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ُ َوقُِل اْعَملُوا )الحمد هللا القائل في محكم آياته  والصالة والسالم على أشرف األنبياء ( َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ فََسيََرى هللاه

 :وصحبه أجمعين  وبعد آلهوالمرسلين نبينا محمد وعلى 

من أهم عوامل نجاح العملية التربوية والتعليمية رسم وتحديد الهدف المراد الوصول إليه وتحقيقه وهذا يأتي من خالل وضع خطة  

 …عمل شاملة يندرج في سياقها طريقة وسير وتنظيم الوسيلة للوصول إلى األهداف المنشودة 

وقد حرصنا في عملية إعداد خطة اإلدارة على مرتكزات تتضمن وصفاً عاماً لمراحل إعداد الخطة ، والمهام األساسية لفريق العمل 

المكلّف بإعدادها والبرنامج الزمني لكل مرحلة ، إضافةً إلى عرض موجز لمحتويات الخطط التشغيلية ، وتستنـد عمليـة إعـداد الخطـة 

هـ وفق برنامج التحول الوطني الذي يعد أحد وسائل تحقيق رؤية 1437/12/5وتاريخ   371756825إلى قرار وزير التعليم رقم 

كما تحتوي الخطة على أهمية تحقيق الترابط والتنسيق بين جميع أقسام اإلدارة مع التأكيد على (  2030)المملكة العربية السعودية 

ضرورة إتباع الخطوات العامة في إعداد الخطة التشغيلية بجميع خطواتها ، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة و قد روعي عند 

وكذلك على ( 2030)إعداد الخطة بناءها وفق األهداف العامة والسياسات والبرامج والمشاريع التنموية بما يحقق رؤية المملكة  

 .أهم مؤشرات قياس األداء وعلى مبادرات وزارة التعليم  

 .متمنين أن نكون قد وفقنا في تقديم خطة تشغيلية شاملة قادرة على الوفاء بمتطلبات الميدان التربوي 
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 :هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده  يقول هللا تعالى الحمد 

( َ َ ۚ إِنه هللاه َمْت لَِغٍد ۖ َواتهقُوا هللاه ا قَده َ َوْلتَنظُْر نَْفٌس مه  ( بِيٌر بَِما تَْعَملُونَ خَ  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا هللاه

حث هللا عز وجل على وجوب النظر إلى  المستقبل واإلعداد له بكافة الوسائل الممكنة لما له األثر الفعال على استقامة الحياة 

والوصول إلى األهداف المطلوبة وبهذا المعنى نستطيع الوصول إلى معنى التخطيط فهو منهج إنساني يهدف إلى اتخاذ 

إجراءات في الحاضر ليجني ثمارها في المستقبل وهو عنصر أساسي من عناصر اإلدارة الفاعلة والمبدأ الذي تقوم عليه ، 

حيث يفرض هذا المبدأ مجموعة عوامل منها التغيرات المتسارعة في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 .والثقافية والثورة في تقنية المعلومات واالتصاالت واإلعالم هذا كله أدى إلى حدوث ثورة في التعليم 

من هنا انتهجت إدارة تعليم القريات منهجية التخطيط وأولتها عناية خاصة لتتمكن من تحقيق أهدافها وتحقيق التوازن بين 

جميع البرامج واألهداف وتحسين كفاءة العمل في جميع جوانب العملية التعليمية وتوجيه الطاقات وتوحيد الجهود نحو 

 .األهداف وتكاملها 

 .الغالي نسأل هللا تعالى أن يوفقنا جميعاً للسعي لكل عمل مخلص ومثمر لبناء هذا الوطن 

 
 مدير التعليم 

 محمد بن عبدهللا الثبيتي. د   

 كلمة مدير التعليم    
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ألن العمل دون خطط هو ضياع للوقت والجهد و المال،   للتخطيط أهمية كبرى في  إدارة المشاريع

وتستطيع اإلدارة من خالل التخطيط تحديد اإلمكانيات المادية المتوفرة لديها الكوادر البشرية الالزمة 

 للقيام باألعمال، كما أّن التخطيط يساعد على تحقيق األهداف بسرعة وكفاءة وفاعلية وإتقان 

ويُحقّق الرضا الوظيفي لمنسوبي اإلدارة ومن خالله تحدد نقاط القوة وتستغل الفرص لمعالجة نقاط 

 .الضعف وتجنب المخاطر والتهديدات 

وإدارة التعليم بمحافظة القريات تدرك هذه األهمية لبناء الخطة التشغيلية التي تحقق أهداف ورسالة 

ورؤية اإلدارة و بتظافر جهود اإلدارات والوحدات مع فريق التخطيط استطاعت بناء خطتها 

 ( 2030)التشغيلية المحققة ألهداف وزارة التعليم و رؤية المملكة 

 . ويرضاهنسأل هللا أن يوفق الجميع لما يحبه 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 و التطويرمدير التخطيط 

   الفريجيسالم بن رشيد . د

 كلمة مدير القسم      
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  (2030)هـ ، بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 1437/8/18والتاريخ ( 308)قرار مجلس الوزراء ذي الرقم   

 هـ ، بالموافقة على برنامج التحول الوطني المنشق من الرؤية 1437/9/1والتاريخ ( 362)قرار مجلس الوزراء ذي الرقم. 

 لوزارة التعليم االستراتيجية األهداف. 

 مؤشرات قياس األداء للتعليم. 

 مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني. 

 ( .عالمياً ، إقليمياً ، محلياً ) المستجدات الحديثة للتعليم 

 الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم وقادة المدارس. 

 االحتياجات الفعلية للميدان التربوي بكافة فئاته. 

 التوجهات المستقبلية لوزارة التعليم. 

 المتغيرات والمستجدات الوطنية. 

 ( . سواتالتحليل الرباعي ) تحليل الواقع 

 المنطلقات الرئيسية للخطة 

6 
  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 ذو جودة عالية قادر على مواجهة تحديات المستقبل تعليم 

ليول الكووادر ت   
ي
قديم تعليم يحقق متطلبات التنمية الوطنية من خالل جوودة التعلويم وتا

سوواليي التربويووة واإلداريووة المتميوولة بمووا يواكووي المجتموو  
ي
القياديووة المبدعووة وإيجوواد اب

 الرقمي والمعرفي  

مانة  –الصدق  –ابنتماء والوبء 
ي
 –التسامح  –العدل والمساواة  –اب
 اإلبداع  –اإلنتاج  –التكامل 
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  الرؤيـــة

   الرسالة 

  القيــم  
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المعلمين و  الطلبة 
 المعلمات 

القيادات 
 اإلدارية

ابقسام 
 والوحدات

القيادات 
 اإلشرافية

القيادات 
 المدرسية

مور 
ي
 المجتم  اولياء اب

 المستهدفون
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ساسية للخطة الفرضيات       
ي
 اب

 

ة وتطوير أدائهم  محور أساسي لمدرسة المستقبل/ة التربوي/القائد. 

ة ومن في حكمهم وتطوير أدائهم وممارساتهم محور أساسي لتحقيق الغايات /المعلم

 .من التعليم

 المدرسة وحدة التطوير األساسية في نظام التعليم وكافة العمليات تصب في هذه

 .الوحدة بكافة أشكالها ومكوناتها

 التوازن بين المركزية ولالمركزية المنضبطة بحيث تتولى اإلدارة رسم السياسات

 والتخطيط واإلشراف والمتابعة وتحسين األداء وفق مؤشرات أداء محددة وواضحة 

 المحافظة على نسبة توزيع البرامج التربوية حيث ينفذ عدد منها داخل المدرسة

التي تتولى اعداد خطتها وفق حاجاتها ووفق الميزانية التشغيلية لها ، وعدد من 

البرامج ينفذ داخل إدارة التعليم بحيث تعد خطتها وفق حاجاتها وبناء على الميزانية 

 .المحددة لها انطالقا من خطة وكالتي التعليم ولوكاالت األخرى بالوزارة 
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 لإلدارة الرقمية البيانات قاعدة

 بوونوووووووووووووووووووووووووات بنيووووووووووون

 اإلجمالي المجموع ثانوي متوسط ابتدائي روضة المجموع ثانوي متوسط ابتدائي

 269 149 26 32 73 18 120 24 33 63 المدارس الحكومية

للية
ي
 33 13 2 2 3 6 20 5 6 9 المدارس اب

 302 162 28 34 76 24 140 29 39 72 إجمالي 

 3472 1901 403 461 974 63 1571 498 305 768 المعلمون

 53198 29967 9028 5296 13130 2513 23231 4994 5265 12972 الطالب

 165 69 96 طالب التربية الخاصة

 1022 347 675 تعليم الكبار

 2442 1175 1267 خريجو الثانوية

الطالب الملتحقين بالصف 

ول ابتدائي
ي
 اب

2414 2329 4743 

جرة
ي
 43 30 13 المباني المستا

ساعات التدريي لشاغلي 

 الوظائوف التعليمية
152 360 512 

 178 86 92 مشرفو ابدارة

 ابداريين
 داخل ابدارة

119 

 المدارس

369 

 داخل ابدارة

  117 

 المدارس

2861 
3466 
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 من خالل توصيات  ورش العمل التي أقيمت تم استخالص التوصيات التالية التي تشير لتحليل واقع اإلدارة

 نقاط الضعف القوة نقاط

ئة
بي

ال
 

ية
خل

دا
ال

 

 .كوادر تعليمية من حملة الشهادات العليا •

  ISO). 9001-2015(األيزو الدولية المواصفة تطبيق •

 .نظام اتصال فعال •

 .منظومة قيادة األداء اإلشرافي والمدرسي •

 .إمكانيات تدريبية بشرية ومادية •

 التكامل في العمل التعليمي الموجه للمدرسة •

 .واإلشرافية العزوف عن القيادة المدرسية  •

 .لمدارسا  قادة  لدى   الكفايات نقص •

 .ضعف الكفايات التقنية لدى بعض الكوادر التعليمية واإلدارية•

 .المشرفين بعض لدى الالزمة الكفايات ضعف •

 .ضعف االستثمار في قطاع التعليم األهلي •

 الفجوة بين نتائج الثانوية العامة واختباري مركز قياس •

 (التحصيلي -القدرات(

 التهديدات الفرص

ئة
بي

ال
 

ية
ج

ار
خ

ال
 

 2030رؤية المملكة •

 2020مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني  •

 .الميزانية التشغيلية للمدارس •

 .برامج وزارية تقنية ساعدت في تنظيم بيئة العمل •

 .والتعليمية واألهلية الخدمية القطاعات بعض مع المجتمعية الشراكات •

 .جغرافية المحافظة ومساحتها المحدودة •

 ).جامعة الجوف)بيوت خبرة  •

 .منطقة حدودية •

 .النقل الخارجي لبعض أصحاب الخبرات •

 .ارتفاع أنصبة المعلمين •

 .الفصول فيالطالبية  الكثافة •

 .ضعف التدريب الخارجي للقيادات التعليمية •

 .الطارئة التقلبات الجوية • 

 .  األوبئة واألمراض المعدية  • 

 Swotالرباعي  التحليل 
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 من خالل التحليل الرباعيSWOT)   ) والتوجهات المستقبلية العامة إلدارة التعليم في ضوء توجهات الوزارة تم تحديد أولويات

 :من خالل ( شراكة مجتمعية فاعلة  –أداء مؤسسي متميز  –تعليم وتعلم نوعي )التطوير والتحسين لتحقيق 

ة متمسكا بعقيدته اإلسالمية مع تفوق علمي وتميز أخالقي ذا اتجاهات إيجابية نحو تنمية  / تحقيق التكامل في شخصية الطالب

 .مجتمعه ووطنه وخدمتهما

التأهيل المهني لكافة منسوبي اإلدارة من معلمين ومعلمات وكوادر إشرافيه وإدارية  وتربوية وكافة الشركاء في العملية التعليمية. 

 إشراك قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في تطوير العملية التعليمية، وتوفير فرص تعلم للطالب كافة بصورة تنمي

 .شخصياتهم

تحقيق المزيد من التنسيق المثمر مع األسرة بصفتها الشريك الرئيس والعنصر الفعال في المجتمع الخارجي. 

نشر ثقافة تطبيق الجودة والعمل المؤسسي المنظم لتقديم نماذج لألداء المؤسسي المتميز على مستوى القطاعات الوطنية والعالمية. 

دمج التقنية الحديثة بالتعليم في بيئة مدرسية مؤهلة و جاذبة ومحفزة. 

 جذب المزيد من الشراكات المجتمعية الداعمة للتعليم والتعلم. 

تمكين جميع المستفيدين من الوصول لخدمات ادارة التعليم بمحافظة القريات من خالل قنوات ومحاور متعددة. 

 تحقيق التكامل بين كافة القطاعات التعليمية باإلدارة لتحسين آليات و أساليب العمل التربوي وتطبيقها لتقليص الفجوة بين نتائج

 ( .القدرات و التحصيلي ) الثانوية العامة واختبار مركز قياس 

ولويات التطوير والتحسين
 اي
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 ضوابط التنفيذ

التقيد بالبرنامج الزمني لخطة اإلدارة. 

تطبيق معايير بناء خطة اإلدارة. 

 (.  بنات  –بنين ) تحقيق التكامل في إجراءات التنفيذ بين إدارات و أقسام اإلدارة 

 لبرامج الخطة التشغيلية إلدارة التعليم ( التقويم –التقييم  –المتابعة )تفعيل نظام. 
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 م االهداف العامة مؤشرات قياس االداء
 (سنوات 6إلى  3)األطفال نسبة األطفال الملتحقين برياض 1.

 (سنة فأكثر، سعوديين 15)الكبار نسبة األمية بين 2.

 (في المدارس الحكومية)المدرسي نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات النقل 3.

 (سنة 18-6)اإلعاقة نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي 4.

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ، وتعزيز فرص التعلم 

 مدى الحياة للجميع

1

  

 المعلمين استكملهامتوسط عدد ساعات التطوير المهني التي 1.

قادة  استكملهامتوسط عدد ساعات التطوير المهني في القيادة التعليمية التي 2.

 المدارس

 «قياس»نسبة المعلمين المجتازين الختبار 3.

 .و تطويرهم تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم 

  

2

  

 عدد الميداليات واألوسمة في المسابقات الدولية1.

 نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين2.

3 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

  

رياضيات  -الصف الثامن  TIMMSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية 1.

 وعلوم

رياضيات  -الصف الرابع  TIMMSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية 2.

 وعلوم

 PISAمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة 3.

 الصف الرابع PIRLSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة 4.

 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

  

4

  

 نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي1.

 نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي2.

5 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

  

6 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل ( *تاريخ التخرج أشهرمن 6) خالل نسبة الخريجين الملتحقين بسوق العمل 1.

  

7 تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم (معلم/ طالب)معدل 1.

  

 نسبة الطلبة في التعليم العالي غير الحكومي1.

 عدد المباني المدرسية الحكومية الموفرة من قبل القطاع الخاص2.

 نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس األهلية3.

8 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم

  

لداف    
ي
 العامة لوزارة التعليم اب

14 
  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 األهداف العامة والتفصيلية

 
 م األهداف االستراتيجية العامة األهداف التفصيلية

 استيعاب جميع الفئات العمرية في مرحلة الطفولة المبكرة وفي سن التعليم في مراحل التعليم 1-1/

 .العام المختلفة

، وتعزيز للجميع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 

 فرص التعلم مدى الحياة للجميع

1 

 تأمين النقل المدرسي لطالب والطالبات 2-1/

 .االرتقاء بتعليم الفئات ذات االحتياجات الخاصة / 1-3

 القضاء على االمية القرائية والحسابية وتوفير الفرص لمواصلة التعليم لمن هم خارج النظام التعليمي / 1-4

 2 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم .تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2/

 3 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار .في برامج الموهوبين وتجويدها  االتوسع/3-1

 .االستمرار في تطوير البنى التحتية وتحديثها وتوفير البيئة المحفزة للبيئة التعليمية والبحث العلمي .3-2

 التوسع في استخدام التقنيات المالئمة في المدارس وصيانتها باستمرار/ 3-3

 تحسين وسائل االمن والسالمة في المباني المدرسية والمرافق التعليمية/ 3-4

 التوسع في انشاء المباني التعليمية لتلبية النمو الكمي  بمواصفات تحافظ على البيئة / 3-5

 طالب  50عدد المدارس الحكومية والمستأجرة اقل من / 3-6

 نسبة تنفيذ خطة أحالل المباني الحكومية محل المستأجرة / 3-7

 4 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم .تحسين معدالت األداء دولياً ومحلياً / 4-1

 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم / 5-1

 

5 

.تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة  5-2/  

 .األخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطلبة المعرضين للخطر/5-3

 االستمرار في صرف المكافاة واالعانات والحوافز التي تقدمها الوزارة للطالب / 4 -5

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات    .تطبيق نظم ومعايير الجودة في التعليم / 6-1

 سوق العمل

6 

 .تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي / 6-2

 .المعلمات في المراحل التعليمية / توفير احتياجات المدارس من المعلمين / 6-3

تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع  .تعزيز قدرة إدارة التعليم في عمليات التخطيط واالدارة والدعم / 7-1

 التعليم

 

7 

 .زيادة فاعلية التقنية في رفع مستوي األداء وتحسينه  7-2

توفير البيانات االحصائية والمعلومات التربوية التي تغطي جميع العناصر االساسية للعملية التربوية / 7-3

 .والتعليمية 

 .أداء اإلداريين وتحسين انتاجهم |رفع كفاءة / 7-4

 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم .تشجيع مشاركة القطاع األهلي والخاص بالتعليم العام ورياض االطفال /  8-1

 

8 

 تأسيس شراكات بين إدارة التعليم و القطاع الخاص لدعم عمليات التعليم والتعلم /  8-2
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 بإدارة تعليم القريات) بنات / بنين)مبادرات التحول الوطني المرتبطة بالخطة التشغيلية لقطاعي التعليم 

 .) االستدامة (التعلم مدى الحياة
1 

 .تطوير برامج حضانات ورياض األطفال والتوسع بخدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة
2 

 إنشاء مركز وطني متخصص للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع األهلي –مشروع تطوير التربية الخاصة
3 

 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية
4 

 5   .تعزيز المشاركة في المسابقات الدولية العلمية

تخفيف األعباء اإلدارية على المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية لتقليل التكاليف 

 .وتحسين الجودة للخدمات المساندة

6 

 .تحسين وسائل االمن والسالمة  في المباني المدرسية 
7 

 .تطوير نظام التقويم الشامل للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتوقع حسب معايير لكل مرحلة
8 

 .تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج واألنشطة لالصفيه
9 

 10 .برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية   

 .تشجيع مشاركة القطاع االهلي في االستثمار بالتعليم العام  ورياض االطفال 
11 

16 
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 ابنشطة/ المشروعات/ البرامج/ المبادرات

 

 
17 

  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع االول الهدف االستراتيجي 

  1-1 الهدف التفصيلي 
استيعاب جميع الفئات العمرية في مرحلة الطفولة المبكرة وفي سن التعليم في مراحل التعليم العام 

 المختلفة

 وفي سن التعلم في مراحل التعليم العام المختلفة( 6-3)من نسبة االطفال الملتحقين برياض االطفال  1-1-1 مؤشر قياس األداء 

 (االستدامة )التعلم مدى الحياة   1 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

 سجلني  برنامج 1

 –الطالب 

الطالبات 

المستجدين )

 (ات/

 اولياء االمور 

1440/4/30 1441/2/3 

 المدارس 

االختبارات 

 والقبول 

- - - 

االختبارات 

 والقبول

 (بنات-بنين)

 

التدريب 

التربوي 

االعالم )

التربوي 

 المدارس

معدل االلتحاق بالصف األول -

 ابتدائي  بنسبة 

-94% 

2 

 

 التوسع بال كثافة

 

 1441/1/2 المدارس 
1441/4/10 

 
 المدارس

 

- √ 
حسب البند 

 المخصص

التخطيط 

 المدرسي

شؤون 

المعلمين 

 والمباني

عدد الطلبة في الفصل 

طالب  35الواحد ال يزيد عن 

. 

