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:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده  يقول اهلل تعاىل 

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّا َقدََّمْت ِلَغٍد )
 
(ْعَمُلوَنِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَما َتۖ  َواتَُّقوا اللََّه ۖ

لفعال على استقامة احلياة والوصول إىلحث اهلل عز وجل على وجوب النظر إىل  املستقبل واإلعداد له بكافة الوسائل املمكنة ملا له األثر ا

ارة الفاعلة واملبدأ الذي تقوم األهداف املطلوبة وبهذا املعنى نستطيع الوصول إىل معنى التخطيط وهو عنصر أساسي من عناصر اإلد

الجتماعية والثقافية والثورة يف عليه ، حيث يفرض هذا املبدأ جمموعة عوامل منها التغريات املتسارعة يف شتى اجملاالت االقتصادية وا

تقنية املعلومات واالتصاالت واإلعالم 

حتقيق التوازن بني مجيع من هنا انتهجت إدارة تعليم القريات منهجية التخطيط وأولتها عناية خاصة لتتمكن من حتقيق أهدافها و

.الربامج واألهداف وحتسني كفاءة العمل يف مجيع جوانب العملية التعليمية وتوحيد اجلهود حنو األهداف 

 .نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا مجيعًا للسعي لكل عمل خملص ومثمر لبناء هذا الوطن الغالي 

كلمة مدير التعليم 

 مدير التعليم 

بن عبدهللا الثبيتي محمد.د
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كلمة مدير التخطيط والتطوير  

حة اليت ميكن من خالهلا مما الشك فيه أن التخطيط يبدأ بتحديد األهداف ووضع األولويات وتسخري املوارد املتا

هم األنشطة اليت تنطوي حتقيق األهداف املرجوة والوصول إىل نتائج إجيابية يف العملية التعليمية فهو أوىل وأ

ء خطة إدارة تعليم القريات للعام عليها العملية التعليمية يف أي مؤسسة تعليمية وهذا هو ما عملنا عليه اآلن يف بنا

ى توجيه طاقات هـ لتحقيق أهداف اإلدارة بشكل منظم وسهل ضمن معايري واضحة مما يعمل عل1444-1443املالي 

ملوارد البشرية أو املادية املدرين واملوظفني إىل إجناز العمل ضمن خطة موضوعة تضمن عدم هدر أو ضياع أي من ا

.وتتيح للعاملني فرص لالبتكار واإلبداع يف جمال العمل 

 مدير التخطيط والتطوير

بن رشيد الفريجي سالم.د
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الرؤية 

 تعليم ذو جودة عالية قادر على مواجهة حتديات املستقبل 

الرسالة  

الكوادر القيادية املبدعة تقديم تعليم حيقق متطلبات التنمية الوطنية من خالل جودة التعليم وتأهيل

 .  وإجياد األساليب الرتبوية واإلدارية املتميزة مبا يواكب اجملتمع الرقمي واملعريف

القيم

 اإلبداع –اج اإلنت–التكامل–التسامح –العدل واملساواة –األمانة –الصدق –االنتماء والوالء 
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مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 

ة الصالحيات الممنوح

لمديري 

التعليم وقادة 

المدارس 

مؤشرات قياس 

األداء للتعليم 

ية األهداف اإلستراتيج

لوزارة التعليم 

( عالمياً ، إقليمياً ، محلياً ) المستجدات الحديثة للتعليم  

H. RESOURCES

INFRASTRUCTURE

المنطلقات الرئيسية للخطة 

 قرار جملس الوزراء ذي

والتاريخ ( 308)الرقم 

 هـ ،1437/8/18

 باملوافقة على رؤية 

اململكة العربية السعودية

(2030  ) 

التوجهات المستقبلية لوزارة التعليم فة فئاته االحتياجات الفعلية للميدان التربوي بكا

(  sowtالتحليل الرباعي ) تحليل الواقع المتغيرات والمستجدات الوطنية 

قرار مجلس الوزراء ذي 

والتاريخ ( 362)الرقم 

هـ ، بالموافقة 1437/9/1

ي على برنامج التحول الوطن

المنشق من الرؤية 

12345

6

7

89

1011
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القيادات 

اإلدارية

األقسام 

والوحدات

القيادات 

اإلشرافية

أولياء 

األمور 
الطلبة 

المعلمين 

والمعلمات     

القيادات 

المدرسية

المجتمع   

المستهدفون 
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ة وتطوير أدائهم  حمور أساسي ملدرسة املستقبل/ة الرتبوي/القائد.

غايات من التعليمة ومن يف حكمهم وتطوير أدائهم وممارساتهم حمور أساسي لتحقيق ال/املعلم.
هذه الوحدة بكافة املدرسة وحدة التطوير األساسية يف نظام التعليم وكافة العمليات تصب يف 

.أشكاهلا ومكوناتها
ياسات والتخطيط التوازن بني املركزية والالمركزية املنضبطة حبيث تتوىل اإلدارة رسم الس

.واإلشراف واملتابعة وحتسني األداء وفق مؤشرات أداء حمددة وواضحة 
درسة اليت تتوىل إعداد احملافظة على نسبة توزيع الربامج الرتبوية حيث ينفذ عدد منها داخل امل

ذ داخل إدارة التعليم خطتها وفق حاجاتها ووفق امليزانية التشغيلية هلا ، وعدد من الربامج ينف

