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املقدمة

اعة التغييـر نحـو لقد دأبت الوزارة على تبنـ  اسسـتراتيجيات لتطـوير أداء إدارات التعلـيم ودورهـا املحـورن فـي  ـن

تعلـيم املنثققـة جودة األداء واسرتقاء باملستوى النـوعي للتعلـيم و ـناعة الفـارو نحـو تحقيـق مسـوزدفات وزارة ال

.2030من الرؤية اململكة الطموحة 

دعـــم املنجـــزات النوعيـــة  (وترجمـــة لـــذل ه وفـــي هـــذا استجـــااه تبةـــت األمانـــة العامـــة إلدارات التعلـــيم برنـــامج

هــ وفـق معـا ير وضـوابن مقننـة إلبـراز االنـود النوعيـة إلدارات1439/1440فـي العـام الدرايـ    )إلدارات التعلـيم

اف وزارة التعلــيم التعلــيمه و ــح روت التنــافا اإل جــاإلد بــين اإلدارات التعليميــة وتحقيــق اسرتبــا  الفعلــي ب هــد

.2030اسستراتيجية املنثققة من رؤية اململكة 

م لنـــذا وقـــد أتـــات الةالـــر اإلعقمـــد الـــذن قامـــت بـــه األمانـــة العامـــة إلدارات التعلـــيم بالتعـــاون مـــ  إدارات التعلـــي

تلفـة علـى مسـتوى املنجزات في فتح قناة مالتركة بين إدارات التعلـيم وقيـادات الـوزارة والقيـادات التعليميـة امل 

اري  نوعيــة امللــاست وامللتمــ  املحلــي لتعطــد  ــورة حقيقــة ملــا تقدمــه هــذا اإلدارات التعليميــة مــن بــرامج ومالــ

ية ألصـــحا  وخـــدمات يعليميـــة وتر ويـــة مبتكـــرة ملموســـة مـــن واقـــ  امليـــدان التعلي ـــ  ويعكـــا الرؤيـــة املســـتقبل

امليــدان بمــا   ـــدم النتــا ج اإل جابيــة واملنــاف  التربويـــة والعلميــة فــيوتحقيــق الفاعلـــة القــرار فــي قيــادة املنجــزات 

.األداء وتحسين جودتهحوكمة

تعلـيم فـي ومن هذا املنطلق سعت األمانة العامـة إلدارات التعلـيم العمـل إتـى تقـد م الـدعم واملسـاندة إلدارات ال

والـــذن ( مدعـــم املنجـــزات النوعيـــة إلدارات التعلـــي)هــذا البرنـــامج مـــن خـــقل تقـــد م الـــدليل اسستر ـــادن لبرنـــامج 

:يزدف إتى 

التعريف بفلسفة البرنامج وأهدافه ومبرراته ومرتكزاته. 1.

بناء إطار مرجعي . ى منهلية لدعم املنجزات النوعية إلدارات التعليم وفق استراتيجية محددة يعتمد عل2

دفات وزارة لرسم مسارات برامج ومالاري  املنجزات النوعية إلدارات التعليم لتسنم في تحقيق مسوز

(مجتم  حيون واقتصاد مزدهر ووطن طموت)2030التعليم ومحاور رؤية اململكة 

تقد م آلية لتوثيق املنجزات النوعية وتقييمنا وفق معا ير ومؤ رات خا ة بالبرنامج ف. ي األمانة العامة 3

لية تنفيذا وضمان جودة وفعاوعمليات إلدارات التعليم لتحقيق كفاءة مدخقت املنجز النوعي 

  املحلي بايساو م رجاته لتلب  احتياجات املستفيد ن واحتياجات امليدان التعلي   والتربون وامللتم

.2030موحة من كفاءة منظومة التعليم بما  توافق م  متطلبات تحقيق رؤية اململكة الطويعزز واتزان 

هه وهللا املوفق هه
4
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كلمة األمني العام 

:ااحمد هلل والصقة والسقم على رسول هللاه أما بعد

 علـــى ات ـــاذ جميـــ  اإلجـــراءات واسعمـــال ال ـــ  تحـــق توزارة التعلـــيم تـــ لولـــم 
ا
وجنا زـــا بجميـــ  قطاعا زـــا جنـــدا

ملنظومـــة النـــوعي إدارات التعلـــيم ويعزيـــز دورهـــا األسايـــ   فـــي اسرتقـــاء باملســـتوى اسســـتراتيجية فـــي تطـــوير أداء 

 علــى القيــام ب دوارهـا اا
ا
حيويــة واملنمــة فــي التعلـيم فــي اململكــة العر يـة الســعود ة بالالــكل الــذن  جعلنـا قــادرة

 علــــى تحقيــــق أهــــدافنا بتفــــوو وإتقــــان وزيــــادة فاعليوزــــ
ا
ا فــــي املســــاهمة العمليــــة التربويــــة والتعليميــــةه وقــــادرة

.2030الطموحة من رؤية اململكة املنثققة الوزارة  بتحقيق مسوزدفات 

 م ك حـــد أهـــم قطاعـــات الـــوزارة علـــى عاتقنـــا تقـــداألمانـــة العامـــة إلدارات التعلـــيم ن خـــذ ومـــن هـــذا املنطلـــق 

إتــى إبــراز بالدرجــة األوتــىالــذن يزــدف نــوعي هــذا البرنــامج الــدعم واملســاندة إلدارات التعلــيم مــن خــقل تقــد م 

ى مجـــــاست تلبـــــنوعيـــــة وفـــــق م رجـــــات ومنجـــــزات االنـــــود النوعيـــــة إلدارات التعلـــــيم وتقـــــد م مـــــا لـــــديزا مـــــن 

