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املخواةإدارة التعليم مبحافظة املسمى

علي بن خريان مفرح الزهراني /األستاذ مديرها 

مكة املكرمة–املخواةطريق املخواةحمافظة املوقع

هـ1403عام التأسيس

عدد املدارس
بناتبنني 

203223

عدد مكاتب التعليم
بناتبنني 

44

1440415459عدد الطالب

21692474عدد املعلمني

618896عدد اإلداريني

نبذة عن اإلدارة
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Visionالرؤية

.اتجودة يف املخرج... متيز يف األداء ... ريادة يف التعليم 

Missionالرسالة

البشريةاملواردكافةلاألمثلواالستثماروالرتبويةالتعليميةاخلدماتتقديميفالتميز

روادلتخريجوإجيابيةةمنتجبيئةيفبكفاءةيعملوإداريتعليميكادرخاللمنواملالية

حتوليفمنيومساهحوهلممناحلياةمعاإلجيابيالتفاعلعلىقادرينومعرفةعلم

.معريفجمتمعإىلاجملتمع
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مبادئ وقيم العمل 

 :التاليةنتمسك مببادئ وقيم العمل الرئيسيةاملخواةحنن يف إدارة التعليم مبحافظة 

.نلتزم بتطبيق أعلى املعايري األخالقية يف عملنا : األمانة 
فيذه على الوجه األكمل سعيًا  نتحمل املسؤولية الشخصية للعمل الذي نقوم به وتن: املسئولية وااللتزام 

.للوصول إىل أهدافنا 
بينة على الثقة واالحرتام  نعمل بروح الفريق الواحد يف ظل تعاون ومشاركة فّعالة م:  العمل اجلماعي 

.املتبادل 

.عرفة حقوقه وواجباته نعمل وفق آليات عمل حمددة ومعلنة تساعد كل فرد أو جهة على م: العدالة 
( فرديًا أو مجاعيًا )ان نعمل على توفري بيئة عمل حمفزة ومشجعة على اإلبداع سواء ك: التحفيز 

.ومكافأة امُلتميزين 
نا مبا ميكن إدارتنا من أن نسعى بكل جدية لتقديم أعلى مستويات اجلودة يف عمل: اإلتقان والتَميُّز 

.واإلداريةتكون رائدة يف تقديم اخلدمات التعليمية 
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الرؤية مرتكزات 

وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ) .اياته وأهدافه غ... 1

رؤية اململكة العربية السعودية ) .التحول الوطين -22030

أهداف التعليم يف اململكة العربية السعودية ) 3.

اسرتاتيجية اململكة العربية السعودية يف التحول إىل جمتمع مع) .ريف 4

وثيقة أخالقيات مهنة التعليم ) 5.

املسابقات واملشاركات الدولية يف جمال اإلبداع العلمي واالبتكارا) .ت 6

التجارب العلمية الرائدة يف التعليم ) 7.

تقرير إدارة التعليم ) 8.



5

طة 
 
ي ةالخ ج  ي 

رات  ةإلدارة االست 
 
ط
 
لي م ب محاف

ع ت  واةال
 
المخ

البيئة 

الداخلية 

(S)القوة جوانب 

Strengths

(W)الضعف جوانب 

Weaknesses

توفر بيئات عمل جيدة وحمفزة.

توفر أنظمة إلكرتونية.

تطبيق نظام اجلودة.

ميع وجود عقود صيانة مستمرة جل

.املباني املدرسية واإلدارية

توفر العنصر البشري.

وجود مكاتب للتعليم يف كل

.احملافظات

يف كل توفر مراكز التدريب الرتبوي

.مكتب

.رةاإلداالتقارب اجلغرايف ملدارس قطاع 

 

(.اخل ,....املادية . )ضعف احلوافز

ضعف التأهيل أثناء اخلدمة.

ات والتأهيلتوزيع املوظفني وفق االحتياج بناء على اخلرب.

كثرة املباني املستأجرة.

اتساع الفجوة بني النتائج التحصيلية والقدرات.

رسضعف وقلة التجهيزات املدرسية يف بعض املدا.

عدم اكتمال التشكيالت املدرسية اإلشرافية.

وجود معلمني مؤهالتهم دون اجلامعي.

عدم وجود مدارس أهلية. 

(  SWOTسواتحتليل )تشخيص الواقع 
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(  SWOTسواتحتليل )تشخيص الواقع 

البيئة الداخلية  

(O)الفرص 

Opportunities

(T)املخاطر /التهديدات 

Threats( التحديات )

تبادل املنافع بني اجلهات احلكومية.

 اجملتمعيةالشراكة.

 

 

 

 

ضعف املخصصات املالية.

