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وزارة التعليم
إدارة التعليم مبحافظة عنيزة
قسم التخطيط والتطوير

تقرير إجناز اللقطة املكانية املعلوماتية
للعام الدراسي 2441هـ

• الريادة في بناء جيل منتمِ ،مُنتج ،مُنافس

• تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة

• اإلتقان ،التكامل ،المرونة ،اإلبداع ،المواكبة،
المسؤولية االجتماعية

مقدمة

شيْءٍ ﴾[
اللهِ الَّذِي َأتْقَنَ كُلَّ َ
ص ْنعَ َّ
قال اهلل تعاىل ﴿ ُ

النمل88 :

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد ( صلى اهلل عليه وسلم ) أما بعد:
ندرك مجيعا اهمية معرفة معلومات كل ادارة تعليمية وحتديد البيانات الالزمة لكل مدرسة ووجود قاعدة بيانات
خاصة لإلدارة التعليمية مبا يسهم وبشكل فاعل لدى صانع القرار باختاذ السياسات والقرارات التعليمية املناسبة
ووضع اخلطط التنموية واالسرتاتيجية .
حيث مت االستعداد قبل صدور تعميم اللقطة املعلوماتية بتوجيه املدارس لبدء العمل والتهيئة  ,وبعد التعميم على اجلميع
مت اعداد فريق عمل اللقطة املعلوماتية وحصر كافة املالحظات الواردة بشاشة متابعة العمليات على مستوى (املدرسة والصفوف والفصول
والطالب) ومتابعتها مع املدارس واالقسام املعنية والعمل على حل املشكالت والصعوبات وتصحيح البيانات للخروج
بأفضل نتائج ممكنه للقطة املكانية واملعلوماتية واحلرص على اكتمال املعلومات ودقتها وخلوها من االخطاء  ,وكذلك
توجيه مجيع قادة املدارس ملتابعة شاشة متابعة العمليات وتعديل املالحظات خالل العام الدراسي وبشكل مستمر .

عناصر التقرير
إجراءات اللقطة
المعلوماتية

آليات التطوير
والتحسين المستمر
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التعميم الوزاري
رقم  74423وتاريخ 2441/7/12هـ

اخلطوات املرحلية لعمل اللقطة املعلوماتية

المرحلة االولى( قبل االنطالق) :تتضمن عدداً من التجهيزات
أبرزها تجهيز اإلعدادات في نظام نور ،وتحديد موعد مناسب
للقطة ،وإصدار التعميم.

بعـد
االنتهاء من اللقطة
(التدقيق ونشر
التقارير)

المرحلة الثانية (أثناء اللقطة) :يتم فيها متابعة العمل باستمرار
من قبل اإلدارات ،ومتابعة شاشات العمليات  ،وحل التحديات ،
وتذليل الصعوبات.

أثناء
املتابعة وحل
املشكالت

قبل
انطالق اللقطة

(التجهيز واالعداد)

المرحلة الثالثة (بعد االنتهاء من اللقطة ) :وتُعنى بتدقيق
البيانات  ،واعتمادها ونشر التقارير اإلحصائية .

أهم إجنازات اللقطة املكانية واملعلوماتية

 .1إجناز اللقطة املكانية جلميع املدارس بنني وبنات بنسبة 111 %يف وقت قياسي .
 .2متابعة العمل من خالل شاشة متابعة العمليات وحل التحديات واالجابة على التساؤالت وتذليل الصعوبات .
 .1حصر مجيع املالحظات الواردة بشاشة متابعة العمليات على مستوى املدرسة والصفوف والفصول والطالب وإرساهلا الكرتوني ًا
للمدارس واألقسام املعنية.
 .1إجياد احللول السريعة واملباشرة ملشاكل النظام مع املدارس جلميع املستخدمني وتعديل البيانات الناقصة بشكل عام .
 .1تصعيد البالغات ومتابعتها للمشكالت اليت متر بها املدارس .

حتديث اللقطة املكانية

تقرير شاشة املتابعة يف نظام نور

اخلطة الزمنية للقطة املكانية واملعلوماتية
إلدارة التعليم مبحافظة عنيزة للعام الدراسي 1112هـ

م
1

اإلجراء
إرسال تعميم جلميع املدارس واألقسام والوحدات بشأن اللقطة املكانية واملعلوماتية.

1112/1/1

2

تشكيل فريق عمل للقطة املكانية واملعلوماتية.

1112/1/1

3

حصر مجيع املالحظات الواردة بشاشة متابعة العمليات وإرساهلا بتعميم للمدارس

1112/1/11

التاريخ

واألقسام املعنية.

4

متابعة تصحيح املدارس للمالحظات.

ابتداء من 1111/1/18

5

التواصل مع االقسام املعنية واملدارس خبصوص املالحظات.

ابتداء من 1112/1/18

6

إرسال تعميم جلميع أقسام االدارة وطلب تقرير ختامي يشمل ما مت اجنازه والصعوبات

وحتى موعد اللقطة بتاريخ
1112/1/11هـ
اليت متت مواجهتها ومقرتحات تذليل الصعوبات وكذلك آليات التطوير والتحسني

1112/1/13

املستمرة.