مــــ  األهــــداف بمــــا  حقــــق اس  ــــلامالتعلي ــــ  والتربــــون وامللتمــــ  املحلــــي مســــوزدفا زا وامليــــدان احتياجــــات 

.اسستراتيجية لوزارة التعليم ومبادرا زا

املنجـــزات الـــدليل اسستر ـــادن لبرنـــامج دعـــم)ويســـر األمانـــة العامـــة إلدارات التعلـــيم أن تمـــ  بـــين أ ـــد كم 

.هـ 1441اإل دار األول ( النوعية إلدارات التعليم

 
ا
م املنجــزات عمــل التطــوير النــوعي لبرنــامج دعــلر يســة فريــق العمــل وفريــق االزيــل  ــكرن وتقــد رن مقــدما

اسستر ــــادن هــــذا الــــدليل قــــاموا بدعــــداد والــــذ ن 2030النوعيــــة إلدارات التعلــــيم فــــي ضــــوء رؤيــــة اململكــــة 

 
ا
 لنـــم جنـــودهم املباركـــة ال ـــ  أســـنمت ومقمنـــا

ا
ر عمليـــات فـــي إنجـــات هـــذا البرنـــامج النـــوعي الـــذن  ســـا ومقـــدرا

.التغيير النوعي في الوزارة

وهللا وتي الوفيق

األمين العام إلدارات التعليم 

سليمان بن علي الكريدا.د
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التطوير النوعي لربنامج فريق 
2030دعم املنجزات النوعية إلدارات التعليم يف ضوء 

األمين العام إلدارات التعليم/ اإل راف العام 

سليمان علي الكريدا/الدكتور 

العملالصفةاسسم

مةمد ر إدارة الت طين والتطوير باألمانة العاقر يسة الفريمنا بةت أحمد القرزعي. د

افا ز بن سعد العنزن . د الية اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ااحدود الالمعموا

اعلي بن محمد الصي ان. د إدارة التعليم بمحافظة الرسعموا

اعاطف بن عبد هللا البلون . د إدارة التعليم بمحافظة العقعموا

اأنور بن عبدهللا الزهرا د. أ اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الالرقيةعموا

اموي ى بن سليمان ااحرإلد. أ اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوكعموا

اعبدهللا بن  حيى زكرن . أ اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازانعموا

اعبدا بن علي العلوا د. أ إدارة التعليم بمحافظة القنفذةعموا

اعادل بن عبدالكريم    ااحركان. أ أمين إدارة يعليم عنيزةعموا

افند بن عوادة عطا هللا املحياون .أ إدارة التعليم بمحافظة  ةب عموا

امحمد بن أحمد محرو   . أ إدارة التعليم بمحافظة  ثياعموا

اورثان بن عبد الرحمن الورثان. أ اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عموا

افند بن عطية العنزن . أ نمتوسطة ثابت بن قيا بتعليم حفر الباطعموا

اعلا  بن سعود الغيدا د. أ إدارة التعليم بمحافظة املندعموا

اسعود بن فوزان العتيب . أ إدارة التعليم بمحافظة عفيفعموا

اأحمد بن محمد العسيرن . أ إدارة التعليم بمحافظة محا ل عسيرعموا

اسعد بن غرإلد العنزن . أ إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطنعموا

تصميم الدليل 

مالرفة أمانة يعليم جدةابتسام بةت طاهر عمر  ااحداد . أ
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ي أمانات إدارات التعليم ف
املناطق واملحافظات

يرإدارة الت طين والتطو 

األمين العام 
التعليمإلدارات 

اهليكل التنظيمي لربنامج دعم 
املنجزات النوعية إلدارات التعليم

برنامج
املنجزات النوعية
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املصطلحات واملفاهيم 

:  اسستراتيجية

معينـة ى نتيجـة إتـإتباعه للو ول اتـى تحقيـق مسـوزدف معـين ه ولـي التوجـه العـام الـذن  و ـل مسار للتنفيذ  مكن 

فات معينـة بنـاء آليـة تنفيذ ـة تحقـق منجـز بموا ـالةالـا  العقلـي فـي تحويـل الفكـرة األ ـلية إتـى هحيح يعتمد علـى 

. أو املالروع للبرنامج املستوى العمليايد التالغيلي على 

:املعيار
إحداث نقلة ي بما  سنم فعليه موا فات املنجز تكون املستوى النوعي الذى  جب أن املح  او المابن املعبر عن 

.نوعية في عمل إدارة التعليم

: امللال

 ــى  حقــق نتا جــه تحتــه البرنــامج أو املالــروع وتلبيــة سحتيــاج املســتفيد حااحيــز  املوضــوعي الــذن  نــدرج اإلطــار أو هــو 

. بدقة ويةته  بمنجز النوعي

:  الفئة املسوزدفة
املسـتفيد الهزــا د ه وتكـون لـياحتياجا زـا ويلبـ  عليزـا قـئملـي الفئـة ال ـ   كـون مجـال البرنـامج أو املالـروع وأ الـطته 

.النوعيتنفيذ املنجز من 

:  املنجز النوعي
عــة ويســنم فــي واقعيــة وملموســة وذات خدمــة وأثــر ومنفعاليــة ونتــا ج بفعاليــة املســوزدف  حقــق امل ـرج الهزــا د الــذن 

. تطوير حالة التعليم

:املسوزدفات
وفقستفيداملاحتياجاتلتلبيةوذل قميةأو مجاللكلمحددةأهدافوفقتحقيقهإتىاسستراتيجية زدفما