3 

 

 فصل مرحلة 
 1441/1/2 1440/4/30 المدارس

 المدارس

 

 

   - 
√ 

حسب البند 

 المخصص

 

التخطيط 

 المدرسي

اإلدارية 

 والمالية

التجهيزات 

 المدرسية

عدد المدارس التي يتم 

عن  اليقلفصلها ونقلها بما 

 مدرسة 2

 الهدف االستراتيجي األول 
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 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع االول الهدف االستراتيجي

 1-1 الهدف التفصيلي
استيعاب جميع الفئات العمرية في مرحلة الطفولة المبكرة وفي سن التعلم في مراحل 

 التعليم العام المختلفة

 1-1-1 مؤشر قياس األداء
وفي سن التعلم في مراحل التعليم العام ( 6-3)من نسبة االطفال الملحقين برياض االطفال 

 المختلفة

 تطوير برامج الحضانات ورياض االطفال والتوسيع خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة  2 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

4 
التوسع في افتتاح 

 الروضات 

-4)اطفال الروضة من 

6) 
 هـ1441/4/19 هـ1441/1/2

المباني 

 المدرسية 
 الوزارة    نعم --

قسم  

رياض 

 األطفال

التخطيط 

 المدرسي 

عدد الروضات التي 

سيتم افتتاحها في 

عدد )المدارس القائمة 

 ( .  روضات 3

5 
تشغيل حضانات 

 المرحلة االولى 

أطفال الروضة من 

 سنوات 3
 هـ1441/4/19 هـ1441/1/2

المباني 

 المدرسية 
 - نعم --

قسم 

رياض 

 االطفال 

التخطيط 

المدرسي 

والتعليم 

 االهلي 

نسبة تهيئة الفتتاح 

 %1الحضانات 

6 
 

 تثقيف األم والطفل

أمهات تحت رعايتهم 

 أـطفال بعمر

 سنوات(3-9)

 هـ1441/4/19 هـ1441/6/2

نادي مدرسة 

الحي 

باالبتدائية 

األولى 

 بالحديثة

 ذاتي __ _

قسم 

رياض 

 األطفال

 نادي الحي

نسبة االلتحاق برياض  

األطفال بالبرامج 

الداعمة للتوسع الكمي 

 %1بنسبة

 الهدف االستراتيجي األول 
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 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع االول الهدف االستراتيجي

 تأمين النقل المدرسي لطالب والطالبات 2-1 الهدف التفصيلي

 نسبة الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي في المدارس الحكومية 2-2-1 مؤشر قياس األداء

 (االستدامة )التعلم مدى الحياة  1 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 
برنامج النقل العام 

 لطالب التعليم العام
 هـ1441/5/7 هـ1440/5/5 الطالب والطالبات

مدارس 

محافظة 

 القريات

-- -- -- 
خدمات 

 الطالب 

شركة 

تطوير 

للنقل 

 المدرسي

 

نسبة الطالب 

المستفيدين من 

 %90النقل

2 
السالمة مطلب 

 المتعلم وهدف القائد

الطلبة المشمولين 

 بالنقل
 هـ1441/5/7 هـ1440/7/1

ابتدائية 

 اإلمام مسلم
-- -- -- 

خدمات 

 الطالب

مدرسة 

اإلمام مسلم 

+ 

شركة ستر 

 الراكان

نسبة تنفيذ القاعدة 

الذهبية على الحافلة 

 %100المدرسية

3 
منهجية العمل في 

 النقل المدرسي

 مشرفي

 النقل بالمدارس
 هـ1441/2/29 هـ1440/5/5

مركز 

 التدريب

 واالبتعاث

-- -- -- 
خدمات 

 الطالب
 التدريب

نسبة المستفيدين من 

 %80البرنامج

 الهدف االستراتيجي األول 
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 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع االول الهدف االستراتيجي

 الهدف التفصيلي
1-3 

 
 االرتقاء بتعليم الفئات ذات االحتياجات الخاصة 

 مؤشر قياس األداء
1-3-3 

 
 نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي االحتياجات الخاصة 

 مشروع تطوير التربية الخاصة 3 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

 

سفيرات التربية 

 الخاصة

 

 هـ1440/5/25 هـ1440/5/14 طالبات التعليم العام

مدارس الدمج 

في التربية 

 الخاصة 
- - - 

التربية 

 الخاصة

مدارس 

 الدمج

نسبة تدريب  

الطالبات في مراحل 

 %20التعليم العام 

2 

 زد رصيدك

 (  وزاري)

 العوقطالبات 

 هـ1441/4/25 هـ1440/6/19 السمعي 

مدارس العوق 

 - - - السمعي 

التربية 

 الخاصة

مدارس 

 الدمج

عدد  المستفيدات من 

قاموس اللغوي بما 

 %50ال يقل عن 

 الهدف االستراتيجي األول 
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 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع االول الهدف االستراتيجي

 القضاء على االمية القرائية والحسابية وتوفير الفرص لمواصلة التعليم لمن هم خارج النظام التعليمي 4-1 الهدف التفصيلي

  ( سعوديين فأكثر سنة 15 ) الكبار بين األمية نسبة 4-4-1 مؤشر قياس األداء

 (  اإلستدامة) الحياة  مدى التعلم 1 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 
  المتعلم الحي

 (استدامة ) 

 الفئات 

(  60ـــ 15) 

 سنة 

 هـ1441/ 4/ 30 هـ1440/ 5/ 8

مراكز 

الحي 

 المتعلم 

 نعم نعم

اكثر من 

750 

 الف

قسم تعليم 

 الكبار 

 بنات   -بنين 

/  الصحة وزارة 

وزارة العمل و 

التنمية 

/  االجتماعية 

الجمعيات 

/ الخيرية 

المؤسسة العامة 

للتدريب التقني 

 و المهني 

عدد الملتحقات في 

 البرامج 

 عدد البرامج المنفذة

2 
العقد العربي لمحو 

 األمية 

األميين 

 واألميات 

و  المواطنين) 

 (المقيمين 

 هـ1441/ 4/ 30 هـ1440/ 5/ 8

قسم تعليم 

 الكبار

 بنات  -بنين 

- - - 

قسم تعليم 

 الكبار 

 بنات  –بنين 

األقسام ذات 

العالقة بإدارة 

 التعليم 

نسبة األمية بين 

 سنة فأكثر  11الكبار 

 الهدف االستراتيجي األول 
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم  الثاني الهدف االستراتيجي 

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  1-2 الهدف التفصيلي

 المعلمون استكملهامتوسط عدد ساعات التطوير المهني التي  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطوير المهني للمعلمين والقيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 من

 

 إلى

برنامج 

التحول 

 وطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

1 
مراعاة الخصائص 

 النفسية لتعليم الكبار
 هـ1440/6/9 هـ1440/6/6 المعلمون

مركز 

التدريب 

 بنين -

 - -  -  

تعليم 

 -الكبار 

 بنين

التدريب 

التربوي 

 بنين-

من % 90دريب ت نسبة

معلمي تعليم الكبار 

 تدريبية  ساعة16بواقع 

2 
طرق التدريس 

 وأساليب تعليم الكبار 
 هـ1440/6/16 هـ1440/6/13 المعلمون

مركز 

التدريب 

 بنين -

 - -  -  

تعليم 

 -الكبار 

 بنين

التدريب 

التربوي 

 بنين-

من % 90نسبة تدريب 

معلمي تعليم الكبار 

 ساعة تدريبية16بواقع 

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

3 

التطوير المهني 

لمعلمات مدارس 

 تعليم الكبار بنات

 هـ1441/ 4/ 25 هـ1441/ 1/ 1 معلمات تعليم الكبار

مركز الحي 

المتعلم 

 الثاني

- - - 

تعليم 

الكبار 

 بنات

التدريب 

 التربوي

%   90 المستفيداتنسبة 

 من معلمات تعليم الكبار 

4 

تطوير أداء قائدات 

مدارس تعليم الكبار 

 بنات

قائدات مدارس تعليم 

 الكبار بنات
 هـ1441/ 4/ 25 هـ1441/ 1/ 1

مدارس 

تعليم الكبار 

 بنات

- - - 

تعليم 

الكبار 

 بنات

التدريب 

 التربوي

%   95 نسبة المستفيدات

من قائدات مدارس تعليم 

 الكبار

5 

الخرائط التوضيحية 

لتعميق مفاهيم 

 الدراسات االجتماعية 

معلمات الدراسات 

االجتماعية  لجميع 

 المراحل 

 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13

مركز 

التدريب 

 التربوي

- - - 
األشراف 

 التربوي

التدريب 

 التربوي

 

من % 20 نسبة المستفيدات

معلمات الدراسات االجتماعية  

من استخدام الخرائط 

 التوضيحية 

6 
مهارات القيادة 

 المدرسية 

قائدات وكيالت 

 مستجدات 
 ه1440/ 6/ 13

 هـ1441/ 5/ 7

 

مركز 

التدريب 

 التربوي

- - - 

األشراف 

 التربوي

 

التدريب 

 التربوي

 

من %  90 نسبة المستفيدات

 قائدات مدارس ووكيالت

 مستجدات 

 

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 الثاني الهدف االستراتيجي 
 وتطويرهم وتأهليهمتحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم 

 

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين  1-1-2 مؤشر قياس األداء 

  االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 من 
 

 إلى

برنامج 

التحول 

 وطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

7 
الضعف القرائي 

 واإلمالئي

معلمو 

الصفوف 

 األولية

 هـ1441/2/1 هـ1441/2/1
التدريب 

 التربوي
-  -  -  

 اإلشراف التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

من معلمو % 40تطبيق  نسبة

الصفوف األولية الستراتيجيات 

 تدريس اإلمالء والقراءة

8 

الوسائل التعليمية في 

تدريس الصفوف 

 األولية

معلمو 

الصفوف 

 األولية

 هـ1441/2/15 هـ1441/2/15
التدريب 

 التربوي
-  -  -  

 اإلشراف التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

من الفئة % 80نسبة تطبيق  

 المستهدفة

 التعلم النشط 9
معلمو 

 الرياضيات
 هـ1441/2/2 هـ1441/2/2

التدريب 

 التربوي
-  -  -  

 اإلشراف التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

استراتيجيات التعلم نسبة تطبيق 

 %45 النشط 

10 

الحقيبة األساسية 

لتدريس مادة 

 الرياضيات

معلمو 

الرياضيات 

 الجدد

 هـ1441/2/16 هـ1441/2/16
التدريب 

 التربوي
-     - 

 اإلشراف التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

من الفئة % 95نسبة تدريب 

 المستهدفة

11 
المهارات األساسية 

 ونواتج التعلم

معلمو التربية 

 اإلسالمية
 هـ1441/2/28 هـ1441/2/28

التدريب 

 التربوي
-  -  -  

 اإلشراف التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

من الفئة % 95نسبة تدريب 

 المستهدفة

12 

مهارات تقييم 

 التدريبات العملية

معلمو 

 هـ1441/1/15 هـ1441/1/15 الحاسب اآللي
التدريب 

 التربوي
-  -  -  

 اإلشراف التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

الفئة من %90نسبة  تدريب

 المستهدفة

13 

التدريسية  الكفايات

لمعلم التربية البدنية 

وفق معايير المناهج 

 واألنشطة

معلمو التربية 

 البدنية
 هـ1441/1/26 هـ1441/1/26

التدريب 

 التربوي
-  -  -  

 اإلشراف التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

الفئة من %80تدريبنسبة 

 المستهدفة

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 الهدف االستراتيجي 

 
 الثاني

 وتطويرهم وتأهليهمتحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم 

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين  1-1-2 األداءمؤشر قياس 

  االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

  

 من 
 إلى

 

برنامج 

التحول 

 وطني

   المساندة الرئيسية الوزارة

14 
تعزيز األنشطة المعززة 

 للصحة

معلمو التربية 

 البدنية
 هـ1441/5/26 هـ1441/5/26

التدريب 

 التربوي
-  -  -  

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

من الفئة %95 نسبة تدريب

 المستهدفة
  

15 

 الكفاياتتطوير 

التدريسية لمعلمي 

التربية الفنية في ضوء 

 مؤشرات األداء

معلمو التربية 

 الفنية
 هـ1441/4/5 هـ1441/4/4

التدريب 

 التربوي
-     - 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

من الفئة %85نسبة تدريب 

 المستهدفة
  

16 
التعلم النشط والتدريس 

 المتمايز
 هـ1441/2/29 هـ1441/2/26 معلمو العلوم

التدريب 

 التربوي
-  -  -  

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

من الفئة %85نسبة تدريب 

   المستهدفة

17 
الحقيبة األساسية 

 لمناهج العلوم
 هـ1441/2/15 هـ1441/2/15 معلمو العلوم

التدريب 

 التربوي
-  -  -  

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي
من %100نسبة تطبيق 

 معلمي العلوم لمناهج التطوير

18 
برنامج رفع المستوى 

 التحصيلي

معلمو 

 االجتماعيات
 هـ1441/2/3 هـ1441/2/2

التدريب 

 التربوي
-  -  -  

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي
من الفئة %85نسبة تدريب 

 المستهدفة

19 

المشروع الشامل للغة 

 العربية 

 (المستوى الثاني)

معلمو اللغة 

العربية الجدد 

ومن لم 

يحصل على 

 البرنامج

 هـ1441/6/25 هـ1441/6/22
التدريب 

 التربوي
-  -  -  

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

من % 80نسبة حضور 

 الفئة المستهدفة

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

20 
مهارات تصحيح 

 التالوة

معلمات القرآن في 

مدارس تحفيظ القرآن 

 الكريم

 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13

التدريب 

-التربوي 

 المدارس

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

من % 10معدل اكتساب  

معلمات القرآن في مدارس 

 .التالوة التحفيظ من مهارات 

 تيسير علم الفرائض 21
معلمات العلوم الشرعية 

 للمرحلة الثانوية
 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13

التدريب 

 التربوي
- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

من % 20نسبة  تبسيط 

 .المواريث مسائل علم 

 أحكام تجويد القرآن 22
معلمات العلوم الشرعية 

 لجميع المراحل
 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13

التدريب 

  -التربوي

 المدارس

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

 

من معلمات % 20عدد تمكن 

القرآن من تطبيق أحكام 

 التجويد 

23 

تطوير مهارات 

الدروس العملية لدى 

معلمات التربية 

 األسرية 

معلمات التربية األسرية 

 للمرحلة االبتدائية
 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13

التدريب 

  -التربوي

 المدارس

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

من % 50نسبة تدريب  

 .األسرية معلمات التربية 

24 

استراتيجيات 

 وأدوات البرمجة

معلمات الحاسب اآللي 

المرحلتين المتوسطة 

 والثانوية 
 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13

 المدارس

 التدريب التربوي

 _ - - 

 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

نسبة المستفيدين من 

البرنامج بما ال يقل عن 

10% 

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

25 
جماليات فن 

   الكورشيه

معلمات التربية 

األسرية للمرحلة 

 المتوسطة

 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13

التدريب 

 -التربوي

 المدارس

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

من % 30 نسبة المستفيدات

معلمات التربية األسرية من فن 

   الكورشيه

26 

الطباعة باستخدام 

بديل الشاشة 

 الحريرية

معلمات التربية الفنية 

 للمرحلة المتوسطة
 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13

التدريب 

 -التربوي

 المدارس

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

من % 30  نسبة المستفيدات

معلمات التربية الفنية على 

 .للطباعة تصميم وسائل بديلة 

27 

 

تقنيات تصنيع 

 الفسيفساء

معلمات التربية الفنية 

 للمرحلة المتوسطة
 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13

التدريب 

 -التربوي

 المدارس

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

 

عدد  الصور المصممة لخادم 

الحرمين الشريفين سلمان بن 

باستخدام تقنيات ( 1)عبدالعزيز  

 .الفسيفساء

28 
أساليب وأدوات 

 الرسم 

معلمات التربية الفنية 

 للمرحلة االبتدائية
 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13

التدريب 

 -التربوي

 المدارس

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

من % 10  نسبة المستفيدات

معلمات التربية الفنية غير 

 .المتخصصات من أساليب الرسم

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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 الثاني الهدف االستراتيجي
 وتطويرهمتحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم 

 

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

29 
مكتبة اإلشراف المتعلم 

 اإللكترونية 

 المشرفات

 المعلمات

 القائدات

 هـ1441/ 5/ 7 هـ1440/ 6/ 13
األشراف 

 التربوي
- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

 المدارس

عدد نشر الكتب 

االلكترونية المتخصصة 

باإلشراف التربوي ال 

كتب  10يقل عن 

 إلكترونية

30 

دمج مهارات التفكير في 

 مقرر الدراسات النفسية 

معلمات علم 

النفس في 

 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13 المرحلة الثانوية

 المدارس

التدريب 

 التربوي

  

_ 

  

األشراف  - -

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

 

 نسبة المستفيدات

من معلمات % 90

علم النفس على دمج 

مهارات التفكير في 

 المقررات 

31 

دور مقررات التربية 

األسرية في تحقيق جودة 

 الحياة 

معلمات التربية 

 األسرية 

 الطالبات
 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13

 المدارس

التدريب 

 التربوي

_ 

  

_ 

  

األشراف  -

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي

المستفيدات نسبة 

 من البرنامج 30%

32 
التعلم بالتجربة ) سيتم تعليم 

 (واالبتكار

معلمو 

 الحاسب اآللي
 هـ7/3/1441 هـ6/3/1441

التدريب 

 التربوي

 

 

- 

 

- 

 

- 

األشراف 

 التربوي

 بنين

التدريب 

 التربوي

من الفئة %90نسبة 

 المستهدفة

 الهدف االستراتيجي الثاني 

31 
  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 وتطويرهمتحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم  الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين 1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

33 
طرق وأساليب التدريس الحديث 

 لمعلمي التربية الخاصة

معلمي التربية 

 الخاصة
1440/6/6 1440/8/10 

التدريب 

التربوي 

 (بنين )

- - - 

التربية 

الخاصة 

 (بنين)

التدريب 

/  التربوي

 بنين 

من معلمي % 100تدريب  نسبة 

 التربية الخاصة 

34 

فنيات واستراتيجيات تعديل 

السلوك لذوي االحتياجات 

 الخاصة

مرشدات برامج 

التربية الخاصة 

ومعلمات التربية 

 الخاصة

 هـ1440/5/25 ـ1440/5/25
التدريب 

 التربوي
- - - 

قسم التربية 

 الخاصة

 بنات 

التدريب 

 التربوي 

نسبة حضور مرشدات برامج التربية 

 % 50الخاصة 

35 
مهارات التعامل مع الطالب 

 المكفوفين في الفصل العادي

معلمي التعليم العام 

في برامج دمج 

 المكفوفين

1440/6/6 1440/8/10 

التدريب 

التربوي 

 (بنين )

- - - 

التربية 

بنين )الخاصة 

) 

التدريب 

/  التربوي

 بنين 

من معلمي %  80نسبة تدريب 

 الدمج

36 

البيئة التنظيمية في استخدام 

الوسائل التعليمية ومصادر 

 التعلم

معلمي ومعلمات 

التربية الخاصة 

ومعلمي ومعلمات 

 الدمج

 هـ1440/7/3 1440/7/2
التدريب 

 التربوي
- - - 

التربية 

الخاصة 

بنات ــــ )

 (بنين 

التدريب 

/  التربوي

 بنات  -بنين 

معلمي ومعلمات التربية نسبة تدريب  

الخاصة ومعلمي ومعلمات الدمج 

 %80بنسبة 

 مهارات تدريس العوق البصري 37

معلمات الدمج في 

 العوقبرامج 

البصري لجميع 

 المراحل

 هـ1440/12/26 1440/12/26
التدريب 

 التربوي
 - - ـــ

التربية 

الخاصة 

 (بنات)

التدريب 

 التربوي
 %50معلمات الدمج نسبة حضور 

 الهدف االستراتيجي الثاني 

32 
  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية التربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين 1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية  4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م
مكان  تاريخ التنفيذ

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ
 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

38 

الخدمات التعليمية والمكانية 

لذوي العوق الصحي 

 والجسمي 

 (وزاري)

قائدات و 

وكيالت جميع 

 المدارس 

 هـ1440/7/25 هـ1440/7/25

مدارس 

التعليم 

 العام 

- - - 

التربية 

 الخاصة 

 بنات

التدريب 

 التربوي 

نسبة حضور القائدات 

والوكيالت لجميع 

 %25المراحل  

39 
تقويم  األقران بمعايير )

 (إشرافية

معلمات 

صعوبات 

/   التعلم 

 معلمات النطق

 هـ1441/4/25 هـ1440/6/22

مدارس 

برامج 

 الصعوبات

برامج 

 النطق

- - - 

التربية 

 الخاصة

 بنات

الثانوية 

 العاشرة

نسبة المعلمات 

المستفيدات من 

 %90البرنامج

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

40 
وقفات مع دليل 

 ونظم االختبارات 

/  قادة  –ات /المشرفين 

قائدات مدارس المرحلة 

 الثانوية والمتوسطة

1440/7/26 1440/7/28 
التدريب 

 التربوي 
-- -- - 

االختبارات 

 والقبول 

 (بنات/ بنين

 

