنميتها ومساهمته ف  مواجهة المتغت 

 كفاءة. المتسارعة بكل  

افإلدارة األزمة من خالل  ئةموقفية طار  م بالمخواة خطةليأعدت إدارة التع  استسر

ة العمل وتحسي    مستقبل طالبها برؤية طموحة ورسالة سامية وقيم هادفة بغية تطوير وتت 

ائح الطالب    كافة المجاالت وعت  خيارات واسعة تناسب مختلف شر
مستوى الجودة ف 

 وظروفهم. والمعلمي   

 مكروه. وأن يحفظ اإلنسانية جمعاء من كل  لم،العاوسائر بلدان نا نسأل هللا أن يحفظ بالد 

 

 الخطة  عداد إ  فريق
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 حصائيات الخطةا 

 نوع المهمة
 مكتب مدير التعليم  الشؤون المدرسية  التعليمية  الشؤون

 النسبة  عدد المهام
عدد 
 المهام

 النسبة 
عدد 
 المهام

 النسبة 

 % 10.48 35 % 5.81 14 % 4.95 11 الحضور اىل مقر العمل تتطلب عاجلةمهام 

 % 72.46 242 % 78.84 190 % 79.28 176 تنجز عن بعد  هامة وعاجلة مهام

 % 17.07 57 % 15.35 37 % 15.77 35 قابلة للتأجيل هامة وغت  عاجلة مهام

 % 100 334 % 100 241 % 100 222 الكىل   المجموع

 

   عدد المهام حسب النوع والجهة التابعة لها. : (1رقم )الشكل 

 

 

   المهام حسب النوع والجهة التابعة لها.  نسب: (2رقم ) الشكل
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ي ظل االستثنائيةالخطة          
 
 جائحة كورونا ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 :
ً
 خطة المهام بأقسام اإلدارة أوال



خطة المهام بأقسام اإلدارة

الشؤون التعليمية

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد المكلفين القسم المكلف المهام

2 قسم الموهوبين نظام التسريع

2 االختبارات والقبول إصدار شهادة بدل مفقود وبدل تالف

2 االختبارات والقبول تصديق وتوثيق المؤهالت الدراسية

4 االختبارات والقبول طباعة وتسليم شهادات الطالب الخريجين

3 االختبارات والقبول إصدار شهادات بدل فاقد وبدل تالف

3 االختبارات والقبول تصديق وتوثيق المؤهالت الدراسية

4 االختبارات والقبول طباعة وتسليم شهادات الخريجات

1 االختبارات والقبول تقويم االداء الوظيفي للعامالت في القسم

10 النشاط الطالبي التطوع في الميدان

2 مكتب التعليم بقلوة . " متابعة طلبات منسوبي المكتب ببرنامج   " راسل

2 مكتب التعليم بالمخواة اعتماد األداء الوظيقي ورقيا

11 العدد على مستوى األهمية

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد المكلفين القسم المكلف المهام

5 قسم الموهوبين اثراء فصول الموهوبين

1 قسم الموهوبين وسم موهوبو _المخواة_عن بعد

2 قسم الموهوبين مهارات القرن الحادي والعشرين

5 قسم الموهوبين رسائل في الموهبة واالبداع

2 قسم الموهوبين االحتياجات التدريبية لمعلمي الموهوبين /الموهوبات

1 قسم الموهوبين التفكير اإلبداعي

1 قسم الموهوبين STEM عن بعد

12 قسم الموهوبين هوس استخدام وسائل التواصل المتعددة

1 قسم الموهوبين مستشارك

5 قسم الموهوبين تقييم برامج الموهوبين

1 قسم الموهوبين لقاء قادة مراكز الموهوبين

25 قسم الموهوبين المشاركة في أعمال تطوعية مشرفين ومعلمي الموهوبين

2 قسم الموهوبين سكامبر طريقك لإلبداع

1 قسم الموهوبين صناعة الفكرة اإلبداعية

9 قسم الموهوبين مسابقات علمية وثقافية ووطنية للموهوبين عن بعد
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5 قسم الموهوبين إبداعات طالبية

2 قسم الموهوبين توثيق جهود الجيش األبيض خالل أزمة كورونا

5 قسم الموهوبين رسائل الموهوبين للملك وولي عهده حفظهما هللا

2 االختبارات والقبول فتح وإغالق الدرجات

2 االختبارات والقبول تعديل بيانات الطالب

2 االختبارات والقبول الرد على بالغات نظام نور ونظام نتائجي

3 االختبارات والقبول الرد على استفسارات التسجيل ومتابعة مهام االستعداد

3 االختبارات والقبول تدقيق بيانات الطالب الخريجين

4 االختبارات والقبول متابعة آلية الوزارة المنظمة إلنهاء العام الدراسي

1 االختبارات والقبول تقويم االداء الوظيفي للعاملين

3 االختبارات والقبول الرد على بالغات منصة دعم

2 االختبارات والقبول فتح وإغالق الدرجات

3 االختبارات والقبول تعديل بيانات الطالبات

2 االختبارات والقبول الرد على بالغات نظام نور ونظام نتائجي

3 االختبارات والقبول الرد على استفسارات تسجيل الطالبات للصف االول

4 االختبارات والقبول تدقيق بيانات الطالبات الخريجات

3 االختبارات والقبول متابعة آلية الوزارة النهاء العام الدراسي

2 التربية الخاصة  رفع خارطة برنامج العمل عن بعد على مستوى اإلدارة

3 التربية الخاصة  رفع قائمة برامج الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

5 التربية الخاصة  رفع قائمة برامج ال التشغيلية ذات العالقة بالمجتمع

5 التربية الخاصة  رفع مقترح للوزارة عن آليات استمرار الدراسة عن بعد

5 التربية الخاصة  رفع مرئيات للوزارة عن مستوى خيارات البدائل التعليم

4 التربية الخاصة  دعم مدارس برامج التربية الخاصة للدراسة عن بعد

5 التربية الخاصة  مشاركة منظومة العمل في التثقيف والتوعية الصحية

5 التربية الخاصة  النشر التثقيفي باليوم العالمي لمتالزمة داون

6 التربية الخاصة  النشر التثقيفي باليوم العالمي للتوحد

6 التربية الخاصة  إعداد دليل مصور للوسائل التعليمية لطالب التوحد

1 التربية الخاصة  حضور اجتماع المساعدبرؤساء األقسام ومديري المكاتب

3 التربية الخاصة  المشاركة جمع قاعدة بيانات طالب التربية الخاصة

1 التربية الخاصة  تنفيذ برنامج تدريبي عن بعد _ 1 _ على مستوى الوزارة

1 التربية الخاصة  تنفيذ برنامج تدريبي عن بعد _ 2 _ على مستوى الوزارة

6 التربية الخاصة  عقد اجتماع عن بعد بفريق العمل بالقسم بنين _ بنات

6 التربية الخاصة  حضور برامج تدريب عن بعد على مستوى اإلدارة والوزارة

1 التربية الخاصة  تنفيذ برنامج تدريبي عن بعد _1_ على مستوى الوزارة

5 التدريب واالبتعاث -بنين التدريس الفعال

2 تعليم الكبار ترشيح المعلمين للتدريس الليلي للعام القادم
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2 تعليم الكبار إعداد مسيرات الرواتب

15 تعليم الكبار منظومة التعليم عن بعد للمدارس الليلية

1 التوجيه واإلرشاد/بنين تسجيل الطالب المحتاجين في برنامج تكافل

6 التوجيه واإلرشاد/بنين تفعيل برنامج اإلرشاد وقت األزمات

1 التوجيه واإلرشاد/بنين تفعيل هاتف االستشارات الطالبية

1 التوجيه واإلرشاد/بنين التنمية المهنية للمرشدين

2 التوجيه واإلرشاد/بنين تفعيل برامج اإلرشاد الطالبي الوقائية

2 التوجيه واإلرشاد/بنين رعاية الطالب المعيدين والمتأخرين دراسياً

2 التوجيه واإلرشاد/بنين تفعيل برامج اإلرشاد التربوي

2 التوجيه واإلرشاد/بنين تفعيل خدمات اإلرشاد التعليمي والمهني

6 التوجيه واإلرشاد/بنين التنمية المهنيه للمشرفين

8 النشاط الطالبي نشاطي مع أسرتي

16 النشاط الطالبي خطة النشاط لعام ١٤٤٢

16 النشاط الطالبي تاهيل مشرفي ورواد النشاط

1 النشاط الطالبي تقويم االداء الوظيفي للعاملين

4 النشاط الطالبي المشاركة في تقويم رواد النشاط عبر نظام نور

2 مكتب التعليم بقلوة . المتابعة اإللكترونية لطلبات وأعمال برنامج  نور

2 مكتب التعليم بقلوة ." متابعة طلبات الميدان بمنصة "دعم

2 مكتب التعليم بقلوة . متابعة أعمال ومهام المشرفين  بالمدرسة االفتراضية

12 مكتب التعليم بقلوة ... متابعة أعمال القادة والمعلمين بالتعليم عن بعد

2 مكتب التعليم بقلوة ."متابعة طلبات منسوبي المكتب ببرنامج " فارس

3 مكتب التعليم بقلوة . الرد على استفسارات الميدان وأولياء األمور

3 مكتب التعليم بقلوة ..عقد االجتماعات عن بعد مع المشرفين والقيادات

12 مكتب التعليم بقلوة . نشر ثقافة التعليم عن بعد بالميدان وتعزيز الجهود

3 مكتب التعليم بقلوة . متابعة تعاميم الوزارة واإلدارة ووصولها للميدان

12 مكتب التعليم بقلوة متابعة مبادرات أقسام اإلدارة ومشاركة الميدان فيها

3 مكتب التعليم بقلوة متابعة توصيات اجتماعات القيادات التعليمية وتنفيذها

6 مكتب تعليم البنات اعداد خطة االستعداد للعام القادم

2 مكتب تعليم البنات متابعة االداره الرقميه ومايرد من خطابات والرد عليه

2 مكتب تعليم البنات اقتراح وتصور لحركة النقل الداخلي  للقيادات

1 مكتب تعليم البنات اعداد التقارير الفنيه واالحصائية المتعلقة بالعمل ب

1 مكتب تعليم البنات متابعة القائدات في اعداد بطاقات االداء الوظيفي لمن

2 مكتب تعليم البنات متابعة مسابقة نشاطي مع اسرتي

2 مكتب تعليم البنات متابعة نظام فارس واعتماد قطع االجازات

1 مكتب تعليم البنات متابعة نظام نور ورصد المدارس للفترات

3 مكتب تعليم البنات تقييم االداء الوظيفي لمنسوبات المكتب
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5 اإلشراف التربوي اعتماد األداء الوظيفي