املطورةالبرنامجواستراتيجيةرؤيةلتحقيقمعينزمن
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:الرؤيةمحاور 
تند ولي يس( مجتم  حيونه اقتصاد  مزدهر ووطن طموت)الرياد ة على ثقثة محاور 2030يعتمد رؤية اململكة 

رحلة تنموية ولي ترسم تطلعات الوزارة نحو م. إتى مقّومات اململكة ومكامن قّو زا والقدرات الفريدة لوطننا

.   جد دة

:  التعليممبادرة 

قيــق برنــامج عــدد مــن املبــادرات التعليميــة والتربويــة ال ــ   ــاركت لزــا وزارة التعلــيم ضــمن قطاعــات الدولــة لتح

.في ضوء مسوزدفات وزارة التعليم ه ومؤ رات قياس األداء2020التحول الوطن  

:البرنامج

تراتيجية دور وتلعــب البــرامج فــي اسســ. مجموعــة مــن املالــاري  ال ــ   ر طنــا عامــل معــين ويالــترك فــي التوجــه العــام

 تلفـة ال ـ  تةت ـ  التحزيم للمالاري  بحيـح يعطـد  ـورة متكاملـة لنـذا املالـاري  ويسـاعد فـي متابعـة امللـاست امل

.لنا مالاري  اسستراتيجية

: املالروع 

زا ـة محــددتان مجموعـة مــن األعمـال املترابطــة بتنفيـذ اسســتراتيجية بطريقـة منظمــةه ولـه نقطــة بدا ـة  ونقطــة  

.دفةبوضوته وذل  لتحقيق نتا ج محددة ومطلو ة لتلبية ااحاجات اسستراتيجية للفئات املسوز

املصطلحات واملفاهيم 
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فلسفة الربنامج

إدارات علــــى تقــــد م الــــدعم واملســــاندة ملنجــــزاتتكمــــن فلســــفة برنــــامج دعــــم املنجــــزات النوعيــــة فــــي العمــــل 

اتيجية لـــوزارة ذات القيمـــة املمـــافة لبرامجنـــا التعليميـــة والتربويـــة لتة ـــلم مـــ  األهـــداف اسســـتر التعلـــيم 

الريـــادة واسرتقـــاء و مـــا  حقـــق 2020ومبـــادرات التحـــول الـــوطن  2030التعلـــيم املنثققـــة مـــن رؤيـــة اململكـــة 

ومنهليـة علميـة  النوعي بمستوى التعليم في اململكة العر ية السعود ة وفق معا ير علميـة و مننيـة محـددة

كفــاءة وتبنــى رص ومســارات تطويريــة فاعلــة تكفــل التنــوع فــي أوعيــة التعلــيم النــوعي وتحقــق مبــدأ تكــافؤ الفــ

وكمـــة كافـــة ذاتيـــة وتحقـــق مســـتويات عاليـــة األداء يســـتند علـــى معـــا ير ومحكـــات لتقيـــيم املنجـــز النـــوعي وح

اتــه لمــمان  حقــق كفــاءة مــدخقت املنجــز النــوعي ويســنل عملياتــه وإجراءاتــه وفعاليــة م رجو مــا عملياتــه 

ياجــات امللتمــ  اســتدامة البــرامج واملالــاري  النوعيــة املقننــة واملوجنــة لتلبــ  احتياجــات املســتفيد ن واحت

متطلبـات تحقيـق مـ بالـكل  توافـق املورد الثالرن في منظومة التعلـيم ويعزز كفاءة املحلي بايساو واتزان 

.2030رؤية اململكة 
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مربرات وأهمية الربنامج 

 ي تحقيــــق فــــبفعاليــــة دعــــم املنجــــزات النوعيــــة إلدارات التعلــــيم ذات القيمــــة املمــــافة العاليــــة ال ــــ  يســــنم

لية وتحقيـق متطلبـات التنميـة الوطنيـة املسـتقب2030مسوزدفات وزارة التعليم املنثققة من رؤية اململكة 

.في مجال التعليم

 أخــــــذ أدوارهــــــا الةــــــحيحة املواكبــــــة املســــــتجدات فــــــي دعــــــم ومســــــاندة إدارات ومؤسســــــات التعلــــــيم العــــــام

.واملتطلبات التنموية ضمن مؤ رات ومسوزدفات عاملية

ة مالـكق زم زيادة قدرا زم على التفكير اسبتكـارن بمـا  مكـهزم مـن التكيـف مـ  أعمـالنم مـن ناحيـةه ومواجنـ

. والتغلب عليزا من ناحية أخرىه وإعطائزم مساحات رحبة لإلبداع واأل الة

 جتماعيـــــة الســـــليمة للفـــــرد نحـــــو تقـــــد را لقيمـــــة اسنتاجيـــــة واإلنجـــــاز وأهميتـــــه وا ثـــــار اس يعزيـــــز استجاهـــــات

والتربوية اري  التعليمية البرامج و املالاملتصلة بهه واملترتبة عليهه ويعزيز ااحا الوطن  لإلخقص في تنفيذ 

.اإلنجازبجودة عالية 

رف  كفاءة رأس يعزيز العمل املالترك بين إدارات التعليم نحو تحقيق األهداف الوطنية املالتركة في مجال

.املال الثالرن 

عـن تزويـد طـالب  العمـل باملنـ 
ا
ارات القزمـة ملوا مـة اإلسنام في تقد ر اسحتياجات التعليمية والتربوية فمق