التدريب 

 التربوي 

الملتحقات / نسبة الملتحقين 

 %76بالبرنامج 

نسبة تطبيق إجراءات 

االختبارات وتعليماته 

100% 

41 

التعريف بدليل 

القبول والتسجيل 

 في التعليم 

 ة/ قائد 

 ة المدارس/ وكيل 
2/ 5  /1440   26 /7 /1440   

قاعة الشؤون 

   التعليمية

 

قاعة التدريب 

 (بنات/ بنين)

-- - -- 

االختبارات 

 والقبول

 (بنات/ بنين

 

التدريب 

 التربوي

/  نسبة المستفيدين -

من  المستفيدات

 % (84) البرنامج   

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي اشتملت على المعلمين  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

42 
 السالمة الشخصية

 لألطفال المرحلة الثانية

-قائدات-معلمات

وكيالت -مشرفات

 رياض االطفال 

    4،500 نعم  _ مركز التدريب    هـ1441/2/18   هـ1441/2/1
قسم رياض 

 االطفال 

مركز 

 التدريب 

نسبة الملتحقات ببرنامج 

 %90السالمة الشخصية 

43 
فن القاء القصص 

 وتصنيعها 

معلمات رياض 

 االطفال 
 ذاتي نعم _ مركز التدريب  هـ 1441/3/28 هـ 1441/3/28

قسم رياض 

 االطفال 
 الروضات 

نسبه الملتحقات  

من الفئة %10بالبرنامج

 المستهدفة

44 

معايير التعلم المبكر النمائية 

 لعمر

 سنوات (3-6)

-قائدات-معلمات

وكيالت -مشرفات

 رياض االطفال 

 ذاتي نعم   _  مركز التدريب   هـ1441/3/7 هـ 1441/2/21
قسم رياض 

 األطفال

مركز 

 التدريب

نسبه الملتحقات  

من الفئة %15بالبرنامج

 المستهدفة

45 
الجودة المطبقة  مقايس)

 (بالروضات

-قائدات-معلمات

وكيالت -مشرفات

 رياض االطفال

 ذذاتي ___ _       مركز التدريب   هـ 1441/2/9 هـ 1441/2/9
قسم رياض 

 األطفال
 الروضات 

نسبه الملتحقات         

من الفئة %15بالبرنامج

 المستهدفة

46 

كيفية توجيه سلوكيات )

   (األطفال داخل الروضة

  

معلمات رياض 

 األطفال 

  

 هـ 1441/4/3
 هـ 1441/4/3

 

مركز     

 التدريب

  

 _ 

  

 _ 

  

 ذاتي 

  

قسم رياض 

 األطفال 

  

 الروضات 

  

نسبه الملتحقات 

من الفئة %10بالبرنامج

 المستهدفة

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي اشتملت على المعلمين  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

مكان  تاريخ التنفيذ

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ
 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

47 
البرنامج  اليومي لطفل )

 (الروضة

معلمات رياض 

 األطفال
 هـ 1441/1/30  هـ1441/1/30

مركز    

 التدريب
 ذاتي _ _       

قسم  

رياض 

 األطفال

 الروضات

نسبه الملتحقات           

من الفئة %15بالبرنامج

 المستهدفة

48 
التدقيق الداخلي )   

 (بالروضة

-قائدات 

-مشرفات

وكيالت رياض 

 االطفال

  هـ1441/3/3 هـ 1441/3/3
مركز   

 التدريب 
 ذاتي _ _

قسم 

رياض 

 األطفال

قسم 

 الجودة

نسبه الملتحقات 

من الفئة %15بالبرنامج

 المستهدفة 

49 

 (مسئوليتنا معا)

فن التعامل مع ذوي 

 االحتياجات الخاصة

-قائدات-معلمات

وكيالت -مشرفات

رياض 

التربية /االطفال

 الخاصة

 هـ1441/3/19 هـ1441/3/19
مركز 

 التدريب

 

__ 

 

___ 

 

 ذاتي

قسم 

رياض 

 األطفال

قسم 

التربية 

 الخاصة

نسبه الملتحقات 

من %10بالبرنامج 

 الفئة المستهدفة

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 الثاني الهدف االستراتيجي
 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

 

 تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي اشتملت على المعلمين  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ
 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ
 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

50 
الوظيفية  الجدارات

 للمعلمة
 هـ1440/5/7 المعلم الجديد

 هـ1441/5/7

 

مركز التدريب 

 بنات
211بند  √ ـــ  

التدريب 

التربوي 

 بنات

اإلشراف 

 التربوي

 بنات

من المعلمات %40نسبة 

 المستهدفات

51 

التطوير المهني لمشرفي 

ومشرفات ومعلمي 

 ومعلمات اللغة اإلنجليزية

مشرفي ومعلمي 

مشرفات 

ومعلمات اللغة 

 االنجليزية

 هـ1440/5/7

 

 هـ1441/5/7

 

مركز التدريب 

 بنات
211بند  √ ـــ  

التدريب 

التربوي 

بنات/بنين  

اإلشراف 

 التربوي

من مشرفات اللغة %50نسبة 

 االنجليزية

من معلمات اللغة %50نسبة   

 اإلنجليزية

من مشرفي ومعلمي % 80نسبة 

 20من العينة بواقع %  40

 ساعة تدريبية

 هـ1441/2/5 هـ1441/2/1 معلمون دورة رواد النشاط 52
 مركز 

 التدريب
 الوزارة -

1500 

 

النشاط 

 الطالبي

 بنين

 

التدريب 

 التربوي

رائد %  35نسبة حضور  

 نشاط

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي اشتملت على المعلمين  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

(خبرات )مشروع  53  

المشرفين 

والمشرفات 

المعلمات/المعلمين  

 هـ1440/5/7
 هـ1441/5/7

 

التدريب   

بنات -بنين    
 - √ ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات -بنين   

اإلشراف 

 التربوي

من المقاعد % 50نسبة 

 المخصصة للعام المالي الحالي

54 

 

التطوير المهني لمعلمات 

 رياض األطفال 

معلمات رياض 

 األطفال
التدريب بنات  هـ1441/5/7 هـ1441/1/1 211بند  √ ـــ   

التدريب 

التربوي 

بنات/  

رياض 

 االطفال

من%50نسبة   

(رياض األطفال )معلمات   

55 
التطوير المهني القائم على 

(بحث الدرس )المدرسة   

 المشرفين

-والمشرفات 

ميسري المواد 

 الدراسية

 ـــ -- ـــ التدريب هـ1441/5/7 هـ1440/5/7

التدريب 

التربوي 

بنات -بنين   

اإلشراف 

 التربوي

 

 من  المشرفات%80نسبة  -

 من القائدات% 70نسبة  -

 من المعلمات % 60نسبة -

من ميسري %   100سبة  ن-

  المستهدفة المواد الدراسية

 بنين

56 

 

فنيات القراءة والكتابة على 

برايلطريقة   

معلمات العوق 

البصري ومعلمات 

 التعليم العام

 هـ1441/5/7 هـ1441/1/1
 التدريب

بنات   
 ـــ -- ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/  

التربية 

 الخاصة

 

% 50لمستفيدات  نسبةا  

 من البرنامج

 الهدف االستراتيجي الثاني 

38 
  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم  الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكمالها المعلمين 1-1-2 مؤشر األداء

 اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 عنوان المبادرة ا لمرتبطة بالبرنامج

  

 م 

  

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

  

 المستهدفون

   تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية

  

المالي 

 المخصص

 مؤشرات اإلنجاز جهات التنفيذ

 تحول الى من

 وطني
 المساندة الرئيسية وزارة

 

57 
مؤشرات أداء  

 التوجيه واالرشاد

مشرفو 

التوجيه 

/   واالرشاد

 مرشدون

 العام الحالي

1440-1441  

 العام الحالي

1440-

1441 

واالرشاد التوجية ----- ---- نعم جهاز الوزارة نسبة تدريب المشرفين  التدريب التربوي 

%50والمرشدات بما ال يقل عن   

 

58 

االرشاد وقت  

 االزمات إشراق

المرشدات   

في  جميع 

 المراحل

 التوجيه  -- نعم ___ المدارس 1441/4/25 1440/4/30

 واالرشاد

 بنات

%50نسبة تدريب  المرشدات  التدريب التربوي  

 

59 

مقاييس 

 التشتت

مرشدات  

 طالبيات

 

1440/4/3 

التدريب   1440/7 /1

 ------ ------ التربوي
التوجيه   234بند 

 واالرشاد 

لتدريب  

 التربوي

نسبة تدريب المرشدات بما 

%60اليقل عن   

 

60 

التطوير المهني 

للقيادة المدرسية 

المرحلة ( كفاءة)

 األولى

مشرفو  

وقادة 

ووكالء 

 المدارس

 

1440/5/10 1441/4/25 

 22131 √ - التدريب 

 التربويالتدريب  

 بنين

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

من مشرفي % 90نسبة تدريب 

القيادة المدرسية وتدريب 

من قادة ووكالء % 15

 المدارس

 الهدف االستراتيجي الثاني 

39 
  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم  الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكمالها المعلمين 1-1-2 مؤشر األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 عنوان المبادرة ا لمرتبطة بالبرنامج

   م

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

  

  

 المستهدفون

   تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية

  

المالي 

 المخصص

 مؤشرات اإلنجاز جهات التنفيذ

 تحول الى من

 وطني

 المساندة الرئيسية وزارة

 

61 
  

التهيئة المهنية 

 للمرشدة

 المرشدات المستجدات

التوجيه  1441/4/25 1440/12/22

واالرشاد 

 والمدارس

----- ----- 

234بند  

 التوجيه 

 واإلرشاد

 بنات

 مركز التدريب
نسبة تدريب المستهدفات 

50%  

 

62 
حوسبة العمل 

إلرشادي في نظام 

نور

  

مرشدات منسوبات 

 القسم

1440/12/22 1441/4/25 

القسم 

 والمدارس

----- ----- 

234بند  

 التوجيه 

 واالرشاد

 بنات
 تقنيه المعلومات

نسبة تطبيق نظام نور  

 بفعالية من حيث

توثيق العمل االرشادي 

50%  

 

63 
المدارس المعززة 

االيجابي للسلوك 

(تعزيز)

  

(مستجدات)مرشدات   

1440/4/30 1441/4/25 

 مركز التدريب

----- ----- 

234بند  

التوجيه  

 واالرشاد

 بنات

التدريب 

 التربوي

نسبة المستفيدات من 

 البرنامج

60% 

 الهدف االستراتيجي الثاني 

40 
  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

64 

 

مدونة السلوك 

الوظيفي واخالقيات 

 الوظيفة 

 

( بنات/بنين )القادة 

 التربويين المستجدين  

 

 هـ1441/1/3

1441/1/15

 هـ

 

التدريب 

 التربوي
-- -- -- 

 

إدارة 

 المتابعة

 

-- 

 

نسبة عدد المشاركين 

من قادة %( 70)

 المدارس

65 

 

دور القائد في 

المخالفات 

واإلجراءات 

 المترتبة عليه

 

 القادة التربويين 

 طوال العام (بنات/ بنين )

 

 

 

-- 
-- -- -- 

إدارة 

 المتابعة

--   

نسبة المستفيدين -

من اصدار 70%

 النشرة 

66 

 

البرنامج الوقائي 

والعالجي لقضايا 

شاغلي الوظائف 

 التعليمية

 

المشرفين القادة 

والوكالء المرشدين 

 المعلمين الجدد

 (بنات/بنين ) 

 

 هـ1441/2/1

 

 هـ1441/3/3

 

 

التدريب 

 -- -- -- التربوي 

 

إدارة 

 المتابعة

 

التدريب 

التربوي 

اإلشراف  

التربوي 

التوجيه 

 واإلرشاد 

 

(  %50)تدريب نسبة 

المستفيدين من 

مشرفين، قادة، )

ووكالء، ومرشدين 

والمعلمين الجدد بنسبة 

100)% 

 الهدف االستراتيجي الثاني 

41 
  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/ اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

67 

 

نظام نور 

 لمستخدم

   (معلم–قائد ) 

 

قائدي وقائدات ومعلم 

أطفال ومعلمة رياض 

–متوسط –ابتدائي –

 نظام مقررات 

 مستمر

التدريب  

+  التربوي 

قاعة الشؤون 

 التعليمية
-- √ -- 

تقنية 

 المعلومات

التدريب 

 التربوي

تدريب نسبة 

(50)% 

من الفئة المستهدفة 

 على النظام 

68 

في  االنظمةدعم 

 نظام نور 

رؤساء ورئيسات 

 األقسام  

 مستمر

قاعة +التدريب 

الشؤون 

 -- -- √ التعليمية
تقنية 

 المعلومات 

التدريب 

 التربوي

 

%  50تدريبنسبة 

من الفئة المستهدفة 

 على النظام 

69 

مهارات ادخال 

وتحديث بيانات 

الطالب في نظام 

 نور

ة /الطالبي ة /المرشد

ة نظام / ومسؤول

 –ب   للمرحلة)نور 

 (ث  –م 
 هـ1441/1/12 هـ1441/1/10

قاعة الشؤون 

 التعليمية بنات

+ 

مسرح االدارة 

 بنين

 مكتب وفاء -- -- --

التدريب 

 التربوي 

تدريب %  50نسبة 

 المستفيدين

 الهدف االستراتيجي الثاني 

42 
  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

المخ جهة التكلفة المالية

صص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

70 

  المساقط االفقية

قائدات 

 المدارس
 هـ1441/6/1 هـ1440/6/1

 

 التدريب

 التربوي
-- -- -- 

 

التخطيط 

 المدرسي

 

قائدات 

 المدارس

 

من قائدات % 90نسبة تدريب 

المدارس المستجدات على 

 البرنامج

 التميز المؤسسي 71
المجتمع 

 التعليمي 
 هـ1440/5/7 هـ1440/4/30

التدريب 

 التربوي 
-- -- -- 

مركز 

 التميز

 

التدريب 

 التربوي 

عدد البرامج التأهيلية 

ال بما للمرشحين لجوائز التميز 

 برامج( 4)يقل عن 

 االرشاد الصحي 72

المرشدون 

والمرشدات 

 الصحيات

 هـ1441/4/25 هـ1441/1/2
التدريب 

 التربوي
-- -- -- 

 الصحه

 المدرسية
- 

عدد المرشدون و المرشدات 

الملتحقات بالبرنامج  الصحيات

 ( .40)  بما ال يقل عن

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

 االسعافات األولية 73

المرشدون 

والمرشدات 

 -  الصحيات

المشرفون 

 والمشرفات

 هـ1441/4/25 هـ1440/5/14
التدريب 

 التربوي
-- -- -- 

الصحة 

 المدرسية

جامعة 

 الجوف

الشؤون 

 الصحية

نسبة المرشدين والمرشدات 

الملتحقين بالبرنامج  الصحيات

   %40بحيث ال يقل عن 

عدد المشرفات والمشرفين -

الملتحقين بالبرنامج بحيث ال يقل 

 مشرف 30و  مشرفة15عن 

 إدارة الغضب 74
المرشدات 

 الصحيات
 هـ1440/7/6 هـ1440/7/5

التدريب 

 التربوي
-- -- -- 

الصحة 

 المدرسية
- 

 الصحياتنسبة التحاق المرشدات 

بالبرنامج بحيث ال يقل عن 

 الصحياتمن المرشدات % 30

 سرطان الثدي 75

منسوبات 

المدارس 

 المختارة

 هـ1441/2/21
 هـ1441/2/22

 

عينة من 

 المدارس
-- -- -- 

الصحة 

 المدرسية

الشؤون 

الصحية 

 المدارس

عدد المدارس المنفذ بها البرنامج 

 0 مدارس6بحيث ال تقل عن 

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية
المخص

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

76 
مهارات التثقيف 

 الصحي

المرشدون 

والمرشدات 

 الصحيات

ه1440/6/26

 ـ

ه1440/8/13

 ـ
 -- -- -- التدريب التربوي

الصحية 

 المدرسية
- 

نسبة التحاق المرشدون 

 الصحياتوالمرشدات 

بالبرنامج بحيث ال تقل 

 %30عن 

77 

بناء االتجاهات 

الدوائية والغذائية 

 السوية

المرشدون  

والمرشدات 

 الصحيات

ه1440/6/26

 ـ

ه1440/8/13

 ـ

 المسرح

 التدريب التربوي
-- -- -- 

الصحية 

 المدرسية

هيئة 

الغذاء 

 والدواء

الشؤو

ن 

 الصحية

عدد المرشدين 

 الصحياتوالمرشدات 

الملتحقين بما ال يقل عن 

مرشد ومرشدة  30

 صحية

78 
برنامج بإستخدام 

 الموفي ميكر

امينات مصادر 

 التعلم

ه1440/5/30

 ـ

ه1440/5/30

 ـ

 المدارس

 (بنات)
√ -- -- 

التجهيزا

ت 

 المدرسية

المدار

 س

من % 70نسبة التحاق 

امينات مصادر التعلم في 

 البرنامج

79 

 

إضاءات ومنارات 

للمعلمين 

 والمعلمات

المعلمون 

المستجدون 

المعلمات 

 المستجدات

ه1441/1/10

 ـ

ه1441/1/11

 ـ
 - - مركز التدريب التربوي

 

- 

 

قسم 

شؤون 

 المعلمين

قسم 

التدريب 

 التربوي

من % 90نسبة  حضور 

الفئة المستهدفة  

 للبرنامج

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ
 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ
 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

80 

 

 جسور التواصل

 

قائدات / قادة 

 المدارس
 هـ1441/2/17 هـ1441/6/26

التدريب 

 التربوي
-- -- -- 

 

قسم 

شؤون 

 المعلمين

قسم 

التدريب 

 التربوي

%   80نسبة  حضور 

من الفئة المستهدفة  

 للبرنامج

81 

المهارات المهنية 

لقائدي وقائدات 

 المدارس األهلية 

 ات /قادة 

 المدارس األهلية 
 هـ1441/1/19 هـ1441/1/18

التدريب 

 التربوي 
-- -- -- 

التعليم 

 األهلي 

التدريب 

 التربوي 

 نسبة التحاق الفئة

المستهدفة في البرنامج 

80 % 

82 

تهيئة المعلمين 

الجدد في المدارس 

 األهلية 

 ات/المعلمون

الجدد في المدارس 

 .األهلية 

 هـ1441/1/17 هـ1441/1/16
التدريب 

 التربوي
-- -- -- 

التعليم 

 األهلي

التدريب 

 التربوي

 نسبة التحاق الفئة

المستهدفة في البرنامج 

80% 

83 
برنامج علم النفس 

 المدرسي

معلمات المدارس 

 األهلية 
 هـ1441/1/26 هـ1441/1/25

التدريب 

 التربوي 
- - 

 

- 
التعليم 

 األهلي

التدريب 

 التربوي

 نسبة التحاق الفئة

المستهدفة في البرنامج 

80% 

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي                

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 االطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين و القيادات التعليمية  4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

84 

فنيات التعامل مع ذوي 

فرط الحركة وتشتت 

االنتباه لطالب صعوبات 

 التعلم

معلمي صعوبات 

 التعلم
1440/6/20 1440/6/23 

التدريب 

 التربوي
 ـــــ ـــــ ـــــــ

التربية 

 (بنين)الخاصة

التريب 

من % 90نسبة تدريب  التربوي

 معلمي صعوبات التعلم 

85 
أساليب تشخيص ذوي 

 صعوبات التعلم

معلمي صعوبات 

 التعلم
1440/6/6 1440/8/10 

التدريب 

 التربوي
 ــــــــ ــــــــ ـــــــ

التربية 

 (بنين)الخاصة

  

التريب 

 التربوي 

من % 90نسبة تدريب 

 معلمي صعوبات التعلم

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين 1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

 برنامج االبتعاث 86
شاغلو الوظائف 

 التعليمية
1440/5/10 1441/4/25 

جامعات 

 خارجية
- √ 

بند 

22131 

التدريب 

 التربوي

 بنات/ بنين 

االدارة 

العامة 

للتدريب 

 واالبتعاث

من % 85نسبة انجاز 

 المقاعد المتاحة لإلدارة

87 
 برنامج االيفاد

  