7 اإلشراف التربوي حركة القيادات المدرسية

13 اإلشراف التربوي متابعة تفعيل منصات التعليم عن بعد

16 مكتب التعليم بالمخواة تفعيل ومتابعة جميع المعنيين ببوابة المستقبل

16 مكتب التعليم بالمخواة تفعيل ومتابعة جميع المعنيين بمنظومة التعليم الموحد

2 مكتب التعليم بالمخواة عقد اللقاءات بالمشرفين والقادة والوكالء والمرشدين

1 مكتب التعليم بالمخواة المتابعة والرد على ما يرد على منصة ) دعم (

2 مكتب التعليم بالمخواة استقبال استفسارات الميدان وأولياء أمور الطالب

1 مكتب التعليم بالمخواة متابعة االتصاالت اإلدارية ) راسل - اإلدارة الرقمية

2 مكتب التعليم بالمخواة متابعة نظامي نور وفارس وإجراء كافة عملياتهما

3 مكتب التعليم بالمخواة حركة قادة ووكالء المدارس

1 مكتب التعليم بالمخواة متابعة ترحيل الكتب الدراسية للعام القادم

3 مكتب التعليم بالمخواة متابعة األعمال المشتركة مع األقسام ذات العالقة

1 الموهوبات الرفع باسماء الطالبات المستوفيات لشروط نظام التسري

1 الموهوبات إعالن نتائج اختبارمقياس موهبة لجميع المراحل

1 الموهوبات البرنامج التدريبي االرشاد النفسي واالجتماعي للموهو

1 الموهوبات حملة توعوية للطالبات الموهوبات كلنا مسؤول

1 الموهوبات حضور االجتماع الوزاري بسان نتائج المشروع الوطني

1 الموهوبات الرفع باالحتياج لمعلمات موهوبات

2 الموهوبات اطالق خدمة مستشارك للمشاركات في االولمبياد الوطني

3 الموهوبات عقد القسم االجتماع الثاني عن بعد

1 الموهوبات إعداد إحصائية بعدد الطالبات المتأهالت لبرامج موهبة

1 الموهوبات الرفع باستمارة الميزانيه الخاصه ببرامج الموهبين

8 قسم اإلشراف التربوي للبنات دعم استمرار التعلم عن بعد عبر المنصات االفتراضية

8 قسم اإلشراف التربوي للبنات استكمال ادخال مؤشرات االداء الكمية في نور

8 قسم اإلشراف التربوي للبنات االجتماعات

8 قسم اإلشراف التربوي للبنات الترشيحات للتشكيالت االشرافية والمدرسية

8 قسم اإلشراف التربوي للبنات وضع و اعتماد االداء الوظيفي للمنسوبات

8 قسم اإلشراف التربوي للبنات إعداد التقارير الدورية المطلوبة للوزارة

1 قسم اإلشراف التربوي للبنات تحرير وحفظ الخطابات للقسم

3 قسم اإلشراف التربوي للبنات التدريب عن بعد

1 قسم اإلشراف التربوي للبنات ملتقى التعلم عن بعد

7 مكتب التعليم بالحجرة تفعيل ومتابعة أدوار وأعمال المشرفين والقادة والمعل

2 مكتب التعليم بالحجرة عقد اللقاءات عن بعد مع المشرفين والقادة عند الحاجة

2 مكتب التعليم بالحجرة استقبال استفسارات الميدان وأولياء أمور الطالب

1 مكتب التعليم بالحجرة متابعة مايرد من طلبات بمنصة دعم
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1 مكتب التعليم بالحجرة متابعة االتصاالت اإلدارية راسل واإلدارة الرقمية

1 مكتب التعليم بالحجرة متابعة الطلبات الواردة في نظام فارس

1 مكتب التعليم بالحجرة متابعة وتنفيذ توجيهات الوزارة واإلدارة والرد عليها

7 مكتب التعليم بالحجرة حصر ومتابعة التذاكر المرفوعة لمركز رعاية المستفيد

2 مكتب التعليم بالحجرة متابعة أعمال المدارس اإللكترونية جداول وتسجيل درجا

3 مكتب التعليم بالحجرة حركة القادة والوكالء للعام ١٤٤٢/١٤٤١

2 مكتب التعليم بالحجرة متابعة إعداد واعتماد األداء الوظيفي لمنسوبي المكتب

2 مكتب التعليم بالحجرة متابعة األعمال المشتركة مع أقسام اإلدارة

5 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات استكمال خطة البرامج التدريبية عن بعد

5 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات استكمال احصائيةبرامج التدريب

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات تحديد االحتياجات التدريبية

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات بناء وتصميم البرامج التدريبية

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات إعداد خطط برامج التطوير المهني

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات األشراف ومتابعة تنفيذ برامج التطوير المهني

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات قياس العائد العائد التدريبي

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات إعداد التقارير

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات تقويم عناصر العملية التدريبية

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات التدريب اإللكتروني عن بعد

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات اإليفاد الداخلي

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات "االبتعاث الخارجي "استهداف

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات "برنامج التطوير النوعي "خبرات

7 "قسم التدريب واالبتعاث "بنات المؤتمر الدولي للمعلمين

4 رياض االطفال متابعة المعامالت الواردة والعمل على االنتهاء منها

4 رياض االطفال إعداد التقريرواالحصائيات

5 مكتب التعليم بغامد للبنات متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية ورصد منجزاتها

6 مكتب التعليم بغامد للبنات متابعة العمل على االنظمة الوزارية االلكترونية ) را

2 مكتب التعليم بغامد للبنات  متابعة احتياجات المدارس البشريه والمادية

2 مكتب التعليم بغامد للبنات  متابعة ما يستجد بشأن تقويم الطالب االختبارات

2 مكتب التعليم بغامد للبنات  وضع تصور لحركة القيادات والتشكيالت

6 مكتب التعليم بغامد للبنات  متابعة سلسلة اعتمادات األداء الوظيفي

2 مكتب التعليم بغامد للبنات  متابعة تسليم الخطة الدراسية لنظام المقررات

9 مكتب التعليم بغامد للبنات  متابعة العمل اإلعالمي للمكتب والنشر التوعوي

1 مكتب تعليم البنات بالمخواة تشكيل اللجنة الفرعيه للتعليم

11 مكتب تعليم البنات بالمخواة اجتماع عضوات اللجنة لتحديد االولويات وآلية التنفيذ

11 مكتب تعليم البنات بالمخواة بناء الخطة االجرائية لتفعيل التعليم عن بعد )ورشه(

11 مكتب تعليم البنات بالمخواة االجتماع بالمشرفات لمناقشة الخطة االجرائية
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4 مكتب تعليم البنات بالمخواة تحديد ضابط االتصال بين المكتب والقائدات

4 مكتب تعليم البنات بالمخواة نشر رسائل توعوية للمدارس الستخدام البدائل

4 مكتب تعليم البنات بالمخواة نشر االدلة المصورة التي عممتها الوزارة للمستفيدين

39 مكتب تعليم البنات بالمخواة تفعيل دور قائدات المدارس للدخول على منظومة التفعيل

39 مكتب تعليم البنات بالمخواة تفعيل دور الطالبات في الدخول ومتابعتهم

11 مكتب تعليم البنات بالمخواة تفعيل دور المشرفات في المتابعه وتفعيل الدروس

11 مكتب تعليم البنات بالمخواة تمريم المتميزات واالعلى تفعيال في كافة الفئات

7 مكتب التعليم بغامد الزناد بنين متابعة التعليم عن بعد في المدارس

4 قسم النشاط الطالبي )بنات( اعداد التقارير الختاميه لألنشطة وانديه الحي

4 قسم النشاط الطالبي )بنات( اعداد التقارير الدورية عن نشاطات وانجازات القسم

8 قسم النشاط الطالبي )بنات( إقامة المسابقات

3 قسم النشاط الطالبي )بنات( اعتماد االداء الوظيفي واالجازات

5 قسم التوجيه واإلرشاد بنات دراسة قضايا الطالبات وفقاً لماجاء في قواعد السلوك

5 قسم التوجيه واإلرشاد بنات اعداد تقارير عن انجازات القسم والمعوقات  ورفعها

2 قسم التوجيه واإلرشاد بنات إعداد تقارير االداء الوظيفي لمنسوبات القسم

1 التعليم األهلي دعم استمرار التعلم عن بعد عبر المنصات االفتراضية

1 التعليم األهلي اعداد ورفع التقارير الوزارية الالزمة

176 العدد على مستوى األهمية

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد المكلفين القسم المكلف المهام

1 قسم الموهوبين اإلرشاد النفسي واالجتماعي للموهوبين

1 قسم الموهوبين في عالم الموهوبين

17 قسم الموهوبين منتجاتنا االثرائية

2 قسم الموهوبين عزوف الطالب الموهوبين /الموهوبات عن المشاركات

2 االختبارات والقبول إعداد خطة القسم لعام 1442

7 التدريب واالبتعاث -بنين تطوير تدريس القرآن الكريم

7 التدريب واالبتعاث -بنين التخطيط للفهم

7 التدريب واالبتعاث -بنين التفكير االبداعي والتفكير الناقد

7 التدريب واالبتعاث -بنين تشخيص الطالب والطالبات ذوي صعوبات التعلم

7 التدريب واالبتعاث -بنين عالج صعوبات التعلم واستراتيجيات التعليم

7 التدريب واالبتعاث -بنين ثورة تقنية لمواجهة االزمات Dالطابعات 3

7 التدريب واالبتعاث -بنين االعتماد المدرسي وتحسين نواتج التعلم

7 التدريب واالبتعاث -بنين ملف االنجاز االلكتروني

7 التدريب واالبتعاث -بنين أساسيات القياس والتقويم التربوي

7 التدريب واالبتعاث -بنين تصميم االنفوجرافيك بواسطة برنامج البوربوينت
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7 التدريب واالبتعاث -بنين انشاء وادارة الفصول االفتراضية