.سوو العمل من املعارف واملنارات واستجاهاتتحقيق توجه الوزارة في تلبية متطلبات 

 يسـنم بفاعليـة فـي تحفيز مؤسسات التعليم العام على تبن  البرامج وا ليات ال ـ  تن ـ  رأس املـال الثالـرن و

2030تحقيق رؤية اململكة 
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أهداف الربنامج 

:الندف العام 
ميـــــــة دعـــــــم و الـــــــر املنجـــــــزات النوعيـــــــة إلدارات التعلـــــــيم ومالـــــــاريعنا التطويريـــــــة وخـــــــدما زا التعلي

يم املنثققــة مــن رؤيــة والتربويــة املبتكــرةل وال ــ  يســنم بفاعليــة فــي تحقيــق األهــداف اسســتراتيجية لــوزارة التعلــ

.2030اململكة 

:األهداف اا ا ة

إبراز االند النوعي إلدارات التعليم            .

دعم املبادرات واملنجزات النوعية إلدارات التعليم.

تقد م ما لدى إدارات التعليم من مبادرات ومنجزات نوعية بيسر وسنولة.

تبادل املعرفة واا برة بين إدارات التعليم.

 أس املـال الثالـرن تحفيز إدارات التعليم ومؤسسات التعليم العام على تبنـ  البـرامج وا ليـات ال ـ  تن ـ  ر

2030ويسنم بفاعلية في تحقيق رؤية اململكة 

بيـــق املنجـــزات دعـــم التكامـــل والتـــرابن بـــين إدارات التعلـــيم بتوأمـــة املنـــاطق التعليميـــة ومحافظا زـــا بتط

.النوعية والتوس  في التنفيذ

ارن بح روت التنافا اإل جاإلد بين إدارات التعليم لتحقيق التميز واإلبداع التعلي   واإلد.

لـوزارة التعلـيم دعم مسيرة التحسين والتطوير في قطاع التعليم العام بما  حقق األهداف اسسـتراتيجية

2030املنثققة من رؤية اململكة 

ي اسـتدامة إ الاء منصة ألفمل املنجـزات النوعيـة علـى مسـتوى اإلدارات التعليميـة لتعزيزهـا ودعمنـا فـ

.   منافعنا العلمية والتربوية في امليدان التربون 

دعم الدور القيادن في قيادة املنجزات النوعية في إدارا زا التعليمية.

يعزيز الدور اإلعقمد في  الر املنجزات النوعية إلدارات التعليم .

يعزيز الالراكة امللتمعية في مجال تنفيذ مبادرات إدارات التعليم ومنجزا زا النوعية.

:  االنة املنفذة 

. إدارة الت طين والتطوير في األمانة العامة إلدارات التعليم

:   املستفيدون 
إدارات التعليم باملناطق واملحافظات  
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امج تطبيق الربنمدى فاعلية 
النوعية

نجــزات اســتبانة مــن محــاور متعــددة ملعرفــة مــدى فاعليــة برنــامج املمــن خــقل تــم تطبيــق  دراســة مثســطة وذلــ  

:تحليل الواق  النوعية بعد تطبيقه في عامه األول وكذل  أبر ز فرص التحسين والتطوير وكانت الدراسة وفق

التحليل الداخلي 

البيئة 

الداخلية

المعفالقوة

ليم  الدعم القيادن من بعض القيادات بددارات التع/1

ت وض  منهلية محددة وواضحة للعمـل علـى املنجـزا/ 2

.ورفعنا بحيح  كون مناسب للمسوزدفين

بنـود حوكمة املالاري  واملنجزات بالكل معيـارن ووفـق/3

.تقييمه

زا زاإبراز جنود إدارات التعليم في التعريف بمنج/4

وجــــــــود بعــــــــض املنجــــــــزات النوعيــــــــة املميــــــــزة بــــــــددارات /5

.التعليم

عامة دعم وتمكين إدارات التعليم من قبل األمانة ال/ 6

دعــــــــم البرنــــــــامج للقمــــــــا ا امللحــــــــة بــــــــالوزارة  وإدارات/5

.التعليم

تى توثيق منجزات اإلدارة وإخراجنا من محلية اإلدارة إ/7

.عمومية اسنتالار

.عليميةإذكاء روت املنافسة اإل جابية بين اإلدارات الت/8

يم إكســـــا  أمانـــــة التعلـــــيم فـــــي اإلدارات خبـــــرة فـــــي تحكـــــ/9

.املنجزات أعطوزا  فة استالارية

أتمتــــــــــة البرنــــــــــامج مــــــــــن خــــــــــقل منصــــــــــات إلكترونيــــــــــة /10

.احترافية

المي  إدارات التعليمالكنرونيةمواق  وجود/11

ضـــعف بعـــض املالـــاركات مـــن إدارات/ 1

التعليم

قلــــــــــة الـــــــــــدعم املـــــــــــادن لتبنـــــــــــ  بـــــــــــرامج /2

ومالاري  املنجزات النوعية و الرها

ضــــــــــــــــــــــــــعف اسمكانــــــــــــــــــــــــــات التقنيــــــــــــــــــــــــــة /3

.والتكنولوجية

ة حــــوافز للمنجــــزات النوعيــــتوجــــد س / 4

.املتميزة

اإلعقمـــــد حـــــول دور االانـــــب ضـــــعف /5

.البرنامج وما سيحققه
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فاعلية تطبيق الربنامج 
النوعية