شاغلو الوظائف 

 التعليمية
1440/5/10 1441/4/25 

 جامعات 

 داخلية
- √ 

الئحة 

 االيفاد

التدريب 

التربوي 

 بنات/ بنين 

االدارة 

العامة 

للتدريب 

 واالبتعاث

من % 85نسبة انجاز 

 المقاعد المتاحة لإلدارة

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين 1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

88 

مشروع المهارات 

المعلم األساسية لتمكين 

 (توطين التدريب)

المشرفون 

التربويون 

 والمعلمون

1440/5/10 1441/4/25 
 التدريب 

 بنين
- - - 

التدريب 

 بنين/ التربوي

اإلشراف 

التربوي 

 (بنين)

  

الخبرات لنقل  المستهدفين نسبة

للمعلمين لتوطين التدريب بنسبة 

30 %  

89 

  

التطوير المهني 

في تدريس  المتمازج

 والرياضياتالعلوم 

 معلمو 

العلوم 

 والرياضيات

1440/5/10 1441/4/25 
 التدريب 

 بنين 
 211بند  √ -

التدريب 

 بنين / التربوي

اإلشراف 

التربوي 

 (بنين)

من % 100نسبة إنجاز 

المقاعد المخصصة للمرحلة 

 التجريبية

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 الثاني الهدف االستراتيجي
 وتطويرهمتحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم 

 

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 المعلمين استكملهامتوسط عدد ساعات التطوير المهني التي  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

90 

التطوير المهني 

لمنسوبي التربية  

 الخاصة

مشرفو ومعلمو 

 الخاصةالتربية 
1440/5/10 1441/4/25 

–مركزالتدريب

 بنين
- 

  

√ 
 211بند 

التدريب 

 بنين/ التربوي

  

 التربية الخاصة

 (بنين)

من % 85نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة

91 

التطوير المهني 

لمعلمي فصول 

 الموهوبين

المشرفون 

ومعلمو فصول 

الموهوبين 

 (بنين)

1440/5/10 1441/4/25 
–مركزالتدريب

 بنين
- 

  

√ 
 211بند 

التدريب 

 بنين/ التربوي

  

 الموهوبين

 (بنين)

من  % 90نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة

92 

التطوير المهني 

لمعلمي نظام 

 المقررات

 مشرفو ومعلمو

-تربية اسالميه)

-لغة عربيه 

علوم اجتماعية 

(  علوم إدارية-

بالمرحلة 

 الثانوية

1440/5/10 1441/4/25 
 – مركزالتدريب

 بنين
 211بند  √ -

التدريب 

 بنين/ التربوي

اإلشراف 

 (بنين)التربوي 

من  % 90نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 الثاني الهدف االستراتيجي
 وتطويرهمتحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم 

 

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2 الهدف التفصيلي

 المعلمين استكملهامتوسط عدد ساعات التطوير المهني التي  1-1-2 مؤشر قياس األداء

 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

93 
التطوير المهني لمحضري 

 المختبرات

محضرو 

ومحضرات 

 المختبر

 (بنين)

1440/5/10 1441/4/25 
 التدريب

 بنين
- √ 211 

التدريب 

/  التربوي

 بنين 

اإلشراف 

 التربوي

 (بنين)

العينة  من  نسبة تدريب

% 70محضري المختبرات 

 تجربتين عمليتينلتصميم 

94 
للنمو  اإلثرائيةالبرامج 

 المعرفي المسائية

 المعلمون

 (ث-م)
 - - - التدريب بنين 1441/4/25 1440/5/10

التدريب 

/  التربوي

 بنين

اإلشراف 

التربوي 

 (بنين)

من % 90نسبة تنفيذ 

 البرامج المقترحة 

95 

تطوير القيادات بالتعاون مع 

مركز تطوير القيادات التابع 

 (مبادرة)لمعهد االدارة العامة 

القيادات 

التعليمية  

والقيادات 

من مختلف 

األجهزة 

 الحكومية

1440/5/10 1441/4/25 
 إدارة التعليم

 
- - - 

التدريب 

 التربوي

 بنات -بنين 

 معهد اإلدارة
من % 90نسبة حضور 

 الفئة المستهدفة

 نجم من الميدان 96
الميدان 

 التعليمي

مستمر طوال 

 العام 
 - - - الميدان التعليمي 

االعالم 

 التربوي

تقنية 

 المعلومات
 المنفذة عدد اللقاءات

 الهدف االستراتيجي الثاني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 الثالث   الهدف االستراتيجي
 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار    

 

 التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها  1 -3 الهدف التفصيلي

 .نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين  1 -1 -3 مؤشر قياس األداء

 .المشاركات في المسابقات الدولية والمحلية   تعزيز 5 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

األولمبياد 

الوطني لإلبداع 

 العلمي

/  طالب جميع 

طالبات المرحلة 

المتوسطة 

 والثانوية 

 هـ1440/  9 /1

 

 هـ1441/ 4 /7

 

قسم 

 الموهوبين 

+ 

 المدارس

-  5000 

قسم 

 الموهوبين

 بنات/ بنين

 المدارس

نسبة ترشيح العدد المخصص  -1

   %100لإلدارة 

الطالب من % 5مشاركة  نسبة-2

طالبات المرحلتين المتوسطة و 

والثانوية باالولمبياد الوطني لإلبداع 

 .العلمي 

2 
منظومة 

 االختراع

طالبات / طالب 

 ثالث متوسط 

+ 

 أول ثانوي 

 

 هـ1440 /6/ 7

 

 - - - مدرسة هـ1440/  6/ 9

قسم 

 الموهوبين

 بنات/ بنين

 المدارس 

الطالب والطالبات  حضورنسبة -1

  %70الموهوبين

الطالب من % 30تقديم  نسبة-2

ابتكارات واختراعات او الطالبات 

 .أصيلة بحوث و أفكار 

3 
اسبوع 

 الموهوبة 

الطالبات /الطالب 

من جميع المراحل 

منسوبي التعليم +

المجتمع + 

 .المحلي

 

 هـ1440/ 6/ 26

 

 هـ1440/ 6/ 30

 المدارس

 + 

أقسام 

 اإلدارة 

- - - 

قسم 

 الموهوبين

 بنات/ بنين

 المدارس 

 + 

 اإلدارة  اقسام

نسبة المدارس المستفيدة من 

من مدارس  % 60األسبوع 

 .المحافظة 

استقطاب الداعمين  نسبة  -2

  %10للموهبة 

 الهدف االستراتيجي الثالث
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   الهدف االستراتيجي

 التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها  1 -3 الهدف التفصيلي

 .بالموهوبين نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة  1 -1-3 مؤشر قياس األداء

 / المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

 نظام التسريع الطالبي  4

طالبات الصف / الطالب 

الرابع االبتدائي واألول 

 المجتازاتمتوسط 

 لمعايير التسريع 

25/ 5 /1440 

 

15/ 2 /1441 

 

قسم 

 الموهوبين

 بنات/ بنين

-  5000 

قسم 

 الموهوبين

 بنات/ بنين

 المدارس 

قسم +

االختبارات 

 .والقبول

من % 3نسبة اجتياز  

الطالب والطالبات المنطبق 

 عليهم شروط نظام التسريع  

5 
المشروع الوطني 

 للتعرف على الموهوبين 

طالب الصف الثالث 

والسادس والثالث 

 المتوسط 

 هـ1441/ 1 /2

 

 هـ1441/ 7 /30

 
  5000 - مدارس

قسم 

 الموهوبين

 بنات/ بنين

 المدارس
نسبة ترشيح العدد 

   %100المخصص لإلدارة 

6 

برنامج الرعاية 

برنامج " الصباحية 

لرعاية الموهوبين 

 "  المدرسي

طالب الصف الرابع 

االبتدائي إلى الصف 

 الثالث ثانوي 

 خالل العام المالي 

 هـ1440-1441

 

 -  - المدارس مستمر

قسم 

 الموهوبين

 بنات/ بنين

 المدارس

 و ضور الموهوبينح نسبة -

لبرنامج % 40 الموهوبات

حل المشكالت بطرق إبداعية 

. 

حضور الموهوبين و نسبة  -

للبرنامج % 40الموهوبات 

 .اإلرشادي للموهوبين

 فصول الموهوبين 7

الطالب والطالبات 

 الموهوبين

من الصف الرابع 

الى الصف  االبتدائي

 .الثالث ثانوي

 هـ1440 /1/1

 
 - - - المدارس مستمر

قسم 

 الموهوبين

 بنات/ بنين

 المدارس

عدد الفصول التي تم -

 افتتاحها بالمدارس

نسبة الطالب والطالبات -

المستفيدين من فصول 

 % .70الموهوبين  

 الهدف االستراتيجي الثالث
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث الهدف االستراتيجي

 التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها  1 -3 الهدف التفصيلي

 .بالموهوبين نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة  1 -1-3 األداءمؤشر قياس 

/  عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المشروع
- 

 م
اسم 

 المشروع/البرنامج
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكليف المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من

برنامج 

التحول  

 وطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

8 
البرامج اإلثرائية 

 المسائية

الطالب الموهوبين في 

 مدارس التعليم العام
 مستمر خالل العام

مركز 

 الموهوبين
-  √ 16300 

قسم 

 الموهوبين

مركز 

 الموهوبين

الطالب المقدم عدد 

 لهم برنامج إثرائي

9 
مقياس موهبة 

2019 

الطالب المرشحون من 

 المدارس للصفوف

 ابتدائي 3-6

 متوسط 3

 هـ1440/5/13
مدارس 

 مجد العلوم
- 

 √ 

 
 اليوجد

قسم 

 الموهوبين

مدارس مجد 

 العلوم

 معدل حضور الطالب

100% 

10 

مبادرة تجويد 

ترشيح الطالب 

  موهبةلمقياس 

طالب مرشح من  300

 المدارس
 هـ1440/5/9 هـ1440/5/8

مدارس 

 مجد العلوم

 

 اليوجد - -
قسم 

 الموهوبين

 مدارس مجد

 العلوم

 عدد  الطالب 

باالختبار  الملتحقين 

من  250القبلي على 

 الطالب المرشحون

11 

البرنامج الصيفي 

لرعاية الطالب 

 المتميزين

 6-3طالب الصف 

 ابتدائي

طالب الثالث المتوسط 

المجتازين لمقياس 

 موهبة

 هـ1440صيف 

 

مركز 

 الموهوبين
- 

 √ 

 

حسب ما 

 يرد

قسم 

 الموهوبين

مركز 

 الموهوبين

المشاركين عدد  

طالب 100   

 الهدف االستراتيجي الثالث
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   الهدف االستراتيجي

 االستمرار في تطوير البنى التحتية وتحديثها وتوفير البيئة المحفزة للبيئة التعليمية والبحث العلمي  2 -3 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذيه خاصة - مؤشر قياس األداء

 ---- - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

مبادرة ريجو 

التعلم )إميليا

 (  بالمشاريع

األطفال  في 

 الروضات
 هـ1441/4/29 هـ1441/1/11

 

 ذاتي   - -  الروضات 

قسم 

رياض 

 األطفال 

 -الروضات

 القطاعات

الحكومية )

  (والخاصة

نسبة تعلم اطفال الروضات  

لعدد %3بالمشاريع 

 روضة30

 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13 المدارس تجويد بيئات التعلم  2

 المدارس

اإلشراف 

 التربوي
- - - 

قسم 

اإلشراف 

 التربوي 

 بنات

 المدارس

نسبة تحسن البيئة الصفية 

من مدارس % 10لدى 

 المحافظة

3 

 

 مطابقة العهد

المدارس 

 من بداية الفصل الدراسي الثاني واالقسام

المدارس 

 - - - واألقسام

 

مراقبة 

 المخزون

الخدمات 

العامة 

مشروع 

 فارس

 %90نسبة مطابقة العهد 

4 

 

الجرد الكلي 

 السنوي

المدارس 

 واألقسام 
 هـ1441خالل العام الدراسي 

المدارس 

 واألقسام 
-- 

 

 

√ -- 

 

مراقبة 

 المخزون

التجهيزات 

المدرسية 

-المالية

 المتابعة

عدد عمليات الجرد 

السنوي بما ال يقل عن 

 مرتين خالل العام

 الهدف االستراتيجي الثالث
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   الهدف االستراتيجي

 االستمرار في تطوير البنى التحتية وتحديثها وتوفير البيئة المحفزة للبيئة التعليمية والبحث العلمي  2 -3 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذيه خاصة - مؤشر قياس األداء

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

5 

 

المهارات اإلبداعية 

 لألسر المنتجة

األسر المنتجة 

المشغلة للمقاصف 

 المدرسية

 هـ1440/5/25 هـ1440/5/25

المدرسة 

الثانوية 

11 

- - - 
خدمات 

 الطالب

المدرسة 

الثانوية 

11 

نسبة األسر 

 المستفيدة من 

70% 

6 

 

متطلبات العمل في 

المقاصف 

 المدرسية

االسرة المنتجة 

المشغلة للمقاصف 

 المدرسية

 هـ1440/6/9 هـ1440/4/30
الغرفة 

 التجارية
- - - 

خدمات 

 الطالب

الغرفة 

 التجارية

نسبة االسر 

المستفيدة من 

 %60البرنامج 

7 
قياس جودة بيئات 

 التعلم

 

جميع مدارس 

 - -  مدارس التعليم العام مستمر  المحافظة

الجودة 

وقياس 

 االداء

االشراف 

 التربوي

نسبة تطبيق جودة 

بيئات التعلم بما ال 

في % 70يقل عن 

 المدارس المستهدفة 

 الهدف االستراتيجي الثالث
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   الهدف االستراتيجي

 التوسع في استخدام التقنية المالئمة للمدارس واألقسام  3 -3 الهدف التفصيلي

 رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من إدارة التعليم نسبة  3-3-3 مؤشر قياس األداء

 6 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
االعباء االدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية لتقليل  تخفيف

 التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

 قيمنا رأيك يهمنا  1

 اولياء االمور

 الطالب 

 ومنسوبي التعليم

 هـ1440/8/6 هـ1440/8/2
 المدارس 

 االقسام 
  ـ  ـ  ـ 

مركز رعاية 

 المستفيدين

 الجودة 

الشاملة 

تقنية +

 المعلومات

نسبة رضا المستفيد  

 %80 اليقلبما 

2 
   لقاء

 تواصل
 المدارس

 االول الفصل

 1441لعام 

 

-- 
قاعة  

 االجتماعات
 ـ  ـ  ـ  

مركز رعاية 

 المستفيدين
 ـ 

نسبة المدارس 

المشاركة في % 50

 البرنامج 

3 
في خدمة  التميز

 المستفيدين

   منسوبي

 التعليم
 هـ1440/7/27 هـ1440/7/27

 المدارس 

 االقسام 
  ـ  ـ  ـ 

رعاية  مركز

 المستفيدين
 ـــــ 

المدارس  نسبة   

 واالقسام 

من % 50المستفيدة 

 البرنامج 

 انفعكم  خيركم 4
 مدارس  

 ومنسوبي التعليم 
 مستمر

 المدارس  

 االقسام 
 ـ  ـ ـ 

مركز رعاية 

 المستفيدين

 اقسام

 االدارة

نسبة المدارس   

 واالقسام 

من % 50المستفيدة 

 البرنامج 

 الهدف االستراتيجي الثالث
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   الهدف االستراتيجي

 التوسع في استخدام التقنية المالئمة للمدارس واألقسام  3 -3 الهدف التفصيلي

 رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من إدارة التعليم نسبة  3-3-3 مؤشر قياس األداء

 6 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
االعباء االدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية  تخفيف

 التعليمية لقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

5 

مشروع منصة 

 مدرستي

 

 المدارس
 -- -- مستمر

 

 
-- 

تقنية 

 المعلومات
 الوزارة

نسبة تطبيق النظام 

 على المدارس

100% 

6 

 

 (راسل  نظام ) 

 

 األقسام
 -- -- مستمر

 

 
-- 

تقنية 

 المعلومات
 الوزارة

 

نسبة تطبيق النظام 

 على األقسام 

100 % 

 الهدف االستراتيجي الثالث
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 الهدف االستراتيجي

 
 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث  

 التوسع في استخدام التقنيات المالئمة في المدارس  3 -3 الهدف التفصيلي

 نسبة المدارس المطبقة لجميع الخدمات التعليمية االلكترونية التي تحسن من البيئة التعليمية  4-3-3 مؤشر قياس األداء

 تخفيف االعباء االدارية على المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية 6 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 
 مصادر التعلم في نظام نور 

 (الهيكلة واآللية) 

امناء مصادر 

 التعلم
 هـ1440/5/22 هـ1440/5/22

التدريب مركز 

 (بنين)

 

- 
- - 

التجهيزات 

المدرسية 

 (بنين)

التدريب 

 التربوي

من امناء % 70نسبة التحاق 

 مصادر التعلم في البرنامج

2 
اثراء التعليم باستخدام االجهزة 

 التعليمية

 المعلمين

+ 

 امناء القاعات

 - - - المدارس هـ1440/7/21 هـ1440/7/20

التجهيزات 

 المدرسية 

 (بنات-بنين)

التدريب 

 التربوي 

+ 

الشراكة 

مع 

جامعة 

 الجوف

من المعلمين %30نسبة التحاق 

 والمعلمات في البرنامج

من امناء % 90نسبة التحاق 

 وأمينات المصادر في البرنامج

3 
التوسع في عمل المختبر 

 المركزي

محضري 

 المختبر
 مستمر خالل العام الدراسي

المختبر 

 المركزي
- - - 

التجهيزات 

 المدرسية 

 (بنين)

- 

من محضري % 80نسبة التحاق  

المختبر ومعلمي العلوم في 

 البرنامج

4 
 نظام الصندوق

 المدرسي في نور

أمناء 

الصندوق 

 المدرسي 

 (بنات -بنين)

 هـ1440/7/2 هـ1440/7/1

 

 مركز التدريب 

  + 

 3م+ 1ث

- - - 
خدمات 

 الطالب

مركز 

 التدريب

 التربوي

 

نسبة  المدارس  المفعلة للنظام 

 % 60والمستفيدة من البرنامج  

 الهدف االستراتيجي الثالث
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 الثالث   الهدف االستراتيجي
 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار    

 

 تحسين وسائل األمن والسالمة في المباني المدرسية والمرافق التعليمية  4 -3 الهدف التفصيلي

 في المدارس  التوعويةنسبة برامج السالمة المدرسية   5-3-3 مؤشر قياس األداء

 تحسين وسائل األمن و السالمة في المباني المدرسية  7 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

 

 سالمتك تهمنا

 

 ات/منسقين
 مستمر

 المدارس

-- 

 

-- 

 

-- 

 األمن 

 والسالمة

الدفاع 

 -المدني

قسم 

 السالمة

عدد النشرات التي يتم 

 نشرات ( 4)توزيعها 

2 

 

 مدرستي آمنة

حراس 

وحارسات 

 األمن 
 الفصل الدراسي الثاني 

التدريب 

 التربوي 
-- 

 

-- 

 

-- 

 األمن 

 والسالمة

 

شركة 

 الزواهد

للحراسات 

 األمنية

عدد المستفيدين من 

حراس ( 70)البرنامج 

وحارسات األمن  

 المدارس

3 
المختبرات واألمن 

 والسالمة
 مستمر خالل الفصل الدراسي الثاني المدارس

 

 االدارة

 

-- 

 

 

-- 

 

-- 

التجهيزات 

 المدرسية

 (بنات)

 األمن 

 والسالمة

 

نسبة المدارس المستفيدة 

من البرنامج بما ال يقل 

 %80عن 

4 

أمن وسالمة ذوي 

االحتياجات الخاصة 

 في المباني المدرسية

مدارس  

التعليم العام 

وبرامج 

التربية 

 الخاصة 

 هـ1440/4/30

   هـ1440/7/20

 

مدارس  

التعليم العام 

ومدارس 

برامج 

التربية 

 الخاصة

- - - 

قسم التربية 

 الخاصة 

بنين بنات ــ )  

) 

 

قسم األمن 

والسالمة 

 المدرسية

 

نسبة المدارس المستفيدة 

من إصدار كتيب عن أمن 

وسالمة ذوي االحتياجات 

بما ال يقل عن  الخاصة

90% 

 الهدف االستراتيجي الثالث
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 الثالث   الهدف االستراتيجي
 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار    

 

 التوسع في إنشاء المباني المدرسية لتلبية النمو الكمي وبمواصفات تحافظ على البيئة 5 -3 الهدف التفصيلي