7 التدريب واالبتعاث -بنين االرشاد الفردي ومهارات دراسة الحالة

7 التدريب واالبتعاث -بنين إنشاء وإدارة القاعات االفتراضية

7 التدريب واالبتعاث -بنين اعداد الخطة لمبادرة نشاطي مع أسرتي

2 تعليم الكبار تقارير المدارس الليلية خالل فترة تعليق الدراسة

1 التوجيه واإلرشاد/بنين استقبال بيانات المرشدين الطالبيين للنقل الداخلي

3 مكتب التعليم بقلوة .إعداد التصور المبدئي لحركة قادة المدارس ١٤٤٢هـ

1 مكتب تعليم البنات .عقد االجتماعات االلكترونيه حسب الحاجة

3 اإلشراف التربوي تقرير اإلشراف التربوي

1 الموهوبات الرفع باستمارة برامج وفعاليات لها عالقة بالمجتمع

1 الموهوبات الرفع باالجراءات  المنفذه منذ بدأ التعليق لالدارة

8 قسم اإلشراف التربوي للبنات استكمال رفع تقارير القسم على منصة وثق

4 مكتب التعليم بغامد للبنات  متابعة العمل على منظومة التعليم و بوابة المستقبل

9 مكتب التعليم بغامد للبنات  إعداد التقارير و رفع البيانات و النشاطات

2 مكتب التعليم بغامد للبنات  رفع المؤشرات في نظام نور

8 مكتب التعليم بغامد للبنات  الرفع اإللكتروني للمنجزات النوعية للخطة التشغيلية

9 مكتب التعليم بغامد للبنات  االستعداد العام الدراسي الجديد1441/1442

4 قسم النشاط الطالبي )بنات( اقامة البرامج التدريبية لرائدات النشاط والمشرفات ا

3 قسم التوجيه واإلرشاد بنات . تحديد االحتياج من المشرفات والمرشدات

1 قسم التوجيه واإلرشاد بنات . تحديد ميزانيه السنويه لقسم والتنسيق مع الجهات

35 العدد على مستوى األهمية

222 العدد على مستوى القسم

الشؤون المدرسية

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد المكلفين القسم المكلف المهام

8 شؤون المعلمين دراسة احتياج اإلدارة من المعلمين والمعلمات

2 شؤون المعلمين مخاطبة األقسام المعنية في الوزارة إلنجاز المعامالت

5 خدمات الطالب رفع مكافآت وإعانات الطالب

3 العدد على مستوى األهمية

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد المكلفين القسم المكلف المهام

3 التخطيط المدرسي استكمال بيانات المباني الحكومية التي تم إرسالها من

2 التخطيط المدرسي .الرفع باستمارات البرمجة إلنشاء مالحق رياض األطفال

2 التخطيط المدرسي رفع استمارة البرمجة للوزارة لمتوسطة المخواةاألولى
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2 شؤون المعلمين الرد على برنامج تواصل فيما يتعلق باالستفسارات

2 شؤون المعلمين الرد على استفسارات المعلمين من خالل برامج التواصل

8 شؤون المعلمين معالجة الملفات الواردة من الوزارة

2 شؤون المعلمين المشاركة في ورشة عمل على مستوى الوزارة )مقترحات ل(

8 شؤون المعلمين الرد على طلبات واستفسارات األقسام

2 شؤون المعلمين انجاز المعامالت على نظام فارس

5 قسم الشؤون الصحية المدرسية اعداد محتويات توعوية وتثقيفية صحية

2 قسم الشؤون الصحية المدرسية التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة

2 قسم الشؤون الصحية المدرسية بث رسائل توعوية وتثقيفية عن كورونا المستجد

5 قسم الشؤون الصحية المدرسية خطة االستعداد للعام الدراسي ١٤٤٢

5 قسم الشؤون الصحية المدرسية اعداد التقارير الصحية الالزمة

14 العدد على مستوى األهمية

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد المكلفين القسم المكلف المهام

5 قسم الشؤون الصحية المدرسية برامج التطوير المهني للمرشدين الصحيين

5 قسم الشؤون الصحية المدرسية استكمال ادخال البيانات الصحية في برنامج نور

2 العدد على مستوى األهمية

19 العدد على مستوى القسم

مكتب مدير التعليم

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد المكلفين القسم المكلف المهام

1 األمن والسالمة المدرسية المشاركة في لجنة تسليم المنشأت التعليمية

1 الشؤون اإلدارية والمالية اصدار أوامر الصرف بالمنصه

1 الشؤون اإلدارية والمالية اعتماد أوامر الصرف بالمنصة

1 الشؤون اإلدارية والمالية التعميدات وخطابات الترسية

1 الشؤون اإلدارية والمالية محاسبة المشاريع - المستريات

1 الشؤون اإلدارية والمالية الضمانات البنكية - المشتريات

1 الشؤون اإلدارية والمالية االرتباط على المعامالت الماليه - الميزانية

5 الشؤون اإلدارية والمالية صرف احتياج المدارس - المستودعات

1 الشؤون اإلدارية والمالية تحويل المبالغ المالية - المالية

1 الشؤون اإلدارية والمالية أوامر الدفع - الشؤون الماليه

2 الشؤون اإلدارية والمالية أجور الدور - الشؤون المالية

1 الشؤون اإلدارية والمالية التعاميم - مركز االتصاالت

2 الشؤون اإلدارية والمالية الوارد العام - مركز االتصاالت
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2 الشؤون اإلدارية والمالية الصادر العام - مركز االتصاالت

2 إدارة شؤون المباني عملية تأهيل ابتدائية ومتوسطة حصن الحبس

2 إدارة شؤون المباني عملية إنشاء غرفة كهرباء ومظالت لمدرسة الخوارزمي

2 إدارة شؤون المباني عملية صيانة لدورات مياه مدرسة قلوة وموسى بن نصير

2 إدارة شؤون المباني عملية إنشاء ملحق االقسام النسائية

3 الموارد البشرية اعداد مسيرات رواتب لمنسوبي االدارة

4 الموارد البشرية اعداد وانهاء مسيرات استحقاقات المستفيدين

3 الموارد البشرية رفع معامالت المرحالت ٢٠١٨/٢٠١٩ وعددها ١١٤ معامله

21 العدد على مستوى األهمية

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد المكلفين القسم المكلف المهام

2 التخطيط والتطوير بيانات ذوي اإلعاقة

2 التخطيط والتطوير مهام إدارة التعليم خالل فترة تعليق العمل

4 التخطيط والتطوير إعداد خطة استثنائية لإلدارة

11 األمن والسالمة المدرسية تنظيم وتوزيع ورديات العمل لحراس األمن باإلدارة 

1 األمن والسالمة المدرسية رسائل جوال توعوية من قسم األزمات والكوارث

1 األمن والسالمة المدرسية المشاركة في التدريب عن بعد

11 األمن والسالمة المدرسية متابعة دوام وتقييم حراس األمن بالمدارس إلكترونياً

2 األمن والسالمة المدرسية نشرات توعوية عبر الحساب بتويتر

4 األمن والسالمة المدرسية تنسيق لحضور المنسقين والمنسقات محاضرات جامعة نايف

8 مركز التميز دورة )مكافحة العدوى( بالتعاون مع الهالل األحمر

4 مركز التميز رسائل ومنشورات توعوية ضد فايروس كورونا 

3 مركز التميز رسائل ومنشورات وطنية

3 مركز التميز رسائل ومنشورات ألبطال الصحة

3 مركز التميز دورات تدريبية عن بعد

2 مركز التميز مبادرة قصة نجاح

7 امانة التعليم برنامج القيادات

7 امانة التعليم برنامج القيادات

3 امانة التعليم مايستد من مدير التعليم

2 اإلعالم التربوي متابعة أخبار اإلدارة ونشرها

2 اإلعالم التربوي تصميم مواد توعوية عن فيروس كورونا ورفعها

1 العالقات العامة إصدار منشورات توعوية وتثقيفية عن فايروس كورونا

1 العالقات العامة .إصدار منشورات وطنية

1 العالقات العامة إصدار تهنئة بنجاح أبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات

1 العالقات العامة مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين لجائحة كورونا
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1 العالقات العامة سمعاً وطاعة لتوجيهات القيادة

1 العالقات العامة المشاركة في يوم الصحة العالمي

1 العالقات العامة فخورونا بكم .. شكراً أبطال الوطن

1 العالقات العامة شكراً أبطال الدفاع الجوي

1 العالقات العامة إصدار 141 تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

1 العالقات العامة ..إعداد المخاطبات والدعوات لملتقى التعليم عن بعد

1 العالقات العامة تهنئة المشرف العام للمراجعة الداخلية بالوزارة

1 العالقات العامة تهنئة مدير الدفاع المدني بالمخواة

9 الجودة وقياس األداء -٢ قياس رضا المستفيدين

1 الشؤون اإلدارية والمالية اعتماد المعامالت الماليه - الميزانية

1 الشؤون اإلدارية والمالية متابعة صرف البنود - الميزانيه

1 الشؤون اإلدارية والمالية االرتباط على المعامالت - الميزانيه

2 تقنية المعلومات متابعة الربط الشبكي

2 تقنية المعلومات متابعة خوادم البيانات ) السيرفرات (

1 تقنية المعلومات اللقاءات واالجتماعات عن بعد

3 تقنية المعلومات متابعة األنظمة اإللكترونية اإلدارية ) فارس . راسل(

4 تقنية المعلومات متابعة األنظمة اإللكترونية التعليمية ) نور ...(

3 تقنية المعلومات بوابة اإلدارة اإللكترونية وتطبيقات الويب

1 قلوة مبادرة خليك بالبيت

1 قلوة إذاعتي من بيتي

1 قلوة برنامج تدريبي. االزمات  في رؤية ارشاديه نفسية

1 قلوة كلنا يد واحده مع رجال األمن

1 قلوة برنامج توعوي عن مرض الكورونا

2 الموارد البشرية اعتماد الطلبات االلكترونيه

4 الموارد البشرية تحديث البيانات الوظيفية في الخدمة المدنية

3 الموارد البشرية اعداد خطة تدريب المورد البشري عن بعد للكادر اداري

2 الموارد البشرية متابعة واستكمال اجراءات التقاعد النظامي

1 الموارد البشرية استقبال الشكاوى واالستفسارات وحلها

52 العدد على مستوى األهمية

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد المكلفين القسم المكلف المهام