التحليل اا ارجي 

البيئة

اا ارجية

التحد اتالفرص

.2030برامج رؤية اململكة الطموحة /1

2020.مبادرات التعليم في برنامج التحول الوطن  /2

.وجود روت التنافا بين اإلدارات في إبراز منجزا زا/3

يم وجود بعض الالركات الداعمة للبرنامج بددارات التعل/4

.مالتعليمحيطة يعزز دور إدارات وجود مواق  الكترونية /5

ة وتر ويةوجود كوادر بددارات التعليم تمتل  خبرات يعليمي/6

.  براتالتعاون املالترك بين إدارات التعليم في تبادل اا/7

عقـــد  ـــراكات مجتمعيـــة مـــ  جنـــات خارجيـــة منتمـــة بالـــ ن /8

.وتقن  وإعقمد,التعليم لدعم البرنامج مادن 

عـــــــــدم قناعـــــــــة بعـــــــــض القيـــــــــادات /1

.بجدوى البرنامج بالكل عام

كثـــــــــرة املنجـــــــــزات النوعيـــــــــة ممـــــــــا /2

. صعب اختيار األفمل

عــــــــــــــدم وجــــــــــــــود مــــــــــــــوارد ماليــــــــــــــة / 3

. ثابتة للبرنامجم صصة 

عـــدم وضـــوت الرؤيـــة مـــن البرنـــامج/4

. التعليمبعض إدارات لدى 

ثقافـــــــــة واهميـــــــــة  ـــــــــعو ة  الـــــــــر /5

املنجـــــــــــــــزات النوعيـــــــــــــــة للقيـــــــــــــــادات 

.العليا

امهعفيالبرنامجلنتا جاإلحصا دالتحليلوكذل السابق(SWOT)سواتتحليلواست داماملثسطةالدراسةتحليلخقلمن

املنجزاتمالاري و برامجمساراتلرسممنهليةعلىيعتمدمحددةاستراتيجيةوفقآلياتهتطوير وتطوير البرنامجمراجعةتمتاألول 

مزدهر واقتصادحيون مجتم )2030اململكةرؤيةومحاور التعليموزارةمسوزدفاتتحقيقفيلتسنمالتعليمإلداراتالنوعية

اتومتطلبامللحةالقما اوفقالنوعيةاملنجزاتأهمبتحد دهـ1440/1441ااحاتيعامهفيعليزاالعملسيتموالذن(طموتووطن

حقيقوتاملستجداتملواكبةالةحيحةأدوارهاوأخذإدارةلكلالنوعيةاالنودتبرزنوعيةملنجزاتللو ول التعليمإدارات

.التعليممجالفياملستقبليةالوطنيةالتنميةمتطلبات
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النوعيةإحصاءات املنجزات 
عام للفصل الدراسي األول لل

هـ1439-1440

هــــ  وارتباطنــــا باألهـــداف اسســـتراتيجية لــــوزارة التعلـــيم علــــى1440-1439إحصـــا يات للمنجـــزات النوعيــــة للعـــام 

.   مستوى إدارات التعليم

عدد المنجزات األهداف االستراتيجية  لوزارة التعليم
نسبة ارتباط المنجزات النوعية باألهداف 

عليم  االستراتيجية  للوزارة على  مستوى إدارات الت

1521.42إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب

57.15رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم

68.57همتحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطوير

1014.29ارتحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتك

57.15تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

1420تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب

لتنمية تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات ا

1521.42واحتياجات سوق العمل

70مجموع المنجزات 

21.42

7.15
8.57

14.29

7.15

20
21.42

0
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يم إتاحة خدمات التعل
لكافة شرائح 

الطالب

رفع مشاركة 
القطاع االهلي 
يموالخاص في التعل

تحسين استقطاب
المعلمين وتأهليهم

وتطويرهم

تحسين البيئة 
زة التعليمية المحف

لإلبداع واالبتكار

تطوير المناهج 
وأساليب التعليم

والتقويم

تعزيز القيم 
والمهارات 

األساسية للطالب

تعزيز قدرة نظام 
التعليم لتلبية

متطلبات التنمية
واحتياجات سوق 

العمل

فصل الدراسي للوزارة على مستوى إدارات التعليم  للاالستراتجيةنسبة ارتباط المنجزات النوعية باألهداف 
هـ1440-1439االول للعام 



16

التعليمأبرز املنجزات النوعية إلدارات 
هـ1440/1439الدراسي الثاني لعام للفصل  
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يم إتاحة خدمات التعل
لكافة شرائح 

الطالب

رفع مشاركة 
القطاع األهلي 
يموالخاص في التعل

تحسين استقطاب
المعلمين وتأهيلهم

وتطويرهم

تحسين البيئة 
ة التعليمية المحفز

لإلبداع واالبتكار

تطوير المناهج 
وأساليب التعليم

والتقويم

تعزيز القيم 
والمهارات األساسية

للطالب

تعزيز قدرة نظام 
التعليم لتلبية

متطلبات التنمية
واحتياجات سوق 

العمل

يم للفصل للوزارة على مستوى إدارات التعلاالستراتجيةنسبة ارتباط المنجزات النوعية باألهداف 
هـ1440-1439الدراسي الثاني للعام 

األهداف االستراتيجية  لوزارة التعليم
عدد 

المنجزات 

اتيجية  نسبة ارتباط المنجزات النوعية باألهداف االستر

للوزارة على  مستوى إدارات التعليم  

1418.18إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب

00رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم

911.69تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم

1519.48تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

810.39تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

2127.27تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية 

10واحتياجات سوق العمل
12.99

77100مجموع المنجزات 
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التعليمأبرز املنجزات النوعية إلدارات 
هـ1440/1439للعام الدراسي 