 مؤشر قياس األداء
3-5- 6 

3-5-7 

 طالب  50عدد المدارس الحكومية والمستأجرة اقل من 

 نسبة تنفيذ خطة أحالل المباني الحكومية محل المستأجرة 

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

 ضم المدارس 1
المدارس 

 باألحياء القديمة
 هـ1441/5/7 هـ1440/4/30

المجمعات 

 التعليمية
- 

 

√ - 
التخطيط 

 المدرسي

االشراف 

التربوي 

والمباني 

 والمالية

 

عدد المدارس التي تم 

ضمها  بما ال يقل عن 

 مدرستين

2 

 

برمجة المباني المدرسية 

 الموااقعوتحديد 

 

 االحياء والطالب
 هـ1441/5/7 هـ1440/4/30

 

 الوزارة

 

- 

 

√ 

 

- 

 

التخطيط 

 المدرسي

 

 المباني

 

نسبة المدارس التي 

تم برمجتها بما ال يقل 

 %5عن  

3 

 

 تشغيل المباني المدرسية

 

 الطالب

 والطالبات
 هـ1441/5/7 هـ1440/4/30

 

 إدارة التعليم

 

- 

 

√ 

 

- 

 

التخطيط 

 المدرسي

 

 المباني

 

عدد المدارس التي تم 

تشغيلها بما ال يقل  

 عن مدرستين 

4 

 

التخلص من  المباني 

 المستأجرة

 

المدارس 

 هـ1441/5/7 هـ1440/4/30 المستأجرة

 

 المدارس

 

- 

 

√ 

 

_ 

 

التخطيط 

 المدرسي

 

 المباني

 االجور

 

عدد المدارس 

المستأجرة التي تم 

 اليقلالتخلص منها  

 مدرستين

 الهدف االستراتيجي الثالث
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

 تحسين معدالت أداء الطالب محليا ودوليا 1 -4 الهدف التفصيلي

 متوسط اداء الطلبة في االختبارات المحلية والدولية 1-1-4 مؤشر قياس األداء

 8 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
نظام التقويم الشامل للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتوقع حسب  تطوير

 معايير لكل مرحلة

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 
االختبارات 

 الدولية 

TIMMS 

طلبة في مدارس العينة 

للصف الثامن رياضيات 

 وعلوم

 هـ1440/8/5 هـ1440/5/5
مدارس 

 العينة
--  -- 

الجودة 

وقياس 

 االداء

اإلشراف 

 التربوي

 المدارس

متوسط اداء مدارس 

العينة في االختبارات 

 TIMMSالدولية 

للصف الثامن   2019

 رياضيات وعلوم

طلبة في مدارس العينة 

للصف الرابع رياضيات 

 وعلوم

 هـ1440/8/5 هـ1440/5/5
مدارس 

 العينة
-- √ -- 

الجودة 

وقياس 

 االداء

اإلشراف 

 التربوي

 المدارس

متوسط اداء مدارس 

العينة في االختبارات 

 TIMMSالدولية 

للصف الرابع   2019

 رياضيات وعلوم

2 

3 

 االختبارات الوطنية

مادة لغتي الصف )

الرابع والثاني 

 (متوسط

 

 مدارس العينة

 هـ1440/7/14 هـ1440/5/5

 

مدارس 

 --  -- العينة

الجودة 

وقياس 

 األداء

اإلشراف 

 التربوي

 المدارس

متوسط  اداء مدارس 

العينة في اختبارات 

 الوطنية 

مادة لغتي الصف )

 (الرابع والثاني متوسط

4 
االختبارات 

 التشخيصية

مدارساالبتدائية 

 والمتوسطة

 (رياضيات+ لغتي ) 

 هـ1441/3/30 هـ1440/5/5

 

جميع 

 المدارس

-- √ -- 

 

الجودة 

وقياس 

 األداء

اإلشراف 

 التربوي

 المدارس

نسبة تطبيق االختبارات 

%  100التشخيصية 

على جميع مدارس 

 .المحافظة  المستهدفة

 الهدف االستراتيجي الرابع
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 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

 معدالت أداء الطالب محليا ودوليا تحسين 1 -4 الهدف التفصيلي

 تنفيذية خاصة مؤشرات - مؤشر قياس األداء

 8 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
نظام التقويم الشامل للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتوقع حسب  تطوير

 معايير لكل مرحلة

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

توظيف خرائط 

المفاهيم في تحقيق 

 االستيعاب القرائي

معلمات اللغة 

 العربية

 لجميع

لمراحل ا

 الدراسية 

1440/6/13 1441/5/7 
مركز 

 التدريب 
- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي 

من %  10نسبة تمكن 

الطالبات في 

المدارس 

المستهدفة  من 

 الفهم القرائي 

2 

توظيف خرائط 

المفاهيم في تحقيق 

 المفاهيمياالستيعاب 

للعلوم الطبيعية 

 بفروعها

معلمات 

العلوم 

الطبيعية 

 بفروعه 

1440/6/13 
1441/5/7 

 

مركز 

 التدريب 

 

- --- - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

 

التدريب 

 التربوي 

معدل تحسن االستيعاب 

المفاهيمي لدى 

من % 10

الطالبات  في 

المدارس 

 المستهدفة 

3 

تفعيل التجارب 

العملية للصف 

 الخامس االبتدائي 

معلمات 

العلوم 

للمرحلة 

 االبتدائية

1440/6/13 

 
1441/5/7 

مركز 

 التدريب 
-- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

 

التدريب 

 التربوي 

 

نسبة تفعيل المعلمات  

للتجارب العملية في 

المرحلة االبتدائية 

 %30بنسبة 

4 

تحقيق االستيعاب 

المفاهيمي في 

المنهج )الرياضيات 

 (اللولبي

معلمات 

الرياضيات 

لجميع 

المراحل 

 الدراسية

1440/6/13 
1441/5/7 

 

مركز 

 التدريب 

 

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

 

التدريب 

 التربوي 

 

معدل تحسن االستيعاب 

المفاهيمي لدى 

من % 10

الطالبات  في 

المدارس 

 المستهدفة 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

 تحسين معدالت أداء الطالب محليا ودوليا 1 -4 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء

 8 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير نظام التقويم الشامل للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب 

 والمتوقع حسب معايير لكل مرحلة

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

5 

دور القيادة المدرسية في 

تحسين نواتج التعلم في 

ضوء التجارب الناجحة 

 والصالحيات 

قائدات 

 المدارس
1440/6/13 1441/5/7 

مركز التدريب 

 التربوي
- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

 

قسم التدريب 

 التربوي
 تجارب ناجحة( 2)عدد 

 - - - المدارس 1441/5/7 1440/6/13 الطالبات فصول الدعم 6

األشراف 

 التربوي

 بنات

 

 

 المدارس

نسبة ارتفاع المستوى 

التحصيلي لدى 

 من الطالبات % 10

7 
معالجة الضعف القرائي 

 والكتابي

 الطالبات

 
1440/6/13 1441/5/7 

مركز التدريب 

 التربوي
- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

 

قسم التدريب 

 التربوي

معدل تحسن مهارات 

القراءة والكتابة لدى 

من طالبات % 20

الصفوف األولية في 

 المدارس المستهدفة

8 

المحسوسات واليدويات 

في تدريس العلوم 

والرياضيات في الصفوف 

 األولية

معلمات 

الرياضيات

 والعلوم

في 

الصفوف 

 األولية

 

1440/6/13 1441/5/7 
مركز التدريب 

 التربوي
- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

 

قسم التدريب 

 التربوي

%  70نسبة المستفيدات 

من معلمات 

الصفوف االولية  

على استخدام 

في  المحسوسات

 التدريس
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

 تحسين معدالت أداء الطالب محليا ودوليا 1 -4 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء

 8 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير نظام التقويم الشامل للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتوقع حسب 

 معايير لكل مرحلة

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

9 

الطرق التدريسية 

الفاعلة في اكتساب 

مهارات اللغة 

 االنجليزية

معلمات 

اللغة 

االنجليزية 

للمرحلة 

لجميع 

 المراحل

1440/6/13 1441/5/7 

مركز 

التدريب 

 التربوي

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

التدريب 

 التربوي 

نسبة تحسن مهارات 

اللغة االنجليزية 

من %  10لدى 

الطالبات  في 

المدارس 

 .المستهدفة

10 
مفاهيم ومهارات في 

 التحصيلي والقدرات 

طالبات 

المرحلة 

 الثانوية 

1440/6/13 1441/5/7 

مركز 

التدريب 

 التربوي

- - - 

األشراف 

 التربوي

 بنات

 

التدريب 

 التربوي 

معدل ارتفاع متوسط 

القدرات 

والتحصيلي بمعدل 

عن العام % 2

 .السابق 

11 

القياس المرحلي 

للصفوف األولية 

والمرحلتين 

االبتدائية 

 والمتوسطة 

 رابع 

 أول متوسط

 أول ثانوي

 

 - - - المدارس 1441/5/7 1440/6/13

األشراف 

 التربوي

 بنات

 

- 

% 95نسبة تصنيف 

 رتبياً من المدارس 

 وفئوياً 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

 تحسين معدالت أداء الطالب محليا ودوليا 1 -4 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء

 8 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير نظام التقويم الشامل للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتوقع حسب 

 معايير لكل مرحلة

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية
المخص

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1

2 

دراسة الفجوة 

بين نتائج 

الثانوية العامة 

واختبارات 

 القياس

معلمو ومعلمات 

طالبات / وطالب 

الصف الثالث 

 الثانوي

1440/5/8 1440/8/26 

المدارس 

 الثانوية

 بنات/ بنين 

.  - 

االختبارات 

 والقبول

بنات / بنين ) 

) 

االختبارات 

االشراف 

 التربوي

التوجيه 

واإلرشاد  

التدريب 

 التربوي

نسبة ردم الفجوة بين 

اختباري الثانوية 

العامة واختباري 

 (60)قياس  
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس الهدف االستراتيجي 

 زيادة القدرات التنافسية للطلبة و تنمية مهاراتهم و تعزيز جدارتهم 1-5 الهدف التفصيلي 

 اليوم الدراسي( داخل-خارج)الصفية نسبة الطالب المشاركين باألنشطة غير  1-1-5 مؤشر قياس األداء 

 9 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها 

 بالمناهج واألنشطة غير الصفية

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

مكان  تاريخ التنفيذ 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 
 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

1 
المؤتمر العلمي 

 بقيادة الطلبة 
 ث+م+طالبات ب

 هـ1440/4/30

 

 هـ1441/4/8

 

 

 -  - المدارس

قسم نشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس

عدد البحوث المقدمة من 

 المدارس 

 (بواقع ثالثة بحوث) 

2 
أولمبياد العلوم و 

 الرياضيات

طالب و طالبات 

 ث+م+ب

 هـ1440/4/30

 

 هـ1441/4/8

 
 -  - المدارس

قسم نشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس

الطالبات و عدد الطالب

المرشحات على 

المستوى الوطني 

طالب  5ترشيح )

 (وطالبات

3 
على األخضر 

 مشينا
 م+بطالبات 

 هـ1440/4/30

 
 هـ1441/4/8

 المدارس

مركز +

 النشاط

-  - 

قسم نشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس

شاركة الم نسبة

من الفئة 20%

 المستهدفة

4 
منافسات اللغة 

 العربية

الطالب والطالبات 

 ث+م

 هـ1440/4/30

 
 -  - المدارس هـ1441/4/8

قسم نشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس

عدد  الطالب والطالبات 

المستوى  المرشحين على

 (2)الوطني

 المهارات األدبية 5
طالب و طالبات 

 ث+م

 هـ1440/4/30

 
 -  - المدارس هـ1441/4/8

قسم نشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس
نسبة  المشاركات على 

 %30المستوى الوطني 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس الهدف االستراتيجي 

 زيادة القدرات التنافسية للطلبة و تنمية مهاراتهم و تعزيز جدارتهم 1-5 الهدف التفصيلي 

 اليوم الدراسي( داخل-خارج)الصفية نسبة الطالب المشاركين باألنشطة غير  1-1-5 مؤشر قياس األداء 

 9 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها 

 بالمناهج واألنشطة غير الصفية

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 
مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 
 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

6 

التربية البدنية 

لصحة  المعززة

 الطالبات

 ث+م+طالبات ب
 هـ1440/4/30

 

 هـ1441/4/8

 

 

 -  - المدارس
قسم نشاط 

 الطالبات
 المدارس

الطالبات  نسبة عدد

الممارسات لألنشطة البدنية 

في الطابور الصباحي و 

 %50ساعة النشاط 

7 

 الخطأولمبياد  

العربي و الزخرفة 

   اإلسالمية

 ث+م+طالبات ب
 هـ1440/4/30

 

 هـ1441/4/8

 
 -  - المدارس

قسم نشاط 

 الطالبات
 المدارس

عدد الطالبات المرشحات 

على المستوى الوطني 

(3) 

8 

 

أولمبياد 

  التصميم الفني

 م+بطالبات 
 هـ1440/4/30

 
 هـ1441/4/8

 المدارس

مركز +

 النشاط

-  - 
قسم نشاط 

 الطالبات
 المدارس

عدد الطالبات المرشحات على 

 (1)المستوى الوطني

9 
ثقافة الحوار و 

 اإلتصال مهارات
 ث+مطالبات 

 هـ1440/4/30

 
 -  - المدارس هـ1441/4/8

قسم نشاط 

 الطالبات
 المدارس

عدد الطالبات المرشحات على 

 (1)المستوى الوطني

10 
 تحدي البرمجيات

 
 ث+مطالبات 

 هـ1440/4/30

 
 -  - المدارس هـ1441/4/8

قسم نشاط 

 الطالبات
 المدارس

عدد الطالبات المرشحات على 

 (1)المستوى الوطني
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس الهدف االستراتيجي 

 زيادة القدرات التنافسية للطلبة و تنمية مهاراتهم و تعزيز جدارتهم 1-5 الهدف التفصيلي 

 اليوم الدراسي( داخل-خارج)الصفية نسبة الطالب المشاركين باألنشطة غير  1-1-5 مؤشر قياس األداء 

/  عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المشروع
9 

تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج 

 واألنشطة غير الصفية

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 
 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 
 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

11 
الرسم و التصوير 

 التشكيلي
 ث+م+طالبات ب

 هـ1440/4/30

 

 هـ1441/4/8

 

 

 -  - المدارس
قسم نشاط 

 الطالبات
 المدارس

عدد الطالبات المرشحات 

 (2)على المستوى الوطني

 مبادرة ريادي 12
طالب و طالبات 

 ث+م+ب

 هـ1440/4/30

 

 هـ1441/4/8

 
 -  - المدارس

قسم نشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس

نسبة مشاركة المتأهلين 

من المدارس المستهدفة 

40% 

13 
أولمبياد  الوطني 

 للتاريخ

طالب وطالبات 

 م+ب

 هـ1440/4/30

 
 هـ1441/4/8

 المدارس

مركز +

 النشاط

-  - 

قسم نشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس

نسبة مشاركة المتأهلين 

من المدارس المستهدفة 

30% 

14 
التطوع في الميدان 

 التربوي

طالبات طالب و

 ث+م

 هـ1440/4/30

 
 -  - المدارس هـ1441/4/8

قسم نشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس

نسبة عدد الطالب و 

المشاركين  والطالبات

80% 

 المسرح المدرسي 15
الطالب والطالبات 

 ث+م

 هـ1440/4/30

 
 -  - المدارس هـ1441/4/8

قسم نشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس
عدد النصوص المسرحية 

 (  1)المقدمة 

16 

طالبنا و  مبادرة

متعة البرمجة 

   بالمايكروبيت

طالب وطالبات 

 المدارس

 

 -  المدارس مستمر خالل العام الدراسي

تقنية 

-المعلومات

شعبة 

 الحاسب

 المدارس

 المشاريع المنتجة نسبة-

عدد المدارس المفعلة -

 للمبادرة 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 الخامس  االستراتيجيالهدف 
 للطلبةتعزيز القيم والمهارات األساسية 

 

 زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم5-2 1-5 الهدف التفصيلي

 نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي 1-1-5 األداءمؤشر قياس 

 9 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج واألنشطة 

  غير الصفية

 المستهدفون المشروع/اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكليف المالية
المخص

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من

برنامج 

التحول  

 وطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

17 
 مبادرة زيارة تقنية 

 

 طالب المدارس

 
 مستمر خالل العام الدراسي

 قسم

تقنية 

المعلوما

 ت 

- - - 

تقنية 

المعلومات

شعبة -

 الحاسب

 المدارس

عدد زيارات 

 المدارس

نسبة ارتفاع 

الوعي التقني 

 لدى الطالب 

18 
 المبادرات  التطوعية

 افطار صائم

المعتمرين و افطار 

 صائم
1440/9/10 1440/9/30 

منفذ 

 الحديثة
- - - 

النشاط 

 الطالبي 

الجمعيات 

 الخيرية

 نسبة الخدمات

المقدمة 

بنسبة معتمرين لل

85% 

19 
 المبادرات  التطوعية

 خدمة الحجاج

خدمة ضيوف 

الرحمن لموسم حج 

 هـ1440

1440/12/20 

 

1440/11/25 

 

منفذ 

 الحديثة

 

 الوزارة -

حسب 

المخص

 ص

النشاط 

 الطالبي 
- 

 نسبة الخدمات

خدمة المقدمة 

الحجاج بنسبة 

85% 

 منافسات التميز الكشفي 20
–اشبال )كشافة 

 (متقدم –فتيان 
1440/5/1 

1440/8/1 

 
- 

المركز 

 الكشفي
- 2500 

النشاط 

 الطالبي 
- 

نسبة مشاركة 

من %  70

 الكشافة
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي 

 زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم5-2 1-5 الهدف التفصيلي

 نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي 1-1-5 مؤشر قياس األداء 

/  عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المشروع
9 

تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج واألنشطة غير 

  الصفية

 م
اسم 

 المشروع/البرنامج
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكليف المالية
المخص

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى التقويم من التهيئة

برنامج 

التحول  

 وطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

21 
أولمبياد الحاسب 

 اآللي

طالب جميع 

 المدارس
 3000 الوزارة -  المدارس 1440/3/30 1440/2/1

النشاط 

 الطالبي
 المدارس

نسبة مشاركة 

المدارس بنسبة 

100% 

22 
االولمبياد الوطني 

 للربوت

طالب جميع 

 المدارس
 3000 الوزارة  - المدارس 1440/4/15 1440/2/1

النشاط 

 الطالبي
 المدارس

نسبة مشاركة 

 %80المدارس بنسبة 

23 
برنامج جلوب 

 البيئي
 1440/6/1 1440/2/1 طالب مركز جلوب

مركز جلوب 

 البيئي
 1500 الوزارة - 

النشاط 

 الطالبي
 المدارس

الفئة نسبة مشاركة 

 %100المستهدفة 

 المرسم الحر 24

طالب المرحلة 

االبتدائية 

 والمتوسطة

 هـ1440/5/4

 

 هـ1440/4/1

 
 الوزارة - ساحة اإلدارة

3500 

 

النشاط 

 الطالبي
 المدارس

%  70نسبة مشاركة 

 من طالب المدارس

25 
المعارض 

 المدرسية

طالب المرحلة 

االبتدائية 

 والمتوسطة

 الوزارة - المدارس هـ1440/4/1 هـ1440/5/4
7000 

 

النشاط 

 الطالبي
 المدارس

%  70نسبة مشاركة 

 من طالب المدارس
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 للطلبةتعزيز القيم والمهارات األساسية  الخامس الهدف االستراتيجي 

 

 زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم5-2  1-5 الهدف التفصيلي

 نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي 1-1-5 األداءمؤشر قياس 

 المشروع / عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
9 

تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج واألنشطة غير 

 الصفية

 م
اسم 

 المشروع/البرنامج
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكليف المالية
المخص