2 األمن والسالمة المدرسية المشاركة التطوعية في حملة مجتمع واعي

2 األمن والسالمة المدرسية المشاركة التطوعية في حملة التبرع بالدم

30 امانة التعليم المجالس التعليمية

30 امانة التعليم مؤشرات االداء
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9 الجودة وقياس األداء -٢ تطوير نظام الجودة

6 الجودة وقياس األداء -٢ التدقيق الداخلي

9 الجودة وقياس األداء -٢ التقويم الذاتي

6 الجودة وقياس األداء -٢ االعتماد المدرسي

6 الجودة وقياس األداء -٢ قياس جودة بيئات التعلم

1 الشؤون اإلدارية والمالية نظام شامل إلى أن العام للمحاسبه

1 الشؤون اإلدارية والمالية طرح الشراء المباشر

1 الشؤون اإلدارية والمالية طرح المنافسات

1 الشؤون اإلدارية والمالية مراقبة الرجيع - مراقبة المخزون

2 الشؤون اإلدارية والمالية مراقبة الصنف - مراقبة المخزون

2 الشؤون اإلدارية والمالية جميع ما يرتبط بالميدان - الخدمات

3 تقنية المعلومات األعمال الكتابية والتقارير

8 تقنية المعلومات صيانة الشبكات واالجهزة وملحقاتها وملحقاتها

6 الموارد البشرية اعالن عن الوظائف الشاغره

3 الموارد البشرية اضافة الفروقات وحسم المبالغ الغير مستحقه

2 الموارد البشرية متابعة واستكمال اجراءات التقاعد المبكر

20 العدد على مستوى األهمية

93 العدد على مستوى القسم

334 اجمالي المهام الكلي
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مستوى تنفيذ المهام

الشؤون التعليمية

التربية الخاصة 

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

0 0 20 1441-09-21 1441-07-25
رفع خارطة برنامج العمل عن بعد على

مستوى اإلدارة

برنامج عمل الخطة التشغيلية
المقترح لها ميزانية 2020

50 50 1442-05-30 1441-07-25
رفع قائمة برامج الخطة التشغيلية للعام المالي

2020

المناسبات العالمية والدولية
لذوي اإلعاقة 2020

5 3 1442-04-17 1441-07-21
رفع قائمة برامج ال التشغيلية ذات العالقة

بالمجتمع

منظومة التعليم الموحد 0 5 1441-09-21 1441-07-15
رفع مقترح للوزارة عن آليات استمرار

الدراسة عن بعد

قنوات التعليم الموحد 0 5 1441-09-21 1441-08-02
رفع مرئيات للوزارة عن مستوى خيارات

البدائل التعليم

عبر منصة تويتر _ الواتس 0 15 1441-08-23 1441-07-21
دعم مدارس برامج التربية الخاصة للدراسة

عن بعد

عبر منصة تويتر _ الواتس 0 15 1442-01-01 1441-07-21
مشاركة منظومة العمل في التثقيف والتوعية

الصحية

عبر منصة تويتر _ الواتس 0 10 1441-08-01 1441-07-26 النشر التثقيفي باليوم العالمي لمتالزمة داون

عبر تويتر _ الواتس _ إعداد
دليل مصور للوسائل التعليمية
لتدريس طالب وطالبات التوحد

0 13 1441-08-15 1441-08-09 النشر التثقيفي باليوم العالمي للتوحد

دليل الكتروني 0 1 1441-09-21 1441-08-09
إعداد دليل مصور للوسائل التعليمية لطالب

التوحد

قاعدة بيانات طالب وطالبات
التربية الخاصة 40

0 2 1441-08-13 1441-08-05
المشاركة جمع قاعدة بيانات طالب التربية

الخاصة

دورات عبر منصة المعهد
الوطني للتطوير المهني

التعليمي
0 33 1441-08-23 1441-08-01

حضور برامج تدريب عن بعد على مستوى
اإلدارة والوزارة

عبر منصة المعهد الوطني
للتطوير المهني التعليمي

0 1 1441-01-01 1441-01-01
تنفيذ برنامج تدريبي عن بعد _ 1 _ على

مستوى الوزارة

عبر منصة المعهد الوطني
للتطوير المهني التعليمي

0 1 1441-08-14 1441-08-14
تنفيذ برنامج تدريبي عن بعد _ 2 _ على

مستوى الوزارة

دورات عبر منصة المعهد
الوطني للتطوير المهني

التعليمي
0 33 1441-08-23 1441-08-01

حضور برامج تدريب عن بعد على مستوى
اإلدارة والوزارة

Page 1 of 26Thursday, April 23, 2020



عبر منصة المعهد الوطني
للتطوير المهني التعليمي

0 1 1441-08-13 1441-08-13
تنفيذ برنامج تدريبي عن بعد _1_ على

مستوى الوزارة

55 المجموع208

55 المجموع208

االختبارات والقبول

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تم التعامل مع جميع الطلبات
في نظام نور ونظام نتائجي

0 35 1441-08-27 1441-07-21 إصدار شهادة بدل مفقود وبدل تالف

التصديق مستمر الى نهاية
العام الدراسي

0 40 1441-09-21 1441-07-21 تصديق وتوثيق المؤهالت الدراسية

تتم طباعة شهادات الخريجين
نهاية العام

812 0 1441-10-27 1441-09-21 طباعة وتسليم شهادات الطالب الخريجين

مستمر طباعة الشهادات الى
نهاية العام

0 5 1441-09-21 1441-07-21 إصدار شهادات بدل فاقد وبدل تالف

812 المجموع80

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

الرد على االستفسارات الى
نهاية التسجيل

0 50 1441-08-27 1441-07-22
الرد على استفسارات التسجيل ومتابعة مهام

االستعداد

تم الرد على جميع الطلبات 0 1 1441-08-27 1441-07-21 الرد على بالغات منصة دعم

الرد على البالغات مستمر الى
نهاية العام

0 30 1441-09-21 1441-07-21 الرد على بالغات نظام نور ونظام نتائجي

التدقيق مستمر الى طباعة
الشهادات

0 812 1441-09-21 1441-08-01 تدقيق بيانات الطالب الخريجين

التعديل  لجميع الطالب مستمر
الى نهاية العام

0 50 1441-10-21 1441-07-21 تعديل بيانات الطالب

تم االرسال 0 6 1441-08-27 1441-08-08 تقويم االداء الوظيفي للعاملين

المتابعة مستمرة الى نهاية
العام

0 20 1441-09-21 1441-07-23 فتح وإغالق الدرجات

تم 0 1 1441-09-21 1441-07-21
متابعة آلية الوزارة المنظمة إلنهاء العام

الدراسي
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الرد على االستفسارات مستمر
الى بداية التسجيل

0 20 1441-10-29 1441-07-21
الرد على استفسارات التسجيل ومتابعة مهام

االستعداد

مستمر الى نهاية التسجيل 0 50 1441-10-29 1441-07-21
الرد على استفسارات تسجيل الطالبات للصف

االول

انتظار صدور الالئحة
التفسيرية

0 1 1441-10-28 1441-07-21 متابعة آلية الوزارة النهاء العام الدراسي

مستمر التدقيق 0 100 1441-10-10 1441-07-21 تعديل بيانات الطالبات

التدقيق مستمر الى نهاية العام 0 800 1441-09-21 1441-07-21 تدقيق بيانات الطالبات الخريجات

حسب طلبات المدارس 0 60 1441-09-28 1441-07-21 فتح وإغالق الدرجات

0 المجموع2001

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

المنجز خطة واحدة للقسم 0 1 1441-09-21 1441-07-21 إعداد خطة القسم لعام 1442

0 المجموع1

812 المجموع2082

اإلشراف التربوي

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

يتم اعتماد بقية األداء قبل
الموعد المحدد

3 2 1441-09-12 1441-08-01 اعتماد األداء الوظيفي

يعرض التصور ما قبل النهائي
رمضان 4

30 70 1441-09-04 1441-07-23 حركة القيادات المدرسية

نسبة تفعيل الطالب تجاوزت ال
60%

40 60 1441-09-21 1441-07-14 متابعة تفعيل منصات التعليم عن بعد

73 المجموع132

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

%تم انجاز 50 50 50 1441-10-20 1441-09-10 تقرير اإلشراف التربوي
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50 المجموع50

123 المجموع182

التدريب واالبتعاث -بنين

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

ال يوجد 0 54 1441-08-12 1441-08-12 التدريس الفعال

0 المجموع54

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

ال يوجد 0 68 1441-08-13 1441-08-12 تطوير تدريس القرآن الكريم

ال يوجد 0 59 1441-08-12 1441-08-12 التخطيط للفهم

ال يوجد 0 147 1441-08-13 1441-08-13 التفكير االبداعي والتفكير الناقد

اليوجد 0 142 1441-08-13 1441-08-13
تشخيص الطالب والطالبات ذوي صعوبات

التعلم

ال يوجد 0 223 1441-08-14 1441-08-14 عالج صعوبات التعلم واستراتيجيات التعليم

اليوجد 0 260 1441-08-14 1441-08-14 ثورة تقنية لمواجهة االزمات Dالطابعات 3

ال يوجد 0 155 1441-08-15 1441-08-15 االعتماد المدرسي وتحسين نواتج التعلم

اليوجد 0 242 1441-08-16 1441-08-16 ملف االنجاز االلكتروني

ال يوجد 0 151 1441-08-19 1441-08-19 أساسيات القياس والتقويم التربوي

اليوجد 0 209 1441-08-20 1441-08-20
تصميم االنفوجرافيك بواسطة برنامج

البوربوينت

اليوجد 0 144 1441-08-20 1441-08-20 انشاء وادارة الفصول االفتراضية

اليوجد 0 112 1441-08-21 1441-08-21 االرشاد الفردي ومهارات دراسة الحالة

اليوجد 0 28 1441-08-01 1441-08-01 إنشاء وإدارة القاعات االفتراضية
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اليوجد 0 17 1441-08-13 1441-08-12 اعداد الخطة لمبادرة نشاطي مع أسرتي