األهداف االستراتيجية  لوزارة التعليم

عدد المنجزات لعام   

مجموع 

المنجزات

نسبة ارتباط المنجزات النوعية 

باألهداف االستراتيجية  للوزارة على  

مستوى إدارات التعليم
الفصل الدراسي

األول

الفصل 

الدراسي الثاني

15142919.73إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب

5053.40ليمرفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التع

691510.20رهمتحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطوي

10152517واالبتكارتحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع

58138.86تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

14213523.8تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب

التنمية تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات

151025واحتياجات سوق العمل
17

7077147100مجموع المنجزات 

19.73
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23.8
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م إتاحة خدمات التعلي
بلكافة شرائح الطال

رفع مشاركة القطاع
االهلي والخاص في 

التعليم

تحسين استقطاب 
المعلمين وتأهليهم 

وتطويرهم

عليمية تحسين البيئة الت
المحفزة لإلبداع 

واالبتكار

تطوير المناهج 
وأساليب التعليم 

والتقويم

تعزيز القيم 
والمهارات األساسية 

للطالب

تعزيز قدرة نظام 
تطلبات التعليم لتلبية م

التنمية واحتياجات
سوق العمل

توى للوزارة على مساالستراتجيةنسبة ارتباط المنجزات النوعية باألهداف 
هـ1440-1439إدارات التعليم للعام الدراسي 
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املطورة لربنامج دعم املنجزات    اسرتاتيجية 
2030النوعية إلدارات التعليم يف ضوء رؤية 

:أهداف اسستراتيجية

رسم مسارات تطوير آلية لدعم املنجزات النوعية إلدارات التعليم وفق استراتيجية محددة يعتمد على منهلية ل

محـــاور رؤيـــة بـــرامج ومالـــاري  املنجـــزات النوعيـــة إلدارات التعلـــيم لتســـنم فـــي تحقيـــق مســـوزدفات وزارة التعلـــيم  و 

(مجتم  حيون واقتصاد مزدهر ووطن طموت)2030اململكة 

وض  استراتيجية مناسبة لبناء املنجزات النوعية واختيارها وتطبيقنا.

ادرا زا طرت القما ا امللحة واملواضي  ال   ترتبن ب هداف الوزارة لتكون خطة عامة ملنجزات اإلدارة ومب.

 ال   ترتبن لزا املالاري  والقما ا ال   يسعى إليزا الوزارة لتك2030إ مات أهم محاور رؤية اململكة 
ا
ون انموذجـا

.في بناء املنجزات النوعية واملبادرات

 و رامجنا2030ة أهم البرامج واملالاري  واملبادرات ال   تثنوزا الوزارة ومدى ارتباطنا في محاور رؤية اململكإبراز.

2030السعي اتى تحويل جنود إدارات التعليم ودفعنا نحو ما يسعى اليه الوزارة في تحقيق رؤية اململكة.

تطوير األفكار اتى مالاري  و رامج نوعية وتثنيزا لتكون منجزات نوعية لإلدارات.

افعنـا العلميـة بناء منصـة ألفمـل املنجـزات النوعيـة علـى مسـتوى اإلدارات التعليميـة لتعزيـز اسـتداموزا و الـر من

. والتربوية في امليدان التربون 

:  مرتكزات اسستراتيجية

 2030برامج رؤية اململكة الطموحة

 األهداف اسستراتيجية لوزارة التعليم

  2020مبادرات  وزارة التعليم في برنامج التحول الوطن

القما ا التربوية والتعليمية

سياسة التعليم في اململكة

 2030املعارف واملنارات األساسية للمتعلمين في رؤية

 2030موا فات طالب املستقبل في رؤية اململكة

وثيقة اسستقمار في التعليم

 البرامج واملالاري  التطويرية لوزارة التعليم

 هـ1440/1439نتا ج تحليل استطقع الرأن تجاا فاعلية تطبيق برنامج دعم املنجزات النوعية في عامه األول. .
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مستهدفات االسرتاتيجية

سوو العملنواتج التعلم 

البيئة التعليمية   الطالب 

املعلم
األعمال التطوعية 

واملالاركة 

األسرة  القيادات التعليمية
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ةالقضايا امللح

رةالطفولة املبك

التعليم نواتج 
والتعلم

املنهي التطوير 
التعليمي 

اإلداري 

ية األساسالقيم 
للمجتمع 

التحول الرقمي

ةالبيئة التعليمي

املشاركات 
واملسابقات

ة املهارات الحياتي

مطالب سوق 
العمل 

املشاركات املجتمعية 
واألعمال التطوعية
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الربامج واملشاريع
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الربامج واملشاريع
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الربامج واملشاريع



24

الربامج واملشاريع
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حملة موجزة عن أمتتة 
الربنامج 

:  فكرة البرنامج

اا ا ةياناتالبإدخالخقلمنالتعليمإلداراتالنوعيةاملنجزاتتوثيقفييساعدإلكترونيةبوابةلي

املنجزاتأبرز ضمنالبوابةفيوعرضهاعتماداليتممت صصةالنةقبلمنوتقييمهالنوعيباملنجز 

.السعود ةالعر يةاململكةمستوى علىالتعليمإلداراتالنوعية

:  آلية العمل على البرنامج اإللكترو د

لكـل إدارة 1 عمل البرنامج علـى توثيـق املنجـزات النوعيـة إلدارات التعلـيم وجمعنـا فـي موقـ  واحـد  حفـ )

. منجزا زا لنوعية  ال   تم اختيارها

ول علــى  ــوزر خـاص للـدخ)2 كـون لكـل إدارة خا ــية الت ـليل علـى املوقــ  مـن قبـل املةســق اا ا ـة لزـا )