7

موعد ارسال االقسام (( التقرير )) اىل قسم التخطيط والتطوير.

1112/1/21

8

اجتماع اعضاء الفريق وكتابة التقرير النهائي ورفعه ملدير التعليم.

1112/1/1

9

نشر التقرير االحصائي اخلاص باإلدارة يف موقع االدارة.

1112/1/1

تصدير التعاميم واخلطابات
 تكليف منسقني يف قسم التخطيط والتطوير بإدارة التعليم. تعميم جلميع املدارس واألقسام والوحدات بشأن التهيئة للقطة املكانية واملعلوماتية. تكليف فريق عمل من قسم التخطيط والتطوير ملتابعة العمل وتذليل الصعوبات. متابعة العمل من خالل شاشة متابعة العمليات . خماطبة االدارات ذات العالقة ملساندة املدارس يف حل التحديات وتذليل الصعوبات. التواصل مع االقسام املعنية واملدارس عرب الربيد الكرتوني خبصوص املالحظات. -عمل زيارات ميدانية للمدارس اليت حتتاج متابعه .

الصعوبات:
 .1ظهور بعض املالحظات يف التقارير اليت يفرت ض اال تظهر للمدارس االهلية كالقطاع واال فضليه والشرائح .
 .2وجود بعض املالحظات غري قابلة للتعديل مرتبطة بالنظام.
 .1ظهور فصول بدون طالب جلميع ثانويات املقررات.
 .1مدارس مشرتكة باإلدارة وهلا قائدين علما ان هلا قائد واحد فقط .
 .1ظهور مدرسة مشرتكة ومل حتدد املدرسة املشرتكة معها (للمدارس املشرتكة باملبنى فقط)
 .3تكرار اخللل واملالحظات التقنية على الرغم من اداء املطلوب مما يؤدي إلعادة املراجعة والتنسيق لعمل الالزم.
 .0تباين واختالف املالحظات يف شاشة متابعة العمليات عند عمل حتديثات للنظام.
 .8تداخل كثري من املسميات يف متابعة العمليات وعدم وضوح املطلوب أحياناً .
 .9عدم ظهور املالحظات قبل اللقطة يف اليوزر اخلاص لرئيس القسم لعمل الالزم .
 .11تعدد املرجعيات املرتبطة بالية الربط سواء اولياء امور او طالب .

مقرتحات :
 الغاء املالحظات غري القابلة للتعديل من نظام نور. البحث عن مسببات فك االرتباط التقين يف نظام نور مع االقسام اختصار للوقت واجلهد. التأكيد على املدارس باستمرار املتابعة الدورية طوال العام للقطة املعلوماتية .-

جعل بيانات املدارس والطالب تسلسلية تراكمية مشروطة حبيث ال ميكن احلفظ حتى تكتمل البيانات األساسية واملهمة
واملطلوبة مبا يف ذلك بيانات ولي األمر .

 تكليف منسق يف كل مدرسة للقطة املعلوماتية . التعميم على قادة املدارس يف بداية كل فصل دراسي بتثبيت اجلدول املدرسي . جدولة عمليات الصيانة يف نظام نور . -ظهور النقص على شكل رسائل تذكريية على الصفحة الرئيسية للنظام يف املدارس .

آليات التطوير والتحسني املستمر:
 .1برجمة النظام على احلفظ بعد االكتمال املشروط .
 .2حتديث النظام قبل بداية العام الدراسي .
 .1اظهار امجالي أعداد الفصول والطالب واملعلمني واالداريني والتخصص ملدارس املقررات مع االحصائيات العامة .
 .1على اجلميع كالً فيما خيصه متابعة النظام وانهاء أي متطلبات عند التغيري او احلذف او اإلغالق االرشفة حتى ال تظهر املعلومات فارغة يف اللقطة .
 .1ختصيص أيقونة للتعليم األهلي تقتصر على البيانات واملعلومات اخلاصة به حبيث ال حيدث لبس عند اللقطة بني ما هو مطلوب لألهلي
وما خيتص باحلكومي .
 .3تضمني (تعديل مالحظات اللقطة املعلوماتية من خالل متابعة شاشة العمليات لقادة املدارس ) يف الزيارة امليدانية للمشرفني الرتبويني بداية العام الدراسي .
 .0العمل على توجيه مجيع قادة املدارس ملتابعة شاشة متابعة العمليات وتعديل املالحظات خالل العام الدراسي وبشكل مستمر .

رئيس قسم التخطيط والتطوير
د.خالد بن محمد المنصور

مشرف التخطيط والتطوير

وليد بن علي القرعاوي

فريق العمل

مشرفة التخطيط والتطوير
وفاء بنت علي املذن

موظفة التخطيط والتطوير

موظفة التخطيط والتطوير

معالي بنت علي البسام

اماني بنت ناصر الصويان