0 المجموع1957

0 المجموع2011

التعليم األهلي

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

؛؛ 0 4 1441-08-25 1441-07-14 اعداد ورفع التقارير الوزارية الالزمة

؛ 0 1 1441-08-23 1441-07-14
دعم استمرار التعلم عن بعد عبر المنصات

االفتراضية

0 المجموع5

0 المجموع5

التوجيه واإلرشاد/بنين

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

برنامج تدريبي للمرشدين عن
بعد ضمن برامج منصة
التطوير المهني التعليمي

0 1 1441-08-21 1441-08-21 التنمية المهنية للمرشدين

تم تسجيل الطالب والطالبات
المحتاجين في 128مدرسة

مشمولة بالنظام
0 128 1441-08-09 1441-07-21 تسجيل الطالب المحتاجين في برنامج تكافل

تتم االستشارات وفق حاجات
الطالب واتصالهم على هاتف

االستشارات المعتمد من
الوزارة

0 69 1441-08-28 1441-07-21 تفعيل هاتف االستشارات الطالبية

إعتماد لجنة اإلرشاد وقت
األزمات

إعداد خطة عمل البرنامج
المشاركة في اجتماع وزاري
عن اإلرشاد وقت األزمات

إجتماع القسم ومناقشة خطة
.العمل ومستوى التنفيذ

0 11 1441-08-28 1441-07-21 تفعيل برنامج اإلرشاد وقت األزمات

..رعاية الطالب المعيدين
رعاية الطالب المتأخرين
دراسيا.. طرق االستذكار

الجيد.. االستفادة من منصات
التعليم عن بعد.. االستعداد

لالختبارات

0 5 1441-08-28 1441-07-21 تفعيل برامج اإلرشاد التربوي

كلنا مسؤول)طرق الوقاية من
فيروس كورونا(.. التوعية
باضرار المخدرات.. التوعية

باضرار التدخين.. خطر األلعاب
.اإللكترونية

0 4 1441-08-28 1441-07-21 تفعيل برامج اإلرشاد الطالبي الوقائية
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االستعداد الختبارات القدرات
والتحصيلي... تبصير الطالب
بالتخصصات المتاحة والفرص

.المهنية الواعدة

0 2 1441-08-28 1441-07-21 تفعيل خدمات اإلرشاد التعليمي والمهني

التواصل مع أولياء األمور
ومتابعة استفادة الطالب

المعيدين والمتأخرين دراسيا
من منصات التعليم عن بعد
وتقديم االستشارات والدعم

.المناسب لكل حالة

2 2 1441-08-28 1441-07-21 رعاية الطالب المعيدين والمتأخرين دراسياً

حصول المشرفين التربويين
على دورات عن بعد من قسم
التدريب باإلدارة وعبر منصة

.التطوير المهني التعليمي

0 21 1441-08-28 1441-07-21 التنمية المهنيه للمشرفين

2 المجموع243

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تم تأجيل حركة نقل المرشدين
إلى ما بعد عودة الحضور

لمقرات العمل بالمدارس بناءاً
على توصيات إجتماع القسم

مع سعادة مساعد مدير التعليم

1 0 1441-09-21 1441-07-21
استقبال بيانات المرشدين الطالبيين للنقل

الداخلي

1 المجموع0

3 المجموع243

الموهوبات

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تم الرفع على رابط وزاري
لحصر الطالبات المستوفيات

لشروط نظام التسريع
0 8 1441-08-01 1441-08-01

الرفع باسماء الطالبات المستوفيات لشروط
نظام التسري

حصر المتأهلين لبرامج
الوزاره وموهبة

0 113 1441-08-14 1441-08-14
إعالن نتائج اختبارمقياس موهبة لجميع

المراحل

تدريب عن بعد
0 92 1441-08-13 1441-08-13

البرنامج التدريبي االرشاد النفسي
واالجتماعي للموهو

مشاركة طالبات بصور
جرافيك .منشن جرافيك .مقاطع

احد التطبيقات .حول برامج
الحملة

0 80 1441-08-13 1441-08-09
حملة توعوية للطالبات الموهوبات كلنا

مسؤول

حضور اجتماع وزاري بشان
نتائج المشروع الوطني للكشف

عن الموهوبين
0 1 1441-08-19 1441-08-19

حضور االجتماع الوزاري بسان نتائج
المشروع الوطني

تقديم االرشادات والطرق
السليمه لعشر مشاريع

0 10 1441-08-25 1441-08-09
اطالق خدمة مستشارك للمشاركات في

االولمبياد الوطني
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تقرير احصائي 0 113 1441-08-26 1441-08-25
إعداد إحصائية بعدد الطالبات المتأهالت

لبرامج موهبة

ضمن رابط االحتياج
بالتشكيالت المدرسية

واإلشرافيه
0 1 1441-08-26 1441-08-26 الرفع باالحتياج لمعلمات موهوبات

مناقشة البنود الخاصة ببرامج
القسم عن بعد وتحديد
التوصيات والرفع بها

للمساعدة

1 1 1441-08-06 1441-08-06 عقد القسم االجتماع الثاني عن بعد

تم الرفع لالدارة وفق
االستمارات المخصصه لذلك

0 1 1441-07-23 1441-07-23
الرفع باستمارة الميزانيه الخاصه ببرامج

الموهبين

1 المجموع420

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

الرفع لقسم النشاط 0 1 1441-07-20 1441-07-20
الرفع باستمارة برامج وفعاليات لها عالقة

بالمجتمع

رابط ادارة التعليم لرفع
االجراءات والعمليات من بدا

التعليق
0 1 1441-08-26 1441-08-26

الرفع باالجراءات  المنفذه منذ بدأ التعليق
لالدارة

0 المجموع2

1 المجموع422

النشاط الطالبي

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

ساعات التطوع ٦٠ ساعة في
برنامج مجتمع واعي وحملة

التبرع بالدم
0 60 1441-08-29 1441-08-12 التطوع في الميدان

0 المجموع60

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

لم تكتمل مشاركات الطالب 0 242 1441-08-29 1441-08-14 نشاطي مع أسرتي

جمع خطط الشعب في خطة
موحدة للقسم

0 7 1441-08-29 1441-08-12 خطة النشاط لعام ١٤٤٢

تقيويم االداء جاهز وسيتم
اعتماده من المساعد عند

العودة
0 20 1441-08-29 1441-08-12 تقويم االداء الوظيفي للعاملين
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تم االعتماد من نور من قبل
المشرفبن وتحولت الى مديري

المكاتب
0 9 1441-08-24 1441-08-12

المشاركة في تقويم رواد النشاط عبر نظام
نور

حصول جميع المشرفين على
دورات بحد أدنى ٥ دورات

2 3 1441-08-29 1441-08-12 تاهيل مشرفي ورواد النشاط

2 المجموع281

2 المجموع341

تعليم الكبار

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

- 2 3 1441-10-29 1441-08-10 ترشيح المعلمين للتدريس الليلي للعام القادم

- 0 4 1441-07-29 1441-07-14 إعداد مسيرات الرواتب

- 1 6 1441-09-07 1441-07-21 منظومة التعليم عن بعد للمدارس الليلية

3 المجموع13

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

- 1 3 1441-09-10 1441-08-20
تقارير المدارس الليلية خالل فترة تعليق

الدراسة

1 المجموع3

4 المجموع16

رياض االطفال

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

ال يوجد 0 4 1441-08-28 1441-07-14 إعداد التقريرواالحصائيات

ال يوجد 0 4 1441-08-28 1441-07-14
متابعة المعامالت الواردة والعمل على االنتهاء

منها

0 المجموع8

0 المجموع8
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قسم اإلشراف التربوي للبنات

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

—- 1 4 1441-09-21 1441-07-14 استكمال ادخال مؤشرات االداء الكمية في نور

/// 0 4 1441-08-18 1441-07-28 إعداد التقارير الدورية المطلوبة للوزارة

/: 0 3 1441-08-19 1441-07-14 االجتماعات

/ 0 5 1441-08-28 1441-08-28 التدريب عن بعد

.. 2 2 1441-12-28 1441-08-28 الترشيحات للتشكيالت االشرافية والمدرسية

.. 0 4 1441-08-28 1441-07-14 تحرير وحفظ الخطابات للقسم

.. 0 4 1441-08-28 1441-07-14
دعم استمرار التعلم عن بعد عبر المنصات

االفتراضية

... 1 1 1441-09-07 1441-08-28 ملتقى التعلم عن بعد

.. 0 8 1441-09-12 1441-08-14 وضع و اعتماد االداء الوظيفي للمنسوبات

4 المجموع35

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

—- 3 0 1441-12-28 1441-08-28 استكمال رفع تقارير القسم على منصة وثق

3 المجموع0

7 المجموع35

"قسم التدريب واالبتعاث "بنات

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

- 1 14 1441-08-28 1441-07-21 استكمال احصائيةبرامج التدريب
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- 1 14 1441-08-28 1441-07-21 استكمال خطة البرامج التدريبية عن بعد