(.املوق 

  وفــق نمــوذج 3 ــتم توثيــق املنجــزات النوعيــة املميــزة  الكترونيــا مــن قبــل مةســق إدارة التعلــيم علــى املوقــ)

. التوثيق املعدل  والذن تم برمجته آليا باملوق  

ية التوثيق4 تم رف  الفيد و للمنجز النوعي على املوق  من خقل الصفحة اا ا ة باملنجز بعد عمل)

 مســتقبق مــن خــقل املوقــ  ومــن قبــل األمانــة ال)
ا
ســيتم طــرت عمليــة تقــويم املنجــز إلكترونيــا عامــة إلدارات 5

. التعليم

إمكانية تحد د املنجزات النوعية املميزة وعرضنا إلكترونيا من خقل املوق  بعد رفعنا) 6  .

إمكانية اسضافة وااحذف ب ا ية العمل باملوق  للمنجزات بالكل  عمل على التطوير ال) نوعي للبرنامج 7

ا . والعمل على التوثيق بالكل الكترو د سريعا

ق النموذج 8 تيح البرنامج فرز خاص للمنجزات خقل األعوام وحفظنا والعمل على تبويب معلوما زا وف)

.اا اص بالتوثيق
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خطوات وآلية تنفيذ برنامج دعم 
هـ 1441املنجزات النوعية لعام 

 
ا
:التعليمفي إدارة القا م على البرنامج يالكيل الفريق : أوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كــون أمــين فريــق دعــم املنجــزات النوعيــة إدارة التعلــيم حســب مــا  ــراا مــد ر التعلــيم علــى أن  1 ــتم يالــكيل )

 لللنة أو عموا اإلدارة 
ا
 لهر يسا

ا
.أساسيا في الفريق ومةسقا

يعقد اجتماعات الفريق بالكل دورن) 2 .

.3 عمل الفريق على  الر ثقافة املنجزات النوعية والعمل على توثيقنا)

آليــــة اإلدارات ومكاتبزــــا عــــن املنجــــزات النوعيــــة و لقــــاءات وحلقــــات نقــــا  إلقســــام 4 قــــوم الفريــــق بدعــــداد )

.ر دها ومتابعنا

.   5 عد الفريق مسابقات داخل اإلدارة لر د أفمل املنجزات وتكريمنا في  زا ة كل فصل دراي )

است دام نموذج توثيق املنجزات النوعية املرفق بالدليل والتدريب عليه من قبل الفريق) 6  .

اســت دام أداة تقيــيم املنجــز واملرفقــة بالــدليل لتقيــيم املنجــز علــى مســتوى إدارات وأقســام و ) مكاتــب إدارة 7

.التعليم

إعداد برنامج إلكترو د لر د املنجزات النوعية وتقييمنا بددارة التعليم) 8.
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ا
:فيما   ص ر د املنجزات النوعية باإلدارة ورفعنا لألمانة العامة: ثانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 وثق املنجز النوعي في أنموذج توثيق املنجزات النوعية إلدارات التعليم)

يستلم أمانة إدارة التعليم نماذج توثيق املنجزات النوعية من االنات املنفذة وال   استوف) 2 
ا
ت مبد يا

.ضوابن ومعا ير قبولنا كمنجز نوعي على مستوى اإلدارة التعليمية

ة التعليم وفق النوعية إلدار ( فريق املنجزات)املنجزات النوعية من قبل النة تقييم املنجزات3 تم تقييم )

. أداة تقييم املنجز النوعي إلدارات التعليم

.س تزيد عن خما منجزات نوعيةإلداراته بحيح للمنجزات امل تارة مد ر التعليم 4 تم اعتماد )

يعد إدارة التعليم مقط  فيد و واحد و امل ملنجزا زا النوعية املعتمدة من مد ر التعليم وف) ق الالرو  5

: التالية

 إعداد مقط  فيد و واحد  امل ملنجزا زا النوعية بتقنيةHDالعالية.

 140مدة املقط  س  تجاوز من 
ا
ا .ثانية تقريبا

التركيز على لقطات فيد و ال   تبرز فكرة املنجز وم رجاته املتحققة.

اسستعانة بلقطات  ور واضحة وعالية الدقة ومركزة للمنجز.

فذةدعم املقط  بعبارات مكتو ة واضحة تبرز الندف منه والفئة املستفيدة واالنة املن.

باسم اإلدارة 
ا
.أن  كتب في بدا ة املقط  اسم إدارة التعليم ويةته  املقط  ا ما

أس  تممن املقط  أن  عارات أو عقمات يسويقية  .

جودة إخراج املقط  من حيح الدقة والوضوت.

تراج  أمانة يعليم اإلدارة مقاط  الفيد و  والت كد من مدى تحقق مقط  الفيد و للالرو  وامل) وا فات 6

.املطلو ة قبل  الرها في موقعنا اسلكترو د أو حسالزا في تويتر

تقوم إدارات التعليم بةالر مقاط  الفيد و للمنجزات النوعية اا ا ة لزا على حسالزا في ت) خطة ويتر وفق 7

.مزمنة

ترف  املنجزات النوعية ال   تم  الرها إتى األمانة العامة إلدارات ) التعليم بجناز الوزارة8

ترف  املنجزات النوعية إلدارات التعليم على موق  اإللكترو د للبرنامج) 9.