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى التقويم من التهيئة

برنامج 

التحول  

 وطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

 برنامج أهلها 26
 الطالب والطالب

 ث -م

1440/1/1

5 

1440/1/2

9 
 - المدارس

 الوزارة 

 
1500 

النشاط 

 الطالبي

 بنات -بنين

 المدارس
من % 70ـنسبة مشاركة 

 الطالبات في المدارس

 التمكين االجتماعي 27
طالب المرحلة 

 االبتدائية
 1500 الوزارة  - المدارس طوال العام

النشاط 

 الطالبي
 المدارس

المدارس نسبة تنفيذ 

 %90المعنية بـنسبة 

 1500 الوزارة  - المدارس طوال العام ث+م+طالب ب عيش السعودية 28
النشاط 

 الطالبي
 المدارس

من % 60نسبة مشاركة 

 الفئة المستهدفة

 2000 الوزارة  - المدارس طوال العام جميع المدارس بيعة ووالء 29
النشاط 

 الطالبي
 المدارس

لجميع % 100نسبة تنفيذ 

 المدارس

30 
المسابقة التوعية 

 لكبار السن

جميع المدارس 

 (ابتدائي)
 1500 الوزارة  - المدارس لقاء كل فصل دراسي

النشاط 

 الطالبي
 المدارس

والبرامج نسبة المشاركة 

 %80المنفذة 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس االستراتيجيالهدف 

5-2 1-5 الهدف التفصيلي جدارتهم زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز   

 نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي 1-1-5 األداءمؤشر قياس 

/  عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المشروع
9 

تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج واألنشطة غير -

  الصفية

 م
اسم 

 المشروع/البرنامج
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكليف المالية
المخص

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من

برنامج 

التحول  

 وطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

 بطولة الجمباز 31
طالب المرحلة 

 االبتدائية
 2500 الوزارة -  المدارس هـ1440/6/30 هـ1440/6/15

النشاط 

 الطالبي
 اإلشراف

المدارس مشاركة  نسبة

 %80االبتدائية بنسبة 

 بطولة كرة السلة 32

طالب المرحلة 

المتوسطة 

 والثانوية

 4000 الوزارة - المدارس هـ1440/7/27 هـ1440/7/4
النشاط 

 الطالبي
 اإلشراف

مدارس مشاركة نسبة 

المتوسط والثانوي 

 %90بنسبة 

 بطولة كرة القدم 33
جميع الطالب 

 والمراحل
 6000 الوزارة - المدارس هـ1441/2/20 هـ1440/4/30

النشاط 

 الطالبي
 اإلشراف

مدارس مشاركة نسبة 

المحافظة بنسبة 

80% 

34 
اختراق سباق 

 الضاحية

طالب المرحلة 

 االبتدائية
 هـ1440/5/1 هـ1440/5/1

إحدى شوارع 

 المحافظة
 3000 الوزارة -

النشاط 

 الطالبي
 اإلشراف

المدارس مشاركة نسبة 

 %90االبتدائية بنسبة 
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس الهدف االستراتيجي 

 جداراتهمزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز  1-5 الهدف التفصيلي 

 اليوم الدراسي( داخل-خارج)الصفية نسبة الطالب المشاركين باألنشطة غير  1-1-5 مؤشر قياس األداء 

 9 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها 

 بالمناهج واألنشطة غير الصفية

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 
مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
 إلى  من

تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

35 

أولمبياد 

التحصيل 

 الدراسي

طالبات الصف 

الثالث ثانوي 

 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13 بقسميه

المدارس 

واألشراف 

 التربوي

 

 _  _ -  

اإلشراف 

 التربوي 

 بنات

التدريب 

 التربوي

% 95نسبة تصنيف  

من مدارس المرحلة 

 وفئوياً  رتبياً الثانوية 

 

36 

بلسان عربي 

 مبين 

طالبات المرحلة 

 المتوسطة
 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13

المدارس 

واألشراف 

 التربوي

 

_ 

  

_ 

  

اإلشراف  -

 التربوي 

 بنات

التدريب 

 التربوي

نسبة تكريم الطالبات 

% 80الالتي حققن 

فأعلى من معايير 

 .المسابقة

37 

كلمة  500

شائعة لتسهيل 

فهم اللغة 

 االنجليزية

طالبات المرحلة 

 الثانوية

 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13

المدارس 

واألشراف 

 التربوي

 

اإلشراف  - _ _

 التربوي 

 بنات

عدد تكريم الطالبات  المدارس

من حفظ  تمكننالالتي 

كلمة  400وقراءة  

 .فأعلى
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس الهدف االستراتيجي 

 جداراتهمزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز  1-5 الهدف التفصيلي 

 اليوم الدراسي( داخل-خارج)الصفية نسبة الطالب المشاركين باألنشطة غير  1-1-5 مؤشر قياس األداء 

 9 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج 

 واألنشطة غير الصفية

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

مكان  تاريخ التنفيذ 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 
 مؤشرات اإلنجاز 

 المساندة  الرئيسية  وزارة تحول وطني إلى  من

38 

البحث العلمي 

وأدواته في 

المهارات 

الحياتية 

 والنفسية 

طالبات المرحلة 

 الثانوية 

 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13

 المدارس

التدريب 

 التربوي

اإلشراف  - _  _ 

 التربوي 

 بنات

التدريب 

 التربوي

عدد  البحوث العلمية المحكمة 

)  الثانوية من طالبات المرحلة 

3 ) 

39 

 مسيرة التفوق

 

 

طالب والطالبات 

االوائل المتفوقين 

مرحلة فيدراسيا   

(ث-م)  

مسرح  1441/4/25 1441/1/2

إدارة 

 التعليم

صندوق  - -

ادارة 

 التعليم

 

 التوجيه 

 وإلرشاد

 بنات -بنين

 المدارس

الجهات ذات 

 العالقة

نسبة تكريم االوائل من الطالب -

والطالبات على مسرح إدارة التعليم 

100/% 

40 

الرحلة ا لعلمية في 

 الثامنةدورتها 

الطالب والطالبات 

والمتفوقاتالمتفوقين   

الدراسي  الغصل الفصل الدراسي الثاني

 الثاني

التوجيه  200000 وزاري - تعليم الجوف

 وإلرشاد

 بنات -بنين

الطالب والطالبات  الذين  عدد المدارس

للرحلة العلمية بما ال يقل  المتاهلين

 عن طالب وطالبة من إدارة التعليم

41 

  المتحدث الصغير 

 األطفال في الروضات

 هـ1441/3/17 هـ1441/3/12  

 الروضات  

مستشفى 

 القريات

قسم )

 (األطفال

 ذاتي  _  _ 

   

قسم رياض 

 األطفال 

  

الروضات 

أولياء 

 األمور 

 الروضات  

عدد  الروضات المشاركه في 

 (3)الصغير برنامج المتحدث 
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 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس الهدف االستراتيجي 

 تنمية المسئولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 2-5 الهدف التفصيلي 

 اليوم الدراسي( داخل-خارج)الصفية نسبة الطالب المشاركين باألنشطة غير  2-2-5 مؤشر قياس األداء 

 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
9 

10 

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية -

 .وتضمينها بالمناهج واألنشطة غير الصفية 

 .برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية -

 م
/ اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
 إلى  من

تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

1 
أندية مدارس 

 الحي

الطالب و الطالبات 

 المجتمع+
 هـ1441/4/8 هـ1440/4/5

مراكز 

أندية الحي 

في 

المدارس 

 المختارة

-  - 

قسم 

النشاط 

 الطالبي

 -بنين

 بنات

 شركة تطوير

 المدارس+

نسبة البرامج المنفذة  -

 %40بما ال يقل عن 

نسبة المستفيدين -

من البرامج بما ال 

 %30يقل عن 

عدد األندية التي تم  -

 (2)افتتاحها 

2 

أنت فخر   

 الوطن

  

 الروضات

 هـ1441/1/28 هـ1441/1/24

 الروضات

  

_ 

  

_ 

  

 ذاتي

  

قسم رياض 

 األطفال

  

منسوبات 

 الروضة

 أولياء األمور  -

نسبة  تطبيق 

على % 2البرنامج 

 الروضات 

3 

ماذا أريد من )  

 (  العالم 

 الروضات

 هـ1441/3/8 هـ1441/3/2

قاعه خالد  

مول /الفيصل

 القريات

قسم رياض  ذاتي _ _

 األطفال

منسوبات 

-الروضة

 اولياء األمور

عدد الروضات  

المشاركة  باألركان 

 (3)التعليمية 

4 

 الروضات رؤية وطن

 هـ1441/4/29 هـ1441/1/2

قسم   ذاتي _ _ الروضات

 األطفال

نسبة  تطبيق  الروضات 

البرنامج على 

 %1الروضات 
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 الخامس الهدف االستراتيجي
 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

 

 تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 2-5 الهدف التفصيلي

 نسبة الخدمات االرشادية المقدمة للطلبة 3-2-5 مؤشر قياس األداء

 9 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية والمؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية و تضمينها 

 في المناهج واألنشطة غير الصفية

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

التغذية وانعكاساتها 

على التحصيل 

 الدراسي

 -- -- -- - هـ1440/8/15 هـ1440/7/30 طالب وطالبات المدارس

خدمات 

 الطالب

عدد المدارس المستفيدة  المدارس

 من النشرة

نسبة الطلبة المشاركين 

 %50في االستبيان 

2 
التوعية بمرحلة 

 البلوغ

طالبات المرحلة 

المتوسطة في   

 المدارس المختارة

 هـ1441/4/25 هـ1441/1/2
المدارس 

 المختارة
-- -- -- 

الصحية 

 المدرسية
 المدارس

عدد الملتحقات بالبرنامج 

بحيث ال يقل عن  

طالبة  في كل مدرسة 50

 0من مدارس العينة 

 هـ1440/6/30 هـ1440/5/21 الطالبات السكري 3
المدارس 

 المختارة
-- -- -- 

الصحية 

 المدرسية

الشؤون 

 الصحية

عدد المدارس المنفذ بها 

البرنامج بحيث ال تقل 

 مدارس من العينة 9عن  

 -- -- -- المدارس هـ1441/8/15 هـ1441/1/2 الطالبات صحتي في نظافتي 4
الصحية 

 المدرسية
 المدارس

عدد المدارس المنفذة  

بحيث ال تقل عن  

 0بنات مدرسة25

 مبادرة قياس األنيميا 5
عينة من طالب المرحلة 

 االبتدائية للبنين
 هـ1440/8/15 هـ1440/6/1

مدارس البنين 

 المختارة
-- -- -- 

الصحية 

 المدرسية

الشؤون 

الصحية 

 والمدارس

عدد الطالب المستفيدين 

 اليقلمن البرنامج بحيث 

طالب في 10عن 

 0المدارس المختارة 

 الهدف االستراتيجي الخامس
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي

 تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 2-5 الهدف التفصيلي

 نسبة الخدمات االرشادية المقدمة للطلبة 3-2-5 مؤشر األداء

 عنوان المبادرة ا لمرتبطة بالبرنامج
9 

تطوير مصفوفة  متكاملة  لمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة  العامة  

 والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة
  

 م 

  

 اسم

 /المشروع البرنامج

  

  

  

 المستهدفون

   تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية

  

المالي 

 المخصص

 مؤشرات اإلنجاز جهات التنفيذ

 تحول الى من

 وطني

 المساندة الرئيسية وزارة

 

6 
 

  التهيئة اإلرشادي

الطالبات والطالب  

المستجدين في الصف 

(ث-م-ب)اول   

234بند √ ---- المدارس 1441/1/6 1441/1/2  التوجيه  

 واالرشاد

 بنات -بنين

االشراف 

النشاط -التربوي

االعالم -الطالبي

 التربوي

عدد المدارس المنفذة لتهيئة 

  االرشادية لطالب والطالبات  

المستجدين  في جميع مدارس 

 المحافظة 

 

7 
طالبات الصف  انجاز السعودية

 السادس

234بند √ ----- المدارس 1441/3/30 1441/1/2 التوجيه  

 واالرشاد

انجاز السعودية

  

%  100نسبة مشاركة مااليقل عن

 من العينة المستهدفة

 

8 
التطبيقات التربوية 

(خصائص النمو الطالب ) 

الطالب والطالبات -

 المرشدات

 ث -م  –ب 

 المدارس 1441/4/25 1440/4/3

  

---- √ 

9450 

 التوجيه 

 واالرشاد

  بنات -بنين

 نسبة تنفيذ البرنامج االرشادي  المدارس

%  100العينهعلى مدارس   

 

9 
االطار العام لرعاية السلوك 

 وتقويمه

 √ ---- المدرس 1441/4/25 1440/4/3 جميع الطلبة

...... 

 التوجيه 

 واالرشاد

 بنات -بنين

-التدريب التربوي

المؤسسات 

والهيئات  ذات 

 العالقة

نسبة تنفيذ البرنامج  التثقيفي على 

%80عنمدارس العينه بما اليقل   

 

1

0 

  

 قدراتي اعلى

طالبات الصف الثالث 

 ثانوي

234بند ---- --- المدارس 1441/4/25 1440/4/30 التوجيه  -

 واإلرشاد

 بنات

 نسبة ردم الفجوة بين اختبار قياس

 القدرات والتحصيلية

%50لدى الطالبات   

 

1

1 

  

 بصمة اثر

 جمع الطالبات

(ث-م -ب)  

التوجيه  -234- ---- ---- المدارس 1441/4/25 1440/4/30

 واإلرشاد

 بنات

نسبة انخفاض معدل المشكالت في   المدارس

%50المدارس   

 الهدف االستراتيجي الخامس
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



االستراتيجيالهدف   تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس 

 تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 2-5 الهدف التفصيلي

 نسبة الخدمات االرشادية المقدمة للطلبة 3-2-5 مؤشر األداء

 عنوان المبادرة ا لمرتبطة بالبرنامج
9 

تطوير مصفوفة  متكاملة  لمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة  العامة والعملية  

 وتضمينها في المناهج واألنشطة

   

 م

  

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

  

  

 المستهدفون

   تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

   جهة التكلفة المالية

المالي 

 المخصص

 مؤشرات اإلنجاز جهات التنفيذ

 تحول الى من

 وطني

 المساندة الرئيسية وزارة

 

12 
 بناء قائمة

 المشكالت

 الطالبية

لبات والطا لطالب

 التعليم العام

م الحالي  العا

 هـ1441/1440

م  العا

الحالي

1441/1440 

 التوجيه  100000 √ ---- تعليم القريات 

 واالرشاد

 بنات -بنين

  من نسبة المستفيدين التدريب

البرنامج 70%  

 

13 
تطبيق 

 قواعد

 السلوك

 والمواظبة

طالب وطالبات 

المرحلة 

 ث+م+ب

1440/4/30 1441/4/25 

 المدارس

234بند √ ------  التوجيه  

 واالرشاد

 بنات -بنين

نسبة االلتزام بقواعد السلوك  المدارس

 والمواظبة في

عن  مااليقلمدارس العينة 

80%  

 

14 
تنمية مهارات 

الطالب السلوكية 

 و

 المعرفية

الطالب  

 والطالبات

 التوجيه  95000 √ نعم تعليم القريات 1441/4/25 1440/4/30

 واالرشاد

 بنات -بنين

نسبة تثقيف ماال يقل عن  المدارس

من الطالب و الطالبات% 70  

 الهدف االستراتيجي الخامس
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 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس الهدف االستراتيجي 

 تنمية المسئولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 2-5 الهدف التفصيلي 

 نسبة الخدمات االرشادية المقدمة للطلبة 3-2-5 مؤشر قياس األداء 

 9 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية 

 وتضمينها بالمناهج واألنشطة غير الصفية

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 
مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
 إلى  من

تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

15 

 جميع المدارس االنضباط المدرسي

 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13

قسم اإلشراف  - _  _  المدارس

 التربوي 

التدريب 

 التربوي

نسبة ارتفاع معدل انتظام 

عن العام % 5الطالبات 

 .السابق 

16 

برنامج االسبوع 

 التمهيدي 

 (ألني مميز)

 العوقطالبات 

الفكري في 

المرحلة أول 

 ابتدائي

وأول متوسط  

 وأول ثانوي

 هـ1440/7/25 هـ1440/7/25
 المدارس

 
- - 

قسم التربية 

 الخاصة 

اإلرشاد 

 الطالبي 

اإلعالم 

 التربوي  

نسبة  تنفيذ البرنامج في 

مدارس الفئة المستهدفة 

100% 

17 

 الطالبات مسؤولأنا 

 هـ1441/5/7 هـ1440/6/13

 المدارس

 

قسم اإلشراف  - _ _

 التربوي 

 

نسبة المستفيدات من نشرة  المدارس

ثقافة المسؤولية المجتمعية 

 .من الطالبات% 60لدى 

18 

االرشاد التعليمي 

 المهني

جميع طالبات 

(ث-م)وطالب   

 التوجيه  234بند  √ 1441/4/25 1440/4/30

 واالرشاد

  -بنين

 بنات

االشراف 

-التربوي

النشاط 

-الطالبي

 االعالم

عدد البرامج المنفذة للفئة 

 ال يقل عن برنامجين المستهدفة

نسبة مستوى الوعي للعينة  -

بالدليل التعليمي والمهني للطالب 

  %99نسبة

 الهدف االستراتيجي الخامس
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 الخامس الهدف االستراتيجي العام رقم
 

 القيم والمهارات األساسية للطلبةتعزيز 

 تنمية المسئولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 2-5 الهدف التفصيلي

 نسبة الخدمات االرشادية المقدمة للطلبة 3-2-5 مؤشر قياس األداء رقم 

 9 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية وتضمينها 

 بالمناهج واألنشطة غير الصفية

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

  

 من

 

 إلى
برنامج 

التحول 

 وطني

   المساندة الرئيسية الوزارة

1

9 

رعاية متكرري الغياب 

 والتأخر الصباحي

الطالب متكرري 

الغياب والتأخر 

 الصباحي

  -  -  - المدارس هـ1441/5/6 هـ1440/5/14
التوجيه 

 واإلرشاد

اإلشراف 

 التربوي

البرنامج نسبة تنفيذ 

بنسبة في المدارس 

من الفئة % 85

 المستهدفة

  

2

0 

رعاية المتأخرين 

 دراسيًا

الطالب المتأخرين 

 دراسيًا
  -  -  - المدارس هـ1441/5/13 هـ1440/5/25

التوجيه 

 واإلرشاد

اإلشراف 

 التربوي

البرنامج نسبة تنفيذ 

بنسبة في المدارس 

من الفئة % 85

 المستهدفة

  

 الهدف االستراتيجي الخامس
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 الخامس الهدف االستراتيجي 
 للطلبةتعزيز القيم والمهارات األساسية 

 

 تنمية المسئولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 2-5 الهدف التفصيلي

 نسبة الخدمات االرشادية المقدمة للطلبة 3-2-5 مؤشر قياس األداء

/  البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
9 

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية وتضمينها 

 بالمناهج واألنشطة غير الصفية

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 من التهيئة

 إلى

 التقويم

برنامج 

التحول 

 وطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

21 
المدارس المعززة 

 للسلوك اإليجابي

طالب مدارس 

 المحافظة
 هـ1440/7/15 هـ1440/7/21

 المدارس

    5430 

التوجيه 

 واإلرشاد

 بنين

اإلشراف 

 التربوي

برامج تدريبية نسبة تنفيذ 

للطالب والمرشدين بنسبة 

85% 

22 
الخدمات المقدمة للطلبة 

 والحاالت الخاصة 

طالب مدارس 

 المحافظة
 هـ1441/4/1 هـ1440/8/2

 المدارس

    5400 

التوجيه 

 واإلرشاد

 بنين

اإلشراف 

 التربوي

البرنامج في نسبة تنفيذ 

%  85المدارس بنسبة 

 من الفئة المستهدفة

23 
تعزيز القيم الفكرية لدى 

النزالء وحب االنتماء 

 للدين والوطن

الدارسين 

والنزالء في 

مدارس 

 اإلصالحيات

 هـ1440/5/18 هـ1440/5/14

مدارس محو 

األمية 

 واإلصالحيات

 تعليم الكبار  -  -  -

النشاط 

 -الطالبي

التوجيه 

 واإلرشاد

خطة األنشطة تنفيذ  نسبة

في مدارس اإلصالحيات 

 %90بنسبة 

  -  -  - المدارس هـ1441/7/2 هـ1441/6/3 طالب المدارس مبادرة ساعة قراءة 24

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

المكتبة 

+  العامة 

 المدارس

من %85نسبة تطبيق

 الفئة المستهدفة

 الهدف االستراتيجي الخامس
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االستراتيجيالهدف   تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس 

 االخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطلبة المعرضين للخطر 3 -5  الهدف التفصيلي

 عدد الطالب الذين يتعرضون للخطر 4 -3-5  مؤشر األداء

تطوير مصفوفة متكاملة  لمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة  العامة   9  عنوان المبادرة ا لمرتبطة بالبرنامج

 والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة

   

 م

  

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

  

  