- 1 14 1441-08-30 1401-07-21 إعداد التقارير

- 1 14 1441-08-28 1441-07-21 إعداد خطط برامج التطوير المهني

- 1 14 1441-08-28 1441-07-21 "االبتعاث الخارجي "استهداف

1 14 1441-08-28 1401-07-21 األشراف ومتابعة تنفيذ برامج التطوير المهني

14 1441-08-30 1441-07-21 اإليفاد الداخلي

- 1 14 1441-08-28 1441-07-21 التدريب اإللكتروني عن بعد

- 1 14 1441-08-28 1401-07-21 المؤتمر الدولي للمعلمين

- 1 14 1441-08-28 1401-07-21 "برنامج التطوير النوعي "خبرات

- 1 14 1441-08-28 1441-07-21 بناء وتصميم البرامج التدريبية

- 1 14 1441-08-28 1441-07-21 تحديد االحتياجات التدريبية

- 1 14 1441-08-28 1441-07-21 تقويم عناصر العملية التدريبية

- 1 14 1441-08-28 1441-07-21 قياس العائد العائد التدريبي

13 المجموع196

13 المجموع196

قسم الموهوبين

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تم فرز ملفات ٢٢ طالبا وبعد
تطبيق شروط التسريع تم

ترشيح ٣طالب
0 3 1441-08-02 1441-07-12 نظام التسريع

0 المجموع3
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مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تنفيذ البرنامج عن بعد
0 1 1441-09-03 1441-09-03 لقاء قادة مراكز الموهوبين

تنفيذ البرنامج لفصول
الموهوبين األول ثانوي

0 1 1441-09-05 1441-09-05 اثراء فصول الموهوبين

، 10 20 1441-09-18 1441-07-14 تقييم برامج الموهوبين

. 0 5 1441-09-18 1441-07-14 إبداعات طالبية

. 0 4 1441-09-18 1441-08-01
االحتياجات التدريبية لمعلمي الموهوبين

الموهوبات/

. 0 1 1441-09-21 1441-08-20
المشاركة في أعمال تطوعية مشرفين ومعلمي

الموهوبين

. 0 1 1441-09-21 1441-07-14
توثيق جهود الجيش األبيض خالل أزمة

كورونا

. 0 1 1441-09-18 1441-08-02 صناعة الفكرة اإلبداعية

. 0 1 1441-09-18 1441-07-14 رسائل في الموهبة واالبداع

. 0 1 1441-09-18 1441-08-01 سكامبر طريقك لإلبداع

. 0 1 1441-08-19 1441-07-14
مسابقات علمية وثقافية ووطنية للموهوبين

عن بعد

. 0 1 1441-09-18 1441-07-14
رسائل الموهوبين للملك وولي عهده حفظهما

هللا

. 0 1 1441-09-18 1441-08-14 STEM عن بعد

. 0 1 1441-09-18 1441-07-14 مستشارك

. 0 1 1441-09-18 1441-08-02 مهارات القرن الحادي والعشرين

. 0 1 1441-09-18 1441-07-14 هوس استخدام وسائل التواصل المتعددة

. 0 1 1441-09-18 1441-07-14 وسم موهوبو _المخواة_عن بعد

. 0 1 1441-09-18 1441-08-02 التفكير اإلبداعي
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10 المجموع44

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تنفيذ البرنامج 0 1 1441-08-13 1441-08-13 اإلرشاد النفسي واالجتماعي للموهوبين

. 0 1 1441-09-18 1441-07-14
عزوف الطالب الموهوبين /الموهوبات عن

المشاركات

. 0 1 1441-09-20 1441-08-02 في عالم الموهوبين

. 0 1 1441-09-18 1441-07-14 منتجاتنا االثرائية

0 المجموع4

10 المجموع51

قسم النشاط الطالبي )بنات(

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

اليوجد 0 3 1441-08-29 1441-07-21 إقامة المسابقات

اليوجد 0 4 1441-08-29 1441-08-20 اعداد التقارير الختاميه لألنشطة وانديه الحي

اليوجد 0 7 1441-09-08 1441-08-25 اعتماد االداء الوظيفي واالجازات

اليوجد 0 4 1441-09-21 1441-07-21
اعداد التقارير الدورية عن نشاطات وانجازات

القسم

0 المجموع18

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

اجتماعات 0 2 1441-08-29 1441-07-21
اقامة البرامج التدريبية لرائدات النشاط

والمشرفات ا

0 المجموع2

0 المجموع20
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مكتب التعليم بالحجرة

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

. 0 7 1441-08-26 1441-07-28
تفعيل ومتابعة أدوار وأعمال المشرفين

والقادة والمعل

يتم الرد عبر الوسائط
اإللكترونية المتاحة واتس

تويتر
0 10 1441-09-14 1441-07-21

استقبال استفسارات الميدان وأولياء أمور
الطالب

لم تصدر الحركة حتى اآلن 1 0 1441-09-12 1441-08-12 حركة القادة والوكالء للعام ١٤٤٢/١٤٤١

لم يردنا حتى تاريخه طلبات 0 0 1441-09-21 1441-07-21
حصر ومتابعة التذاكر المرفوعة لمركز رعاية

المستفيد

سينفذ هذا األسبوع بإذن هللا
تعالى

1 0 1441-09-21 1441-07-21
عقد اللقاءات عن بعد مع المشرفين والقادة

عند الحاجة

سينفذ في موعد أقصاه 12
رمضان 1441

1 0 1441-09-12 1441-08-12
متابعة إعداد واعتماد األداء الوظيفي

لمنسوبي المكتب

نفذ تسجيل الجداول واآلن
يجري العمل على تسجيل

الدرجات
16 16 1441-09-14 1441-07-21

متابعة أعمال المدارس اإللكترونية جداول
وتسجيل درجا

نتابع بشكل يومي لما يرد من
اإلدارة

0 5 1441-09-21 1441-07-21
متابعة االتصاالت اإلدارية راسل واإلدارة

الرقمية

تمت معالجة 9 طلبات في نظام
فارس حتى اآلن

0 9 1441-09-21 1441-07-21 متابعة الطلبات الواردة في نظام فارس

لم يردنا أي طلب في منصة
دعم من بداية تعليق العمل

حتى اآلن
0 0 1441-09-21 1441-07-21 متابعة مايرد من طلبات بمنصة دعم

تمت تنفيذ التوجيهات الصادرة
حتى تاريخه من مقام الوزارة
أو اإلدارة خاصة فيما يتعلق

بالتعليم عن بعد

0 5 1441-09-21 1441-07-21
متابعة وتنفيذ توجيهات الوزارة واإلدارة

والرد عليها

19 المجموع52

19 المجموع52

مكتب التعليم بالمخواة

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

لم يتم إنجاز األداء الوظيفي
بسبب فني  ) حذف حساب
القائد من نور ( وتم الرفع

للوزارة
قائد األمير سلطان ث لم

يستطع تسليم األداء الورقي
بسبب الحظر

52 786 1441-08-28 1441-08-05 اعتماد األداء الوظيقي ورقيا
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52 المجموع786

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

عدد المنجز عدد تقريبي لمن
تم الرد على استفساراتهم

0 379 1441-08-27 1441-07-14
استقبال استفسارات الميدان وأولياء أمور

الطالب

مستمر 0 1 1441-09-21 1441-07-14
المتابعة والرد على ما يرد على منصة ) دعم

(

_العدد يشمل ) المشرفين
)القادة- المعلمين - الطالب

143 1614 1441-09-21 1441-07-14 تفعيل ومتابعة جميع المعنيين ببوابة المستقبل

مستمر 2424 4763 1441-09-21 1441-07-15
تفعيل ومتابعة جميع المعنيين بمنظومة التعليم

الموحد

مستمر 0 57 1441-09-07 1441-07-14 حركة قادة ووكالء المدارس

عقد اجتماعات ما دعت الحاجة 0 5 1441-08-19 1441-07-14
عقد اللقاءات بالمشرفين والقادة والوكالء

والمرشدين

مستمر 0 11 1441-09-21 1441-07-14
متابعة االتصاالت اإلدارية ) راسل - اإلدارة

الرقمية

مستمر 0 12 1441-09-21 1441-07-14
متابعة األعمال المشتركة مع األقسام ذات

العالقة

لم تصل الكتب -
العدد غير المنجز يمثل -

المدارس
54 0 1441-09-21 1441-08-27 متابعة ترحيل الكتب الدراسية للعام القادم

مستمر 0 900 1441-08-27 1441-08-27
متابعة نظامي نور وفارس وإجراء كافة

عملياتهما

2621 المجموع7742

2673 المجموع8528

مكتب التعليم بقلوة

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تم متابعة وطباعة تعاميم
برنامج راسل من موظفي

. المكتب
0 10 1441-07-27 1441-08-27

"   متابعة طلبات منسوبي المكتب ببرنامج
. " راسل

0 المجموع10
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مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

. العدد نسبة إنجاز متوقعة 15 85 1441-08-27 1441-07-21
نشر ثقافة التعليم عن بعد بالميدان وتعزيز

. الجهود

الرقم ٩٠ نسبة من ٪ في
. اإلنجاز المتوقع

10 90 1441-08-27 1441-07-21
الرد على استفسارات الميدان وأولياء

. األمور

. تم إنجاز جميع المعامالت 0 100 1441-08-27 1441-07-21
المتابعة اإللكترونية لطلبات وأعمال برنامج