ير التر يح ترشح األمانة العامة إلدارات التعليم أفمل املنجزات النوعية على مستوى اململكة وفق معا (  10

.اا ا ة باألمانة العامة إلدارات التعليم

خطوات وآلية تنفيذ برنامج دعم 
2030إلدارات التعليم يف ضوء املنجزات النوعية 

هـ 1441لعام 
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أمنوذج توثيق املنجزات
2030التعليم يف ضوء رؤية اململكة النوعية إلدارات 

معلومات عامة للمنجز: أوالً 

جز وصف مختصر للمن: ثانياً 

 ً أهداف المنجز : ثالثا

 ً ري  مبررات المنجز وبعدها التطوي: رابعا

منجز متطلبات تنفيذ ال: خامًسا

عنوان املنجز  
اسسم امل تصر له

(  أن وجد)
ة الفئة املستفيد

مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ
االنة املنفذة 

الر يسة 

االنة املساندة م رجاته
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2030ية ارتباط المنجز باألهداف االستراتيجية لوزارة التعليم المنبثقة من رؤ: سادًسا

النواتج المتحققة للمنجز

جوانب اسرتبا األهداف اسستراتيجية لوزارة التعليممحاور الرؤية  

اقتصاد 

مزدهر

تعليمتنوي  مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة املالية لقطاع ال

سوو العمليعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات

إتاحة خدمات التعليم لكافة  را ح الطق 

رف  مالاركة القطاع اسهلي واا اص في التعليم

مجتم  حيون 

تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع واسبتكار

تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم

يعزيز القيم واملنارات األساسية للطالب

تحسين استقطا  املعلمين وت هليزم وتطويرهموطن طموت

الالواهدالنواتج املتحققة للمنجز  

مدى إسنام املنجز في تطوير حالة التعليم وجودة م رجات التعليم

.إمكانية التوس  في تطبيق املنجز على نحو أكبر وأ مل وإلالكل مستدام

(.مية في امليداناملناف  التربوية والعل)الت ثيرات اإل جابية املتحققة لتنفيذ املنجز 

(أن وجدت)حقق املنجز بعض الالراكات 

افظةمدير إدارة تعليم بمح/ اعتماد مدير عام إدارة تعليم بمنطقة 

اا تمالتوقي اسسم
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الفئة املسوزدفةاسسم امل تصر لهعنوان املنجز النوعي

االنة املنفذة الر يسةمكان تنفيذاتاريخ تنفيذ املنجز

االنة املساندة

البر د اسلكترو درقم االوالاسم املسؤول املبا ر

ال
ملل
ا

م
بنود التقييم

ااحد مستوى التحقق

األعلى 

للدرجة

مقحظات

1234
غير 

متحقق

يم
صم

لت
وا
اء 
بن
ال

4. عنوان املنجز النوعي محّدد وواضح وموجه بدقة لندفه األساي   1

4.فكرة املنجز النوعي أ يلة وحد قة ونوعية ومطورة للتعليم 2

4.عنا ر املنجز النوعي واضحة ومتكاملة ومترابطة 3

8.  2030اململكة ارتبا  فكرة املنجز النوعي ب هداف وزارة التعليم اسستراتيجية املنثققة من رؤية4

ق املنجز النوعي ارتباطه ببرامج الرؤية 5
ّ
2030.4حق

ق املنجز النوعي ارتباطه بمبادرات وزارة التعليم 6
ّ
4.حق

4.   أهداف املنجز النوعي محددة بدقة و موضوعية وقابلة للقياس 7

4. الفئة املسوزدفة محّددة بالكل واضح ومناسب 8

4. ارتبا  املنجز النوعي بمؤ رات قياس أداء إدارات التعليم 9

يذ
نف
لت
ا

4. خطة تنفيذ املنجز واضحة يعكا مدى نجات تطبيقه في الواق  10

4.مسؤوليات التنفيذ محددة المي  مسارات األ الطة الر يسة للمنجز 11

4.وجود فرو عمل لتنفيذ املنجز النوعي 12

4( . بدا ته و زا ته)زمن تنفيذ املنجز النوعي محّدد 13

4.تحد د ميزانية تنفيذ املنجز النوعي ه ومصدر تمويله 14

 لألولوية 15
ا
4.  عو ات تنفيذ املنجز النوعي وتحد اته واضحة ومرتبة وفقا

ب على  عو ات تنفيذ املنجز 16
ّ
4.وجود خطن عقجية للتغل

4.توظيف التقنية في تنفيذ املنجز النوعي وتطبيقه وإعقنه 17

جز 
ملن
ة ا
ود
ج
س 

يا
ق

را
وأث
عي 
نو
ال

8.  حدث املنجز النوعي نقلة نوعية في م رجات إدارة التعليم وتطوير حالة التعليم 18

8. حقق املنجز النوعي مناف  تر وية وعلمية في امليدان 19

4.    سنم املنجز النوعي بالكل كبير في تحقيق املسوزدف 20

4. مكن التوس  في تطبيق املنجز على نحو أكبر وأ مل وإلالكل مستدام 21

4.اسستمرار في متابعة قياس تحقيق أهداف املنجز وأثر م رجاته 22

100اإلجماتي 

تقييم املنجز النوعي
تاريخ التقييم

التاريخالتوقي الللنةأعماء

( .درجة ف كثر80) عتمد املنجز النوعي ويةالر 

(.درجة80درجه إتى أقل من 70من )  عتمد املنجز النوعي وس  ةالر 

(.درجة70أقل من )س  عتمد وس  ةالر  

1-

2-

3-

4-

.......................................................................باملحافظة /اعتماد مد ر التعليم باملنطقة 

التاريخالتوقي اسسم 

التعليم يفأداة تقييم املنجز النوعي إلدارات 
2030ضوء رؤية اململكة  : املعلومات األساسية
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