 المستهدفون

   تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

   جهة التكلفة المالية

المالي 

 المخصص

 مؤشرات اإلنجاز جهات التنفيذ

 تحول الى من

 وطني

 المساندة الرئيسية وزارة

 (  نبراس)  1

 باضرارالتوعية 

 والتدخينالمخدرات 

جميع الطالبات 

(ث-م)والطالب  

234بند  ------ ----- المدارس 1441/4/25 1440/4/30  التوجيه  

 واالرشاد

 بنات -بنين

الجهات ذات 

 العالقة

نسبة تنفيذ برامج التوعية 

في بالمخدرات والتدخين  

%50المدارس   

الطالب  حميع خط مساندة الطفل 2

 والطالبات

234بند ----- ---- المدارس 1441/4/25 1440/5/2  التوجيه  

 واالرشاد

 بنات -بنين

نسبة تنفيذ برامج توعوية في  المدارس

0%8المدارس  

 (خفض العنف)رفق 3

  

جميع الطالب 

 والطالبات

234بند ------ ---- المدارس 1441/4/25 1440/4/30  التوجيه  

 واالرشاد

 بنات -بنين

الجهات ذات 

 العالقة

نسبة انخفاض العنف وتطبيق 

منسوبات المدرسة األساليب 

0%80التربوية السليمة  

234بند ----- ---- المدارس 1441/4/25 1440/7/6 الطالب والطالبات الحد من ايذاء الطفل 4  التوجيه  

 واالرشاد

 بنات -بنين

الجهات ذات 

 العالقة

0%80نسبة انخفاض االيذاء  

 الهدف االستراتيجي الخامس
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االستراتيجيالهدف   تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس 

 االستمرار في صرف المكافاة واالعانات والحوافز التي تقدمها الوزارة للطالب 4-5  الهدف التفصيلي

 عدد الطالب المستفيدين من مؤسسة تكافل 5 -4-5 مؤشر األداء

تطوير مصفوفة   متكاملة  لمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة  العامة والعملية    9 عنوان المبادرة ا لمرتبطة بالبرنامج

 وتضمينها في المناهج واألنشطة

   

 م

  

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

  

  

 المستهدفون

   تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

   جهة التكلفة المالية

المالي 

 المخصص

 مؤشرات اإلنجاز جهات التنفيذ

 تحول الى من

 وطني

 المساندة الرئيسية وزارة

  

1 

 

 

 طالب وطالبات تكافلنظام 

 

 

1440/7/30 

 

 

1441/4/25 

 

 

 المدارس

---- √ 

حسب البند 

 المخصص

 

 التوجيه 

 واالرشاد

 بنات -بنين

االشراف التربوي 

التدريب  -النشاط

االعالم  -التربوي

العالقات   -الترب و

 العامة والهيئات

نسبة ايصال الدعم المالي 

 %100 للطالبات

 الهدف االستراتيجي الخامس
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل السادس الهدف االستراتيجي

 تطبيق نظام ومعايير الجودة في التعليم  1-6 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

 

 

 

ترقية نظام إدارة 

 الجودة

المواصفة 

 العالمية 

ISO9001 

2015 

 

 أقسام إدارة التعليم
 هـ1440/5/23 هـ1440/5/22

 

قاعة األمير 

خالد 

 الفيصل

-- √ -- 

 

الجودة 

وقياس 

 األداء

 

أقسام 

 االدارة

نسبة المستفيدين من 

البرنامج التدريبي بما ال 

 %90يقل عن 

 هـ1440/6/16 هـ1440/5/29 جميع أقسام االدارة

إدارات 

وأقسام 

 االدارة

-- √ -- 

الجودة 

وقياس 

 االداء

أقسام 

 االدارة

 

% 100نسبة تحديث 

من األدلة التنظيمية 

 واإلجرائية

 ألقسام إدارة التعليم 

 -- √ -- إدارة التعليم هـ1440/7/28 هـ1440/7/17 جميع أقسام االدارة

الجودة 

وقياس 

 االداء

أقسام 

 االدارة

نسبة تطبيق التدقيق 

الداخلي إلدارة التعليم 

100% 

 - - الروضات هـ1441/4/19 هـ1440/8/2 روضات العينة الحكومية  نظام بناء الجودة  2

ذاتي 

ميزانية 

 الروضات

رياض 

 االطفال

التجهيزات 

 المدرسية 

تطبيق مقياس نسبة 

 (Ecars)الالكرز

تجويد البيئات في     

الروضات الحكومية العينة 

    %100بنسبه 
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 السادس الهدف االستراتيجي
 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

 

 .التعليمي تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام  2-6 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

المخص جهة التكلفة المالية

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 
قياس رضا 

 المستفيدين
 -- √ -- إدارة التعليم هـ1441/2/9 هـ1440/5/9 إدارة التعليم

الجودة 

 وقياس االداء

إدارات 

وأقسام 

 االدارة

 

نسبة رضا المستفيد عن الخدمات 

المقدمة من  إدارة التعليم بما اليقل 

 %80عن 

2 
مشروع االعتماد 

 المدرسي

مدارس التعليم 

 العام
 مستـــــــــــــــــــمر 

مدارس 

 التعليم العام
-- √ -- 

الجودة 

 وقياس االداء

الشؤون 

 التعليمية

نسبة المدارس المطبقة لدليل 

االعتماد المدرسي بما ال يقل عن 

80% 

 -- √ -- إدارة التعليم  هـ1440/7/30 هـ1440/4/30 المتأهلين للجائزة  جوائز التميز 3
مركز 

 التميز
 ادارة التعليم 

عدد المتأهلين لجوائز التميز 

 لكل فئة( 1)يقل على ان ال 

 هـ1441/5/30 هـ1440/4/30 المجتمع التعليمي  ثقافة التميز 4

التدريب 

التربوي 

 المدارس 

-- √ 91000 
مركز 

 التميز

المجتمع 

 التعليمي

عدد البرامج المنفذة للميدان 

 (4)لنشر ثقافة التميز

5 

 

مؤشرات قياس 

 األداء

 الشؤون التعليمية

الشؤون المدرسية  

الشؤون المالية 

 واإلدارية

 قسم األمانة -- √ -- إلكتروني هـ1441/5/30 هـ1440/4/30

جميع 

األقسام 

 واإلدارات

نسبة تحقيق المستهدفة من 

 الوزارة لكل مؤشر

 %90على ان اليقل عن  
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 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل السادس الهدف االستراتيجي

 3-6 الهدف التفصيلي
توفير احتياج المدارس من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في المراحل التعليمية وفق األسس 

 المعيارية المعتمدة 

   (ثانوي / متوسط / ابتدائي) دراسية عدد المعلمين خالل سنوات الخطة في كل مراحل  1-3-6 مؤشر قياس األداء

 / المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

 

التخصصات العلمية 

في المرحلة االبتدائية 

 (  المرحلة األولى ) 

 

مدارس المرحلة 

 هـ1441/4/30 هـ1440/5/1 االبتدائية 

 

قسم شؤون 

 -- -- -- المعلمين 

 

قسم 

شؤون 

 المعلمين

 

 المدارس 

 

%  20نسبة توفير  

من التخصصات 

العلمية في المرحلة 

 االبتدائية 

2 

 

التسديد والتكامل في 

 الميدان التربوي 

 

المدارس  في جميع 

 المراحل 

 (ث / م / ب) 

 أقسام إدارة التعليم 
 هـ1441/4/30 هـ1440/5/1

 

المدارس  

في جميع 

 المراحل

ث / م / ب) 

) 

أقسام إدارة 

 التعليم

-- -- -- 

 

قسم 

شؤون 

 المعلمين

 

 المدارس 

 

نسبة سد العجز في 

الميدان التربوي 

100  % 

نسبة استكمال 

التشكيالت المدرسية 

بما ال يقل   واالشرافية

 %   80عن 
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 السابع الهدف االستراتيجي
 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

 

 تعزيز قدرة إدارة التعليم في عمليات التخطيط واالدارة والدعم 1-7 الهدف التفصيلي

 مجال التخطيط والتطوير  معدل التطوير المهني لقيادات  إدارة التعليم في 1-1-7 مؤشر قياس األداء

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

التخطيط اإلستراتيجي 

بمنهجية بطاقة األداء 

 (BSC)المتوازن   

 (المرحلة الثالثة )

إدارة  أقسام 

 التعليم 
1440/4/30 1441/4/22 

إدارة 

 التعليم 

 

 تمويل ذاتي - -
قسم التخطيط 

 والتطوير
 اقسام االدارة

األقسام المستفيدة من  نسبة

 % .90البرنامج بما ال يقل عن 

2 

 برنامج 

  اسس بناء الخطة 

 التشغيلية لإلدارة

 رؤساء

ورئيسات 

االقسام  

 باإلدارة

 المستجدين 

1440/5/16 
 

1440/5/18 

قسم 

التخطيط 

 والتطوير

 تمويل ذاتي - -
قسم التخطيط 

 والتطوير
 التدريب التربوي

من % 80نسبة المستفيدين 

 البرنامج
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 السابع الهدف االستراتيجي 
 التعليمتنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع 

 

 تعزيز قدرة إدارة التعليم في عمليات التخطيط واالدارة والدعم 1-7 التفصيليالهدف 

 .باإلدارة  الخطط التشغيلية لدى االقسام والوحدات معدل انجاز 2-1-7 األداءمؤشر قياس 

عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع/ البرنامج 
 ـــ ـــ

 م
/  البرنامج اسم 

 المشروع
 المستهدفون

مكان  تاريخ التنفيذ

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 المساندة الرئيسية

 إلى من
التحول 

 الوطني
 الوزارة

1 

الخطة التشغيلية 

إلدارة التعليم للعام 

الدراسي 

 هـ1441/1440

 

ات / رؤساء

 األقسام 

 –بنين )

 (بنات

1440/5/4 
1440/6/30 

 

اقسام 

 االدارة
-  - - 

التخطيط 

 والتطوير
 التعليم ادارة

عدد البرامج وورش عمل  •

المنفذة عن التخطيط 

التشغيلي ومؤشرات قياس 

 االداء ال يقل عن برنامجين 

نسبة ادخال البيانات  •

الخاصة بالخطط التشغيلية 

99.% 

نسبة أإنجاز الخطة •

التشغيلية إلدارة تعليم 

 % .100القريات 
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 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع   الهدف االستراتيجي

 .زيادة فاعلية التقنية في رفع مستوي األداء وتحسينه  2-7 الهدف التفصيلي

 معدل استخدام اإلدارة للتقنية في عمليات متابعة أداء األقسام باإلدارة  3-2-7 مؤشر قياس األداء

 - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

الوطن

 ي

 المساندة الرئيسية وزارة

1 
نظام المتابعة اإللكتروني 

 اإلدارة لقياس أداء أقسام

أقسام 

ووحدات 

   اإلدارة

 هـ1441/4/22 هـ1440/5/22
ادارة 

 التعليم

 

- 
- - 

قسم التخطيط 

 والتطوير
 تقنية المعلومات

نسبة اإلنجاز لألهداف •

االستراتيجية ذات العالقة 

لكل قسم في االدارة بما 

 %.80عن   اليقل

نسبة اإلنجاز لألهداف •

التشغيلية ذات العالقة لكل 

 اليقلقسم في االدارة بما 

 %..80عن  

نسبة تقييم أداء الخطط •

التشغيلية لألقسام  بما ال 

 %.  .80يقل عن  

معدل االلتزام بالخطط •

التشغيلية لدى االقسام 

والوحدات باإلدارة بما ال 

 %.  .80يقل عن  
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 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع الهدف االستراتيجي العام

  3-7 الهدف التفصيلي
توفير البيانات اإلحصائية والمعلومات التربوية التي تغطي جميع العناصر االساسية للعملية 

 التربوية والتعليمية

 . قبل موعد أخذ اللقطة التعليم  نسبة اإلنجاز التي تمت من قبل إدارة    4-3-7 مؤشر قياس األداء

 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج
- 

- 

اسم  م

 المشروع/البرنامج

مكان  تاريخ التنفيذ المستهدفون

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية

المخص

ص 

 المالي

 مؤشرات اإلنجاز جهة التنفيذ

التحول  إلى من

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

 

 

 

1 

 

 اللقطة المعلوماتية

 المكانيةو

 

األقسام 

 والمدارس
 هـ1440/5/7 هـ1440/4/30

 

الميدان 

 التربوي

-  

 
√ 

-  

قسم التخطيط 

 والتطوير

   

األقسام 

 والمدارس

إكمال المدارس   نسبة•

 جميع البيانات في نظام نور

نسبة تحديث مواقع  •

اإلحداثيات الخاصة بموقع 

 المدارس 

 

2 

 

القاعدة اإلحصائية 

 للمراحل الدراسية 

 

ات /شاغلو 

الوظائف 

 التعليمية 

المدارس 

 (ث/م/ب)

 هـ1441/4/30 هـ1440/5/1

 

قسم 

شؤون 

 المعلمين 
- - 

 

تمويل 

قسم شؤون  ذاتي 

 المعلمين 

أقسام 

 اإلدارة 
 المدارس 
 نظام نور 

نسبة المدارس واألقسام 

المستفيدة من القاعدة  

 %90اإلحصائية اليقل عن 
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 تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع الهدف االستراتيجي

 رفع كفاءة االداريين وتحسين انتاجهم  4-7 الهدف التفصيلي

 عدد البرامج المنفذه لإلداريين  5 -4-7 مؤشر قياس األداء

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 
الصيانة األولية لجهاز 

 الحاسب االلي 

ومسئوالت  مسؤولي

الحاسب االلي في 

 اإلدارة والمدارس

 __ __ √   اإلدارة مستمر 
تقنية 

 المعلومات
 التدريب التربوي 

 الفئهمن % 50نسبة تدريب 

 المستهدفه

2 

 برنامج

 "غوث " 

 

منسقي األمن 

 والسالمة
 الفصل الدراسي الثاني

التدريب 

 التربوي
-- -- -- 

األمن   

 والسالمة

 المدرسية

 

فريق غوث 

المساند 

 التطوعي

 منســــق 30نسبة تدريب 

3 

 برنامج

 "دافع " 

 منسقين ومنسقات

 األمن

 والسالمة

 خالل العام المالي

 وحسب ما يرد

التدريب 

 -- -- التربوي
 حسب

 ما يرد

األمن   

 والسالمة

 المدرسية

 التدريب

 التربوي

 

 ة/منســـق 50دريب ت نسبة

4 

 برنامج

 "ممارس " 

 منسقين ومنسقات

 األمن

 والسالمة
 خالل العام المالي

 وحسب ما يرد

التدريب 

 التربوي
-- -- 

 حسب

 ما يرد

األمن   

 والسالمة

 المدرسية

 التدريب

 التربوي

 

 ة/منســـق 50نسبة تدريب 
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 تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع الهدف االستراتيجي

 رفع كفاءة االداريين وتحسين انتاجهم  4-7 الهدف التفصيلي

 عدد البرامج المنفذه لإلداريين  5 -4-7 مؤشر قياس األداء

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

 هـ1440/5/17 هـ1440/5/17 إداري البنين برنامج راسل 5

قاعات 

 التدريب

-- √ -- 

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 

من % 30نسبة تدريب 

اإلداريين بنين على 

 برنامج راسل

 -- √ - هـ1440/7/10 هـ1440/7/10 إداري البنين نظام فارس 6

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 

من % 30نسبة تدريب 

اإلداريين بنيين على نظام 

 فارس 

7 
أساسيات الحاسب 

 اآللي
 -- √ -- هـ1441/4/2 هـ1441/1/2 إداري البنين

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 

من % 30نسبة تدريب 

اإلداريين بنين على 

 أساسيات الحاسب اآللي

8 
األنظمة وإجراءات 

 العمل
 -- √ -- هـ1441/2/14 هـ1441/2/14 إداري البنين

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 

من % 30نسبة تدريب 

اإلداريين بنين على 

 األنظمة وإجراءات العمل

9 
التعامل مع وسائل 

 األمن والسالمة
 -- √ -- هـ1441/2/29 هـ1441/2/29 إداري البنين

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 

من % 30نسبة تدريب 

اإلداريين بنين على 

التعامل مع وسائل األمن 

والسالمة                                 
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 تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع الهدف االستراتيجي

 رفع كفاءة االداريين وتحسين انتاجهم  4-7 الهدف التفصيلي

 عدد البرامج المنفذه لإلداريين  5 -4-7 مؤشر قياس األداء

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

10 
اإلدارة الحديثة 

 للموارد البشرية
 هـ1441/2/7 هـ1441/2/7 بنات اإلداري

قاعات 

التدريب في 

وحدة تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- -- -- 

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 
من اإلداريات % 30نسبة تدريب 

 على اإلدارة الحديثة للموارد البشرية

- - -- 

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 
من اإلداريات % 30نسبة تدريب 

 هـ1440/7/20 هـ1440/7/20 بنات اإلداري المراسالت اإلدارية 11 على المراسالت الوظيفية

12 
ميثاق االداء 

 الوظيفي 
 -- -- -- هـ1440/7/20 هـ1440/7/20 بنات اإلداري

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 
من اإلداريات % 30نسبة تدريب 

 على ميثاق األداء الوظيفي

 -- -- -- هـ1441/7/24 هـ1441/7/24 بنات اإلداري االدارة االلكترونية  13

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 

من اإلداريات % 30نسبة تدريب 

 االلكترونيةعلى اإلدارة 

نسبة تطبيق اإلدارة االلكترونية على 

 %30المدارس 

14 
الحاسب  برنامج

   (وورد)اآللي 
 هـ1440/7/20 المراسالت

 هـ1440/7/21

 
- - - 

تطوير 

الموارد 

 البشرية

-- 
المراسالت من % 15نسبة تدريب 

 الوورداستخدام برنامج على 

 الهدف االستراتيجي السابع
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم الثامن الهدف االستراتيجي

 تشجيع مشاركة القطاع األهلي والخاص بالتعليم العام ورياض األطفال 1-8 الهدف التفصيلي

 نسبة تشجيع االستثمار بالتعليم العام ورياض االطفال  1-1-8 مؤشر قياس األداء

 11 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
بما في ذلك رياض االطفال في )تشجيع مشاركة القطاع األهلي في االستثمار في التعليم العام 

 (المملكة

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

الشراكة مع القطاع 

الخاص والمؤسسات 

 الحكومية 

 

 الروضات

 هـ1441/4/19 هـ1441/1/2

 الروضات  

- - 

 دعم مالي

القطاع 

 الخاص

قسم رياض 

 االطفال

القطاع 

الخاص 

 والحكومي

نسبة الروضات المستفيدة 

من دعم المؤسسات 

 % 20المجتمعية بنسبة 

2 

 الروضات وجبتي الصحية

 هـ1441/4/29 هـ1441/4/26

 الروضات

- - 

 دعم مالي

شركة 

 المراعي

 

قسم رياض 

 االطفال

شركة 

 المراعي

نسبة تنفيذ البرنامج على  

 من الروضات1%

 الهدف االستراتيجي الثامن
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم الثامن الهدف االستراتيجي

 تشجيع مشاركة القطاع األهلي والخاص بالتعليم العام ورياض األطفال 1-8 الهدف التفصيلي

 نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس األهلية 2-1-8 مؤشر قياس األداء

 (بما في ذلك رياض االطفال في المملكة)العام تشجيع مشاركة القطاع األهلي في االستثمار في التعليم  11 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 
المستثمرين ومالك  استثمر   

 هـ1441/3/25 هـ1440/6/25 المدارس االهلية 

 إدارة التعليم

-- -- 
 

-- 

التعليم 

 األهلي

المستثمر

 ين

افتتاح % 10نسبة

المدارس والروضات االهلية  

. 