. نور

تم عقد ٤ اجتماعات
بالمشرفين بالمكتب والقيادات

. التعليمية باالدارة
0 4 1441-08-27 1441-07-21

عقد االجتماعات عن بعد مع المشرفين
..والقيادات

تم إرسال جميع تعاميم الوزارة
واإلدارة خالل فترة تعليق

. الدراسة ومتابعتها
0 10 1441-08-27 1441-08-27

متابعة تعاميم الوزارة واإلدارة ووصولها
. للميدان

تم متابعة منصة دعم ومعالجة
. الطلبات

0 2 1441-08-27 1441-08-27 ." متابعة طلبات الميدان بمنصة "دعم

تم مشاركة المدارس في
/ مبادرات

منظومة التعليم
نشاطي مع أسرتي

0 2 1441-08-27 1441-08-27
متابعة مبادرات أقسام اإلدارة ومشاركة

الميدان فيها

تم متابعة دخول المشرفين
بوابة المستقبل وتقارير

. الدخول جيدة
0 12 1441-08-27 1441-08-27

متابعة أعمال ومهام المشرفين  بالمدرسة
. االفتراضية

تم متابعة طلبات المدارس
والمكتب في برنامج فارس

وإنجاز المطلوب
0 3 1441-08-27 1441-08-27

" متابعة طلبات منسوبي المكتب ببرنامج
."فارس

تم متابعة جميع توصيات
اجتماعات المكتب وقيادات
، اإلدارة وإبالغها للميدان

0 4 1441-08-27 1441-08-27
متابعة توصيات اجتماعات القيادات التعليمية

وتنفيذها

تم متابعة طلبات القادة
والمعلمين والمشرفين ببرنامج

. نور وإنجاز المطلوب
0 20 1441-08-27 1441-08-27

المتابعة اإللكترونية لطلبات وأعمال برنامج
. نور

تم متابعة مهام المشرفين
بمنصات المدرسة االفتراضية

، وتعزيز الجهود
0 12 1441-08-27 1441-08-27

متابعة أعمال ومهام المشرفين  بالمدرسة
. االفتراضية

25 المجموع344

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تم إنجاز ٥٠٪ من الحركة
وجاري استكمال االجتماعات

. القرارها
50 50 1441-08-27 1441-08-27

إعداد التصور المبدئي لحركة قادة المدارس
.١٤٤٢هـ

50 المجموع50

75 المجموع404
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مكتب تعليم البنات

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

اليوجد 0 0 1441-08-23 1441-08-23 اقتراح وتصور لحركة النقل الداخلي  للقيادات

الزالت التقارير ترفع حسب
الحاجه

الزالت التقارير ترفع حسب
الحاجه

2 4 1441-09-21 1441-07-14
اعداد التقارير الفنيه واالحصائية المتعلقة

بالعمل ب

اليوجد

اليوجد

اليوجد

0 1 1441-07-28 1441-07-26 اعداد خطة االستعداد للعام القادم

اليوجد 6 2 1441-08-26 1441-08-24 تقييم االداء الوظيفي لمنسوبات المكتب

فتح البوابه يوميا 0 8 1441-08-21 1441-08-14
متابعة االداره الرقميه ومايرد من خطابات

والرد عليه

الزال العمل جاري حتى تاريخه 9 10 1441-09-12 1441-08-20
متابعة القائدات في اعداد بطاقات االداء

الوظيفي لمن

الزالت المتابعه 0 4 1441-09-20 1441-08-20 متابعة مسابقة نشاطي مع اسرتي

اليوجد 0 4 1441-09-21 1441-07-14 متابعة نظام فارس واعتماد قطع االجازات

المتابعة مستمره 0 9 1441-09-21 1441-07-14 متابعة نظام نور ورصد المدارس للفترات

17 المجموع42

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

االجتماعات حسب الحاجه 0 1 1441-08-23 1441-08-23 .عقد االجتماعات االلكترونيه حسب الحاجة

0 المجموع1

17 المجموع43
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مكتب تعليم البنات بالمخواة

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

قرار 0 1 1441-07-13 1441-07-13
اجتماع عضوات اللجنة لتحديد االولويات

وآلية التنفيذ

لقاء
0 1 1441-07-13 1441-07-13 االجتماع بالمشرفات لمناقشة الخطة االجرائية

ورشه 0 1 1441-07-14 1441-07-14
بناء الخطة االجرائية لتفعيل التعليم عن بعد

)ورشه(

اجتماع 0 1 1441-07-15 1441-07-15 االجتماع بالمشرفات لمناقشة الخطة االجرائية

ضابط اتصال 0 4 1441-09-21 1441-07-15 تحديد ضابط االتصال بين المكتب والقائدات

رسائل توعويه -مستمر 0 205 1441-09-07 1441-07-14
نشر رسائل توعوية للمدارس الستخدام

البدائل

نشرها للمستفيدين بكافة
الفئات معلم ولي امر طالب

مشرف
0 25 1441-08-23 1441-07-15

نشر االدلة المصورة التي عممتها الوزارة
للمستفيدين

تفعيل دورهم في الدخول على
منظومة التعليم الموحدة

0 39 1441-08-23 1441-07-16
تفعيل دور قائدات المدارس للدخول على

منظومة التفعيل

تفعيل دخول طالبات٢٢ مدرسه
متوسطة وثانويه بمتابعة

المعلمات
0 22 1441-08-23 1441-07-16 تفعيل دور الطالبات في الدخول ومتابعتهم

تفعيل دور المشرفات في
متابعة المعلمات وتقديم الدعم
والمساندة وتفعيل الدروس

حسب الخطط المحدده

0 8 1441-08-30 1441-07-16
تفعيل دور المشرفات في المتابعه وتفعيل

الدروس

تكريم االعلى تفعيال في تفعيل
المنظومه طالبه معلمه مشرفه

قائدة
0 10 1441-09-15 1441-09-15

تمريم المتميزات واالعلى تفعيال في كافة
الفئات

0 المجموع317

0 المجموع317

3814 المجموع على مستوى15164
القسم العام
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الشؤون المدرسية

التخطيط المدرسي

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

ال يوجد 0 1 1441-08-23 1441-08-16
استكمال بيانات المباني الحكومية التي تم

إرسالها من

ال يوجد 0 1 1441-08-20 1441-08-16
الرفع باستمارات البرمجة إلنشاء مالحق

.رياض األطفال

ال يوجد 0 1 1441-08-02 1441-08-01
رفع استمارة البرمجة للوزارة لمتوسطة

المخواةاألولى

0 المجموع3

0 المجموع3

خدمات الطالب

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

غير المنجز لوجود خلل في
نظام المكافآت على مستوى

الوزارة
1 2 1441-09-15 1441-08-01 رفع مكافآت وإعانات الطالب

1 المجموع2

1 المجموع2

شؤون المعلمين

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

- 0 1 1441-08-01 1441-07-13 دراسة احتياج اإلدارة من المعلمين والمعلمات

- 0 10 1441-08-28 1441-07-13
مخاطبة األقسام المعنية في الوزارة إلنجاز

المعامالت

0 المجموع11

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

- 0 14 1441-08-28 1441-07-01
الرد على استفسارات المعلمين من خالل

برامج التواصل

Page 18 of 26Thursday, April 23, 2020



- 0 11 1441-08-28 1441-07-01
الرد على برنامج تواصل فيما يتعلق

باالستفسارات

- 0 5 1441-08-28 1441-07-01 الرد على طلبات واستفسارات األقسام

- 0 70 1441-08-28 1441-07-01 انجاز المعامالت على نظام فارس

- 0 20 1441-08-28 1441-07-01 معالجة الملفات الواردة من الوزارة

- 0 1 1441-07-23 1441-07-23
المشاركة في ورشة عمل على مستوى

الوزارة )مقترحات ل(

0 المجموع121

0 المجموع132

قسم الشؤون الصحية المدرسية

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

ال يوجد 0 2 1441-12-27 1441-07-14 اعداد التقارير الصحية الالزمة

جاري التنفيذ 100 200 1441-12-28 1341-07-14 اعداد محتويات توعوية وتثقيفية صحية

ال يوجد 0 5 1441-08-27 1441-07-14 التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة

جاري التنفيذ 100 200 1441-08-27 1441-07-14
بث رسائل توعوية وتثقيفية عن كورونا

المستجد

ال يوجد 0 1 1441-08-27 1441-07-14 خطة االستعداد للعام الدراسي ١٤٤٢

200 المجموع408

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

يتم استكمال بيانات التقارير
والبيئة المدرسية والزيارات

3 1 1441-12-27 1441-07-14
استكمال ادخال البيانات الصحية في برنامج

نور

جاري التنفيذ 3 2 1441-08-27 1441-07-14 برامج التطوير المهني للمرشدين الصحيين

6 المجموع3

206 المجموع411
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207 المجموع على مستوى548
القسم العام

مكتب مدير التعليم

إدارة شؤون المباني

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

متوقع االنتهاء قبل بداية العام
الدراسي الجديد

0 0 1442-01-01 1441-08-28
عملية إنشاء غرفة كهرباء ومظالت لمدرسة

الخوارزمي

متوقع االنتهاء خالل مدة العقد 0 0 1442-01-01 1441-08-27 عملية إنشاء ملحق االقسام النسائية

متوقع االنتهاء قبل بداية العام
الدراسي الجديد

0 0 1442-01-01 1441-08-27 عملية تأهيل ابتدائية ومتوسطة حصن الحبس

متوقع االنتهاء قبل بداية العام
الدراسي الجديد

0 0 1442-01-01 1441-08-27
عملية صيانة لدورات مياه مدرسة قلوة

وموسى بن نصير

0 المجموع0

0 المجموع0

اإلعالم التربوي

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

ال يوجد 300 700 1441-08-23 1441-07-20 متابعة أخبار اإلدارة ونشرها

تغريدات من حساب اإلدارة
وتفاعل مع حساب الوزارة
تصميم انفوغرافيك وموشن

غرافيك
ورسائل توعوية

300 700 1441-08-27 1441-07-20
تصميم مواد توعوية عن فيروس كورونا

ورفعها

600 المجموع1400

600 المجموع1400

األمن والسالمة المدرسية

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

التسليم لوزارة الصحة ووزارة
الشؤون البلدية

0 16 1441-08-30 1441-08-22 المشاركة في لجنة تسليم المنشأت التعليمية

0 المجموع16
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مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