ريسيةالعجز يف بعض التخصصات التد.

يدان  ضعف تواصل أولياء األمور مع امل

.الرتبوي

يوت خربةعدم وجود مراكز تدريبية أهلية وب.
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:المخواةاألولويات االستراتيجية إلدارة التعليم بمحافظة 
 وضع معايير مقننة للحوافز المادية

 التنسيق مع الجهات الداعمة

حصر االحتياجات التدريبية

اختيار الوقت والزمان والمكان المناسب للتدريب

 توزيع الموظفين وفق آلية تحدد احتياج الموظف والقسم

 نشر ثقافة االختبارات التحصيلية في المدارس والمجتمع المحيط

 دعم المدارس بالتجهيزات المدرسية

 سد العجز في التشكيالت المدرسية حسب االحتياج

ذلكالتسهيل على المعلمين الراغبين إكمال دراستهم وتقديم التسهيالت الالزمة ل

 النمو المهني
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:االسرتاتيجيات اليت تتبناها اإلدارة 

ةالمنافس

الجودة التميز
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أبرز املشروعات والربامج  اهلدف االسرتاتيجياجملال

البة    الط–تنمية شخصية الطالب املتعلم 

املتكاملة 

التحصيلي برنامج حتسني اداء الطالب يف اختباري القدرات و

 برنامج األوملبياد الوطين للبحث العلمي.

 برنامج رعاية املوهبني.

 رعاية الفكر وتعزيز السلوك بناء املواطنة.

 برنامج اللقاءات احلوارية.

Strategic objectivesاالسرتاتيجية األهداف 
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أبرز املشروعات والربامج  اهلدف االسرتاتيجياجملال

.التطوير املهين للمعلمني واملعلماتاملعلم 

اإلداريني  التطوير املهين للموظفني واملوظفات

.

 (.فرتاضية اللقاءات اال)برامج التدريب عن بعد

لرتبوي برنامج توطني التدريب يف امليدان ا.

 برنامج تطوير األداء الصفي.

 

Strategic objectivesاألهداف االسرتاتيجية 
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Strategic objectivesاألهداف االسرتاتيجية 

أبرز املشروعات والربامج  اهلدف االسرتاتيجياجملال

البيئة 

التعليمية 

 

ية تهيئة البيئة التعليم

اجلاذبة

 

 برنامج التوسع يف إقامة مراكز املوهوبني.

تعليمية برنامج اخلطة االسرتاتيجية للتوسع يف املشروعات ال

.احلديثة

 

بة تهيئة البيئية املناسريةالبيئة اإلدا

.للموظفني واملوظفات

إلدارينيتنفيذ الدورات التأهيلية جلميع املوظفني واملوظفات ا.

نيوضع جائزة التميز اإلداري للموظفني واملوظفات اإلداري.
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Strategic objectivesاألهداف االسرتاتيجية 

أبرز املشروعات والربامج  اهلدف االسرتاتيجياجملال

الشراكة 

اجملتمعية

تمعية التوسع يف جماالت الشراكة اجمل

الداعمة للعملية التعليمية 

 الشراكة مع:

 م جامعة أ–جامعة امللك عبدالعزيز –جامعة الباحة

القرى

 ملخواةباكلية التقنية –كلية التقنية بالباحة.

 النادي األدبي بالباحة.

 جلان التنمية االجتماعية.
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Strategic objectivesاألهداف االسرتاتيجية 

أبرز املشروعات والربامج  اهلدف االسرتاتيجياجملال

.برنامج نشر ثقافة اجلودة ةتطبيق نظم ومعايري اجلودة الشاملاجلودة

 برنامج آليات وقياس رضا املستفيد.

 برنامج الدليل اإلجرائي لإلدارة.
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فريق العمل

 رئيس الفريق

 (مدير التخطيط واملعلومات)سعيد مبارك أمحد العمري

 أعضاء الفريق

 (مشرف التخطيط واملعلومات)حممد رديف الغامدي 

 (مشرف التخطيط واملعلومات)عبداهلل مخيس الغامدي 

 (واملعـلوماتالتخطيط موظف )الغامديعبدالرمحن امحد 

 (مدير األمن والسالمة املدرسية)علي يوسف الغامدي

فريق املراجعة

 (املستشار الرتبوي)سعيد حممد العمري 

 (أمني إدارة التعليم)الغامدي عبداخلبريمجعان علي 

 (مدير التخطيط واملعلومات)سعيد مبارك أمحد العمري

 (رئيس قسم اجلودة الشاملة)عبداهلل خلف الغامدي 

اإلشراف العام
 املخواةمدير التعليم مبحافظة 

 علي بن خريان مفرح الزهراني
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