2 
برنامج الرسوم 

 الدراسية

 المدارس األهلية
 هـ1441/1/9 هـ1440/7/1

 المدارس األهلية
-- -- 

 

-- 

التعليم 

 األهلي

التزام %  100نسبة   الوزارة

 .المدارس االهلية بالرسوم

3 

موظفو ، مالك ، قادة  مبادرة إضاءات

و ، األهلي التعليم 

الباحثون عن العمل من 

 .الرجال والنساء

 هـ1441/1/17

 

 

 هـ1441/2/17

 

 

مسرح إدارة 

 -- التعليم

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

التعليم 

 األهلي

وزارة 

 العمل

البرامج وورش عدد -

العمل لقادة ومالك 

والباحثين عن العمل اليقل 

   (.3)عن 

توطين %  50نسبة -

الوظائف بالمدارس 

 .األهلية 

4 
نظام ضمان 

الجودة في التعليم 

 األهلي

 المدارس األهلية

 مستمر  هـ1441/1/2

 المدارس االهلية

-- -- 
التعليم  --

 األهلي

جميع 

 األقسام

نسبة المدارس المطبقة 

من المدارس % 20

 .األهلية

5 
المدارس االهلية في  برنامج تدرج

 المباني غير التعليمية
 مستمر  هـ1440/4/30

 المدارس االهلية 
التعليم  -- -- --

 األهلي

شركة 

 تطوير

الحاصلين %  10نسبة 

 على رخصة البناء  

6 

مشروع القسائم 

التعليمية لرياض 

األطفال والتربية 

 .الخاصة 

طالب رياض االطفال و 

  عمر التربية الخاصة  من 

 (سنوات 3-6)

 طالب المدارس من عمر 

 سنه( 18    - 6)  

 مستمر  هـ1440/4/30

رياض االطفال 

التربية + االهلية

رياض )الخاصة 

األطفال 

   (ومدارس

-- -- 

 

 

-- 

 

 

  إالتعليم

 األهلي

 

شركة 

 تطوير

الطالب الملتحقين   نسبة

بالمدارس ورياض 

   % 20األطفال 

زيادة عدد % 20نسبة  -

 طالب التربية الخاصة 

 الهدف االستراتيجي الثامن
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 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم الثامن الهدف االستراتيجي

 2-8 الهدف التفصيلي
تأسيس شراكات بين وزارة التعليم والقطاع الخاص لدعم أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم 

 المتوفين

 نسبة الطلبة المستفيدة  من الدعم 3-2-8 مؤشر قياس األداء

 / - المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

الشراكة مع 

المستوصفات الطبية 

األهلية والجمعيات 

 الخيرية

أبناء شهداء الواجب 

ومنسوبي التعليم 

 المتوفين
 مستمر

 مكتب وفاء

-- -- 

من % 50نسبة حصول  - مكتب وفاء --

الفئة المستهدفة على  

 تخفيض من القطاع الخاص

2 
شراكة مع الجمعية 

 الخيرية

الدارسين في مدارس 

 بنين -محو األمية 
 مستمر هـ1440/5/4

مراكز محو 

 األمية 
-  -  -  

تعليم 

  -الكبار 

 بنين

الجمعية 

 الخيرية

العينة استفادة نسبة  

المستهدفة من الدعم 

المالي والعيني بنسبة 

100% 

3 
مجمع مع  شراكة 

 العودة الطبي

الدارسين في مدارس 

 بنين -محو األمية 
 مستمر هـ4/5/1440

القطاع 

 الخاص
-  -  -  

تعليم 

  -الكبار 

 بنين

مجمع 

العودة 

 الطبي

حصول العينة نسبة  

المستهدفة على بطاقات 

تخفيض في القطاع 

 %100الخاص بنسبة 

 الهدف االستراتيجي الثامن
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم الثامن الهدف االستراتيجي

 تأسيس شراكات بين إدارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم والتعلم  2-8 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذية خاصة  - مؤشر قياس األداء

 / - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 

من أجلكم معلمي 

 ومعلمتي

 المعلمات/ المعلمون 

 هـ1441/2/10 هـ1441/2/10

مسرح 

إدارة 

 التعليم
-- -- 

 

 

-- 

قسم شؤون 

 المعلمين

قسم 

العالقات 

 العامة

عدد البرامج المنفذة من 

شراكات الداعمة لتقديم أجود 

الخدمات للمعلمين بما اليقل 

    .برامج    3

 الشراكة المجتمعية 2
المتميزين في الميدان 

 التربوي
 هـ1441/5/7 هـ1440/4/30

إدارة 

 التعليم

-- -- 

 

 

-- 
 مركز التميز

اقسام 

 االدارة

االعالم 

 واالتصال

نسبة المستفيدين من دعم 

المؤسسات المجتمعية  

لرعاية المتميزين في %  50

 .الميدان التربوي 

3 

البرامج التوعوية 

 الصحية

المنسوبون  

 والمنسوبات  

 مستمـــــــــــر  في التعليم  

-- 

-- -- 

 

-- 

الصحية 

 المدرسية

الشؤون 

 الصحية

عدد البرامج التوعوية 

المقدمة  للميدان التربوي بما 

برامج خالل 3قل عن   يال 

العام بالشراكة مع الشؤون 

 الصحية

4 
التخصصية  الكفايات

 للمعلمين

 المعلمون

 (ث-م)
1440/7/10 1441/8/25 

 مركز

التدريب 

 بنين

- - - 
التدريب 

 بنين/ التربوي

الشراكة 

مع جامعة 

 الجوف

من الفئة % 90نسبة تدريب 

 المستهدفة 

 الهدف االستراتيجي الثامن
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  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 التاريووووووووخ  الموضووووووووووووع م

 سبتمبر23 اليوم الوطني للملكة العربية السعودية  1

مية  اليوم 2
ي
 سبتمبر 8 العالمي لمحو اب

 سبتمبر 28-24 ابسبوع العالمي للصم 3

كوتوبر 1 يوم الطفل العربي 4
ي
 ا

سبوع العالمي السنوي للفضاء 5
ي
كوتوبر 4 اب

ي
 ا

كوتوبر 5 اليوم العالمي للمعلم  6
ي
 ا

كوتوبر 8 اليوم العالمي للبصر 7
ي
 ا

كوتوبر 15 اليوم العالمي للعصا البيضاء 8
ي
 ا

 نوفمبر 20 اليوم العالمي للطفل 9

 ديسمبر 3 اليوم العالمي لإلعاقة  10

اليوم العالمي للمتطوعين في التنمية ابجتماعية  11
 وابقتصادية 

 ديسمبر 5

 ديسمبر 18 اليوم العالمي للغة العربية 12

سرة  13
ي
 مايو 15 اليوم العالمي لال

 ديسمبر 10 اليوم العالمي لحقوق ابنسان 14

مية 15
ي
 يناير 8   اليوم العالمي لمحو اب

 التاريووووووووخ  الموضووووووووووووع م

 يناير 15 يوم الطفل الخليجي 16

 مارس 1 اليوم العالمي للدفاع المدني  17

 مارس 3 اليوم العالمي للمولبة  18

ة  19
ي
 مارس 8 اليوم العالمي للمرا

 مارس 9-3 واببداعابسبوع الوطني للمولبة  20

 مارس 21 داوناليوم العالمي لمتالزمة  21

بريل 27- 21 ابسبوع العربي للصم  22
ي
 ا

بريل  2 اليوم العالمي للتوحد 23
ي
 ا

 مايو  3 اليوم العالمي لصعوبات التعلم 24

بريل 24 يوم البيئة الخليجي 25
ي
 ا

 مايو 31 اليوم العالمي لمكافحة التدخين 26

 يونيو 26 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 27

غسطس 12 اليوم العالمي للشباب 28
ي
 ا

سبوع ابرشاد التعليمي والمهني 29
ي
ول 28ابتداء من  ا

ي
 ربي  اب

خر  20 اليوم العربي لليتيم  30
آ
 ربي  اب

106 

 المناسبات العالمية واإلقليمية والمحلية 
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16% 

4% 

28% 

4% 

16% 

12% 

12% 

8% 

 الهدف ابول

 الهدف الثاني

 الهدف الثالث

 الهدف الراب 

 الهدف الخامس

 الهدف السادس

 الهدف الساي 

 الهدف الثامن

 عامنسبة ابلداف التفصيلية لكل لدف 

 نسبة ابلداف التفصيلية لكل لدف عام

  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 عدد البرامج

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 عدد البرامج
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 نسبة البرامج لكل لدف عام

 نسبة البرامج لكل لدف عام

  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



0% 

2% 

2% 1% 

68% 

8% 

5% 

4% 
3% 

4% 

 البرامج 1% 2%

داء رقم 
ي
 للهدف ابول( 1)مؤشر اب

داء رقم
ي
 للهدف ابول( 2)مؤشر اب

داء رقم 
ي
 للهدف ابول( 3)مؤشر اب

داء رقم 
ي
 للهدف ابول( 4)مؤشر اب

داء رقم 
ي
 للهدف الثاني( 1)مؤشر اب

داء رقم 
ي
 للهدف الثالث( 1)مؤشر اب

 للهدف الثالث( 2)مؤشر ابداء رقم 

داء رقم 
ي
 للهدف الثالث( 3)مؤشر اب

داء رقم 
ي
 للهدف الثالث( 4)مؤشراب

110 

داء
ي
 التوزي  النسبي للبرامج وفقا لمؤشرات اب

داء
ي
 التوزي  النسبي للبرامج وفقا لمؤشرات اب

  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



داء
ي
 التوزي  النسبي للبرامج وفقا لمؤشرات اب

9% 

34% 
20% 

3% 1% 
2% 

5% 2% 
1% 

1% 2% 
11% 

2% 

5% 2% 

3% 

 مؤشرات تنفيذية خاصة للهدف الراب 
داء رقم 

ي
 للهدف الخامس( 1)مؤشر اب

داء رقم 
ي
 للهدف الخامس( 2)مؤشر اب

داء رقم 
ي
 للهدف الخامس( 3)مؤشر اب

داء رقم 
ي
 للهدف الخامس( 4)مؤشر اب

داء رقم 
ي
 للهدف السادس( 1)مؤشر اب

111 

داء
ي
 التوزي  النسبي للبرامج وفقا لمؤشرات اب

 البرامج

  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



التوزي  النسبي للبرامج وفقا 
 للمبادرات

4% 

1% 1% 

42% 

1% 

5% 

2% 

7% 

33% 

1% 
1% 

2% 

 (1)المبادرة رقم  البرامج

 (2)المبادرة رقم 

 (3)المبادرة رقم 

 (4)المبادرة رقم 

 (5)المبادرة رقم 

 (6)المبادرة رقم 

 (7)المبادرة رقم 

 (8)المبادرة رقم 

 (9)المبادرة رقم 

 (10)المبادرة رقم 

 (11)المبادرة رقم 

 (12)المبادرة رقم 

112 

 التوزي  النسبي للبرامج وفقا للمبادرات

  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 التوزي  النسبي لبرامج ومشاري  الخطة التشغيلية
قسام الشؤون التعليمية  
ي
 (بنات –بنين )ب

19% 

26% 

15% 

10% 

7% 

6% 

10% 
5% 

2% 

 النشاط الطالبي البرامج

 ابشراف التربوي

 التوجيه ابرشاد

 التدريي التربوي

 التربية الخاصة

 المولوبين

طفال
ي
 رياض اب

 تعليم الكبار

 ابختبارات والقبول
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قسام الشؤون التعليمية 
ي
 (بنات –بنين )التوزي  النسبي لبرامج ومشاري  الخطة التشغيلية ب

  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



قسام 
ي
التوزي  النسبي لبرامج ومشاري  الخطة التشغيلية لال

 المرتبطة بمدير التعليم مباشرة 
 (بنات –بنين )

6% 8% 
1% 

3% 

7% 

12% 

8% 
4% 8% 

2% 

6% 

8% 

4% 
1% 

10% 

11% 

1% 

 البرامج والمشاري 

مانة الجودة وقياس ابداء التخطيط  والتطوير
ي
 شؤون المعلمين المتابعة اب

 مراقبة المخلون خدمات الطالب التجهيلات المدرسية التخطيط المدرسي  الصحة المدرسية

للي وابجنبي مكوتي وفاء رعاية المستفيدين تقنية المعلومات ابمن والسالمة
ي
 التعليم اب

 مركل التميل الموارد البشرية 
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قسام المرتبطة بمدير التعليم مباشرة 
ي
 التوزي  النسبي لبرامج ومشاري  الخطة التشغيلية لال

 (بنات –بنين )

  ( 1) النموذج عدد صفحات ( 06ن د  - 01ج  - 03م )  هـ1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)االصدار رقم 



 اإلشراف و المتابعة   

تحرص ادارة التعليم في محافظة القرياات علاى متابعاة تنفياذ بارامج 

ومشااروعات الخطااة وتحقيااق اهاادافها المرسااومة وفااق إطااار العماال 

المحدد لها من خالل إشرافها على اإلجراءات التي مان شاانها زياادة 

فاعلياااة العمااال وتحليااال اثااار التغيااارات البيئياااة الداخلياااة والخارجياااة 

 .وإزالة العقبات والمعوقات التي تطرأ على سير تنفيذ الخطة 
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للتأكد من تحقيق أهدافها المعلنة والوقوف على مستوى األداء النوعي فإنها تحتاج إلى 

فريق المتابعة والتقويم وتفعيل مجموعة من األدوات تساعد على تنظيم اإلجراءات 

 :التاليوتنفيذ األعمال الالزمة وفق النظام 
 

يتكون فريق المتابعة واالشراف من مشرفي ومشرفات التخطيط والسياسات باإلدارة. 

 للعام المالي.......تحديد الخط الزمني لبرامج الخطة التشغيلية لقسم(1) توظيف نموذج : نظام المتابعة. 

للعام المالي............ بيان بالبرامج المنفذة وغير المنفذة بقسم ( ) 2)توظيف نموذج. 

 للعام .... مسائلة عن اسباب عدم تنفيذ برامج الخطة بقسم ( 3)نظام المساءلة والمراقبة توظيف نموذج

 .المالي

 (.  4)نظام المحاسبة توظيف نموذج 

 بإدارة تعليم القريات(بنات  -بنين)تقويم برامج الخطة التشغيلية ( 5)توظيف نموذج: نظام التقويم. 

 :التالية من كل فصل دراسي وفق الخطوات (  14،  7) األسبوع يتم التقويم في 
 المتابعة جمع تقارير. 

تحليل البيانات. 

تحويل الصيغة الرقمية لصيغة وصفية. 

تقديم التغذية الراجعة  لكل قسم بإدارة التعليم. 

 –التقويم البنائي ) أدوات تقويم الخطة 

 (التقويم النهائي 
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 2اسابيع الدراسة                              ف                                  1ف                    مسؤول البرامج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 1

3 

1

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

12 1

3 

14 

 .....  ابطار اللمني لبرامج الخطة التشغيلية لقسم

 هـ1441/1440للعام المالي 
 
 (1) نموذج 

 

 ...................ة عن تنفيذ البرنامج /اسم المسؤول 

 :التوقي 

 :التاريخ

 ...................ة القسم /اسم رئيس

 :التوقي 

 :التاريخ
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 (2)نموذج 
 

الجهة المسؤولة عن  فترة التنفيذ مسؤول
 التنفيذ

 مدة التنفيذ

سباب عدم التنفيذ لم ينفذ نسبة التنفيذ نفذ
ي
 ا

 الى من

سبوع يتم من بداية )المتابعة نظام 
ي
سبوع إلى (  2) اب

ي
 الفصل الدراسي الثاني للعام المالي(12) اب

سبوع يتم من بداية 
ي
سبوع إلى (  2) اب

ي
ول للعام المالي(  14) اب

ي
 الفصل الدراسي اب

 ...................التنفيذة عن متابعة / مسؤول

 :التوقي 

 :التاريخ

 ...................ة القسم /يعتمد رئيس

 :التوقي 

 :التاريخ

 بيان البرامج المنفذة وغير المنفذة 
 ............بقسم 
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 (2)نموذج 

 

 نظام المساءلة والمراقبة تكون خاصة بالمهام والبرامج والمخرجات
 السؤال الكتابي  تاريخ الشفهي عن االنجاز من قبل متابع الخطة عدد مرات السؤال 1

 عدد البرامج التي لم تنفذ 2

 أسباب عدم التنفيذ 3

 أسباب عدم التنفيذجهودكم في عالج  4

 هل هناك نتائج لجهودكم 5

 هل هناك مكاتبات تخص عدم التنفيذ تم رفعها لإلدارة 6

 البرنامج مدى اشراككم االدارة لحل مشكلة توقف 7

 ...................ة عن متابعة التنفيذ/مسؤول 

 :التوقي 

 :التاريخ

 ...................ة القسم /يعتمد رئيس

 :التوقي 

 :التاريخ
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 (4)نموذج 

 

 مسمى البرنامج م

 الغير منفذ

الزمن 

 المحدد

 للتنفيذ

 المسؤول

 عن التنفيذ

تاريخ 

 متابعة

 التنفيذ

 مبررات عدم

 التنفيذ

 ما اإلجراء تاريخ االستفسار

 المتخذ من قبل

 المسؤول عن

 متابعة التنفيذ

تاريخ 

 اتخاذ

 اإلجراء

 تو قيع

 المسؤول عن

 متابعة

 التنفيذ

 تو قيع

المسؤول 

 عن

 التنفيذ

ول للعام المالي و يشمل ذلك عدم تنفيذ برنا
ي
 .مج تدون برامج الخطة الغير منفذة الخاصة باإلدارة للفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي اب

يرفق شالد من اإلجراء المتخذ لعدم التنفيذ. 

يلتلم بصحة المعلومات. 

يلتلم بتسليم البيان في الموعد المحدد. 

 لإلدارة  بيان ببرامج الخطة التشغيلية الغير منفذة 
 .....لو بقسم1440/  1439للعام المالي 
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 (5)نموذج 

 تقويم برامج الخطة التشغيلية 
 بإدارة تعليم القريات( بنات  -بنين)

سبوع : نظام التقويم
ي
من كل فصل ( 14,  7)يتم في اب

 دراسي

 تقرير تقويم الخطة

 البريد اإللكوتروني رقم الجوال ة القسم/رئيس اسم القسم

 مقدار الفجوة نسبة البرامج الغير منفذة نسبة البرامج المنفذة عدد البرامج الكلية

برز 
ي
.................................................................................................................................................................... نقاط القوة ا

............................................................................................................ ................................. 

بر
ي
.................................................................................................................................................................... نقاط الضعف ا

............................................................................................................... .............................. 

.................................................................................................................................................................... فرص التحسين
............................................................................................................... .............................. 

.................................................................................................................................................................... المرئيات والمقترحات
.............................................................................................................. ............................... 
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 فريق إعداد الخطة التشغيلية إلدارة التعليم

 اإلشراف العام 
 محمد بن عبدهللا الثبيتي . د  

 مدير التعليم 

   الفريجيسالم بن رشيد . د
 و التطوير مدير التخطيط     

ل شريده. د
آ
 عبيد بن محمد ا

 مشرف التخطيط والسياسات   
 بن عطية الجهني صالح.د
 مشرف التخطيط والسياسات  

  الطويلعيمنور بن خليفة 
 مشرف تربوي

 عبدالعليل بن خالد العنلي 
 مشرف تقنية المعلومات

 صديق بن علي البارقي
 مشرف تدريي تربوي

 خميس بن معاشي الرويلي
 مدير المراجعة الداخلية 

 
ي
 سارة بنت متروك الشراري . ا
  و التطويرمساعدة مدير التخطيط        

ي
 عليلة بنت محمد المعارك . ا

 مشرفة التخطيط والسياسات 
 منيرة بنت سويلم العنلي 

 مساعدة رئيس شؤون المعلمين

 رشا بنت جعفر العذل
 رئيسة التربية الخاصة

 حمده بنت احديالن العنلي 
 مشرفة تربوية

 
ي
 مشاعل بنت خالد الشامي . ا
 إدارية قسم التخطيط والمعلومات         

 فريق إعداد الخطة التشغيلية إلدارة التعليم

 اإلشراف العام 
 محمد بن عبدهللا الثبيتي . د  

 مدير التعليم 

   الفريجيسالم بن رشيد . د
 و التطوير مدير التخطيط     

ل شريده. د
آ
 عبيد بن محمد ا

 مشرف التخطيط والسياسات   
 بن عطية الجهني صالح.د
 مشرف التخطيط والسياسات  

 
ي
  الطويلعيبن خليفة منور .ا

 مشرف تربوي

 
ي
 بن خالد العنلي عبدالعليل .ا

 مشرف تقنية المعلومات
 
ي
 بن علي البارقيصديق .ا

 مشرف تدريي تربوي
 
ي
 بن معاشي الرويليخميس .ا

 مدير المراجعة الداخلية 

 
ي
 سارة بنت متروك الشراري . ا
 و التطويرمساعدة مدير التخطيط        

 
ي
 عليلة بنت محمد المعارك . ا

 مشرفة التخطيط والسياسات 

 
ي
 بنت سويلم العنلي منيرة .ا

 مساعدة رئيس شؤون المعلمين

 
ي
 بنت جعفر العذلرشا .ا

 رئيسة التربية الخاصة

 
ي
 العنلي  احديالنبنت حمده .ا

 مشرفة تربوية
 
ي
 مشاعل بنت خالد الشامي . ا

 التخطيط و التطويرإدارية قسم         
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