- 0 11 1441-08-27 1441-07-14
تنظيم وتوزيع ورديات العمل لحراس األمن 

باإلدارة

عدد المتدربات ٥٦ 0 56 1441-08-20 1441-08-20 المشاركة في التدريب عن بعد

عدد المتدربين ٦١ 0 61 1441-08-28 1441-08-11
تنسيق لحضور المنسقين والمنسقات

محاضرات جامعة نايف

آالف رسالة لمنسوبي ٤
ومنسوبات تعليم المخواة

تتضمن التدابير الوقائية ضد
فيروس كورونا )كوفيد-١٩(

0 4000 1441-08-28 1441-07-14
رسائل جوال توعوية من قسم األزمات

والكوارث

استخدام برنامج إلكتروني
خاص بتقييم ومتابعة دوام

٧٠حارس وحارسة أمن ضمن
مشروع الحراسات األمنية عبر

الشركات الخاصة

0 70 1441-08-30 1441-07-14
متابعة دوام وتقييم حراس األمن بالمدارس

إلكترونياً

- 0 47 1441-08-27 1441-07-14 نشرات توعوية عبر الحساب بتويتر

0 المجموع4245

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

- 0 2 1441-08-13 1441-08-12 المشاركة التطوعية في حملة التبرع بالدم

- 0 2 1441-08-08 1441-08-08 المشاركة التطوعية في حملة مجتمع واعي

0 المجموع4

0 المجموع4265

التخطيط والتطوير

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

/ 0 1 1441-08-10 1441-08-02 بيانات ذوي اإلعاقة

متبقي اكتمال خطط األقسام
ورفع التقرير

1 2 1441-08-28 1441-08-15 إعداد خطة استثنائية لإلدارة
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تم رفعها وإرسالها لسعادة
مدير التعليم

0 1 1441-08-02 1441-07-29 مهام إدارة التعليم خالل فترة تعليق العمل

1 المجموع4

1 المجموع4

العالقات العامة

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تهنئة لقيادات الوزارة ومديري
التعليم والجهات الحكومية

0 141 1441-08-27 1441-08-26
إصدار 141 تهنئة بحلول شهر رمضان

المبارك

تهنئة عبر حساب اإلدارة في
تويتر

0 1 1441-08-23 1441-08-23
إصدار تهنئة بنجاح أبنائنا الطالب وبناتنا

الطالبات

تصميم منشورات ونشرها عبر
حساب اإلدارة في تويتر

0 5 1441-08-28 1441-07-21
إصدار منشورات توعوية وتثقيفية عن

فايروس كورونا

تصميم منشورات ونشرها عبر
حساب اإلدارة في تويتر

0 6 1441-08-28 1441-07-21 .إصدار منشورات وطنية

إرسال دعوات للمشاركين في
ملتقى التعليم عن بعد وتحسين

.نواتج التعلم
0 7 1441-08-27 1441-08-27

إعداد المخاطبات والدعوات لملتقى التعليم عن
..بعد

المشاركة بمنشور ونشره عبر
حساب اإلدارة في تويتر

1 1 1441-08-14 1441-08-14 المشاركة في يوم الصحة العالمي

بمناسبة صدور قرار معالي
وزير التعليم وتكليفه مشرفاً

عاماً على اإلدارة العامة
.للمراجعة الداخلية

0 1 1441-08-12 1441-08-12
تهنئة المشرف العام للمراجعة الداخلية

بالوزارة

بمناسبة صدور قرار معالي
مدير الدفاع المدني بتكليفه
مديراً إلدارة الدفاع المدني

بالمخواة

0 1 1441-08-24 1441-08-24 تهنئة مدير الدفاع المدني بالمخواة

إنشاء رابط إلكتروني إلصدار*
بطاقات لجميع منسوبي

( ومنسوبات تعليم المخواة
سمعاً وطاعة ( لتوجيهات

.القيادة

0 1 1441-08-28 1441-07-21 سمعاً وطاعة لتوجيهات القيادة

نشر منشور شكر ألبطال الدفاع
الجوي عبر حساب اإلدارة في

تويتر
0 1 1441-08-28 1441-07-21 شكراً أبطال الدفاع الجوي

شكر لمنسوبي وزارة الصحة
ورجال األمن ونشره عبر
.حساب اإلدارة في تويتر

0 1 1441-08-28 1441-07-21 فخورونا بكم .. شكراً أبطال الوطن

نشر مضامين خطاب خادم
الحرمين الشريفين عن جائحة
كورونا عبر حساب اإلدارة في

.تويتر

0 4 1441-07-24 1441-07-24
مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين

لجائحة كورونا

1 المجموع170

1 المجموع170
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الموارد البشرية

مهام )عاجلة(تتطلب الحضور الى مقر العمل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

سيتم ايداع رواتب جميع
الموظفين بتاريخ
١٤٤١/٠٩/٠٢

0 6493 1441-08-28 1441-07-14 اعداد مسيرات رواتب لمنسوبي االدارة

عدم وجود سيوله وتم رفع ٨٠
معامله خارج دوام وانتدابات

3 83 1441-08-28 1441-07-14 اعداد وانهاء مسيرات استحقاقات المستفيدين

اليوجد 0 114 1441-08-28 1441-07-14
رفع معامالت المرحالت ٢٠١٨/٢٠١٩

وعددها ١١٤ معامله

3 المجموع6690

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

اليوجد 0 84 1441-08-28 1441-07-14 استقبال الشكاوى واالستفسارات وحلها

اليوجد 0 270 1441-08-28 1441-07-14 اعتماد الطلبات االلكترونيه

البرامج ستقام في الفترة
القادمة

6 0 1441-08-28 1441-07-14
اعداد خطة تدريب المورد البشري عن بعد

للكادر اداري

اليوجد 0 228 1441-08-28 1441-07-14 تحديث البيانات الوظيفية في الخدمة المدنية

متابعة سير المعامالت 0 44 1441-08-28 1441-07-14 متابعة واستكمال اجراءات التقاعد النظامي

6 المجموع626

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

اليوجد 0 91 1441-08-28 1441-07-14 اضافة الفروقات وحسم المبالغ الغير مستحقه

لم يتم االعالن وتم تأجيله
للوضع الراهن وقد يتم االعالن
بشكل الكتروني خالل الفترة

القادمه

0 0 1441-08-28 1441-07-14 اعالن عن الوظائف الشاغره

تجهيز المستندات استعداداً
الجراء طلب التقاعد حسب
توجيه الوزارة على الئحة

الوظائف التعليميه

60 0 1441-08-28 1441-08-28 متابعة واستكمال اجراءات التقاعد المبكر

60 المجموع91
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69 المجموع7407

امانة التعليم

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تم اعطاء الصالحيات وتحديد
الية العمل والتواصل مع

المنسقين
90 10 1441-08-27 1441-08-27 برنامج االستعداد المدرسي

٪تم تنفيذ ما نسبته 100 0 100 1441-08-27 1441-08-27 ما يسند من مدير التعليم

90 المجموع110

مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تم التاجيل للمجلس الثاني 1 1 1441-08-27 1441-08-27 المجالس التعليمية

1 المجموع1

91 المجموع111

تقنية المعلومات

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

ال يوجد 0 5 1441-08-28 1441-07-21 اللقاءات واالجتماعات عن بعد

أعمال مستمره 0 3 1441-08-28 1441-07-21 بوابة اإلدارة اإللكترونية وتطبيقات الويب

أعمال مستمرة 0 10 1441-08-28 1441-07-21
. متابعة األنظمة اإللكترونية اإلدارية ) فارس

)راسل

أعمال مستمرة 0 5 1441-08-28 1441-07-21
( متابعة األنظمة اإللكترونية التعليمية

)... نور

أعمال مستمرة 0 2 1441-08-28 1441-07-21 متابعة الربط الشبكي

أعمال مستمرة 0 3 1441-08-28 1441-07-21 متابعة خوادم البيانات ) السيرفرات (

0 المجموع28
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مهام )هامة وغير عاجلة( قابلة للتأجيل

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

ال يوجد 0 2 1441-08-28 1441-07-21 األعمال الكتابية والتقارير

أعمال مستمرة 0 10 1441-07-28 1441-07-21
صيانة الشبكات واالجهزة وملحقاتها

وملحقاتها

0 المجموع12

0 المجموع40

قلوة

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

تسجيل الطالبات لإلذاعة عن
بعد

0 1 1441-08-28 1401-08-20 إذاعتي من بيتي

برنامج دوره 0 1 1441-08-27 1441-08-27
برنامج تدريبي. االزمات  في رؤية ارشاديه

نفسية

برنامج توعوي 0 1 1441-08-21 1441-08-20 برنامج توعوي عن مرض الكورونا

برنامج للطالبات عن بعد 0 1 1441-08-27 1441-08-24 كلنا يد واحده مع رجال األمن

برنامج للطالبات لمواكبة
القرارات

0 1 1441-08-30 1441-07-22 مبادرة خليك بالبيت

0 المجموع5

0 المجموع5

مركز التميز

مهام )هامة وعاجلة( تنجز عن بعد

عدد غيرعدد المنجزالى الفترةمن الفترةالمهام
المنجز

مالحظات

- 0 3 1441-08-27 1441-07-23
رسائل ومنشورات توعوية ضد فايروس 

كورونا

- 0 11 1441-08-28 1441-07-23 دورات تدريبية عن بعد

جميع منسوبي مركز التميز
حضروا الدورة

0 8 1441-08-10 1441-08-08
دورة )مكافحة العدوى( بالتعاون مع الهالل

األحمر
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- 0 3 1441-08-27 1441-07-23 رسائل ومنشورات ألبطال الصحة

- 0 6 1441-08-27 1441-07-23 رسائل ومنشورات وطنية

الفائزين مؤخراً بجائزة الحسام
لإلبداع والتميز

0 3 1441-08-15 1441-08-01 مبادرة قصة نجاح

0 المجموع34

0 المجموع34

762 المجموع على مستوى13436
القسم العام

المجموع الكلي4783 29148
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 فريق إعداد الخطة

 

 مريمبارك الع بن أ. سعيد 

 مدير التخطيط والتطوير

 

   بن عبد هللاد. 
 سعود الزهران 

ف  التخطيط والتطوير مشر

 

 محمد العمري بن يوسفأ. 

ف التخطيط والتطوير  مشر

 

 بلغيث العمري بنت حنانأ. 

ف  لتطويرواالتخطيط  ةمشر

 

 الغامدي نعبد الرحم بنأحمد أ. 

 التخطيط والتطوير اريإد
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 ،هللا ،تم بحمد 
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 والتطوير التخطيط

 @pd_mak  

 