خطة وكاليت التعليم حبيث تعد خطتها وفق حاجاتها وبناًء على امليزانية احملددة هلا انطالقا من

.والوكاالت األخرى بالوزارة 

الفرضيات األساسية للخطة 
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بنـــــــــــين / 1

قاعدة البيانات الرقمية لإلدارة 

(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 

8

التعليم المستمر 

91

عدد الطالب المدارس األهلية المدارس الحكومية 

ثانوي متوسط ابتدائي ثانوي متوسط ابتدائي ثانويمتوسط ابتدائي 

5931238851230062535498

مشرفو اإلدارة 

80

المعلمون

1741

اإلداريين

482
المباني الحكومية 

86

المباني المستأجرة  
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بنـــــــــــات / 2

قاعدة البيانات الرقمية لإلدارة 
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رياض عدد الطالبات  المدارس األهلية المدارس الحكومية 

االطفال  ثانويمتوسط ابتدائي ثانويمتوسطابتدائيثانوي متوسط ابتدائي 

58292454317615615052322524

التعليم المستمر

83

المعلمات 

1323

مشرفات اإلدارة 

87

اإلداريات 

1194
المباني الحكومية 

91

المباني المستأجرة 
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من خالل توصيات  ورش العمل التي أقيمت تم استخالص التوصيات التالية التي تشير لتحليل واقع اإلدارة

نقاط الضعفالقوةنقاط

ئة
بي

ال
ية

خل
دا

ال

.كوادر تعليمية من حملة الشهادات العليا •

 ISO).9001-2015(األيزوالدوليةالمواصفةتطبيق•

.نظام اتصال فعال •

.منظومة قيادة األداء اإلشرافي والمدرسي •

.إمكانيات تدريبية بشرية ومادية •

التكامل في العمل التعليمي الموجه للمدرسة •

.ضعف الكفايات التقنية لدى بعض الكوادر التعليمية واإلدارية•

.المشرفينبعضلدىالالزمةالكفاياتضعف•

.ضعف االستثمار في قطاع التعليم األهلي •

(التحصيلي -القدرات(الفجوة بين نتائج الثانوية العامة واختباري مركز قياس •

التهديداتالفرص

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 •

.يميةوالتعلواألهليةالخدميةالقطاعاتبعضمعالمجتمعيةالشراكات•

.جغرافية المحافظة ومساحتها المحدودة•

).جامعة الجوف)بيوت خبرة  •

.النماذج التشغيلية للمدارس في ظل جائحة كورونا •

.منطقة حدودية  •

.النقل الخارجي لبعض أصحاب الخبرات •

 .الفصولفيالطالبية الكثافة•

.ضعف التدريب الخارجي للقيادات التعليمية  •

.الجوية لمحافظة القريات الظروف•

. األوبئة واألمراض المعدية •

Swotالتحليل الرباعي  
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 من خالل التحليل الرباعيSWOT)  )ديد أولويات التطوير والتوجهات املستقبلية العامة إلدارة التعليم يف ضوء توجهات الوزارة مت حت

 :من خالل ( تعليم وتعلم نوعي أداء مؤسسي متميز شراكة جمتمعية فاعلة )والتحسني لتحقيق 

جتاهات إجيابية حنو تنمية  ة متمسكا بعقيدته اإلسالمية مع تفوق علمي ومتيز أخالقي ذا ا/ حتقيق التكامل يف شخصية الطالب

 .جمتمعه ووطنه وخدمتهما

ء يف العملية التعليميةالتأهيل املهين لكافة منسوبي اإلدارة من معلمني ومعلمات وكوادر إشرافيه وإدارية  وتربوية وكافة الشركا. 

افة بصورة تنمي شخصياتهمإشراك قيادات املدارس واملعلمني واملعلمات يف تطوير العملية التعليمية، وتوفري فرص تعلم للطالب ك. 

لقطاعات الوطنية والعامليةنشر ثقافة تطبيق اجلودة والعمل املؤسسي املنظم لتقديم مناذج لألداء املؤسسي املتميز على مستوى ا. 

دمج التقنية احلديثة بالتعليم يف بيئة مدرسية مؤهلة و جاذبة وحمفزة. 

 جذب املزيد من الشراكات اجملتمعية الداعمة للتعليم والتعلم. 

ةمتكني مجيع املستفيدين من الوصول خلدمات ادارة التعليم مبحافظة القريات من خالل قنوات وحماور متعدد. 

قها لتقليص الفجوة بني نتائج حتقيق التكامل بني كافة القطاعات التعليمية باإلدارة لتحسني آليات و أساليب العمل الرتبوي وتطبي

 ( .القدرات و التحصيلي ) الثانوية العامة واختبار مركز قياس 

أولويات التطوير والتحسين

11
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تفعيل نظام 

–المتابعة )

ويم التق–التقييم 

لبرامج الخطة 

ارة التشغيلية إلد

( التعليم 

تحقيق التكامل

في إجراءات 

التنفيذ بين 

إدارات

و أقسام اإلدارة 

(بنات–بنين ) 

ر تطبيق معايي

بناء خطة 

اإلدارة

ضوابط التنفيذ

التقيد بالبرنامج 

الزمني لخطة

اإلدارة
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مؤشرات قياس االداء العامةاألهداف  م

نسبة األطفال الملتحقين برياض . (سنوات6إلى 3)األطفال 1

نسبة األمية بين . (سنة فأكثر، سعوديين15)الكبار 2

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

نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي اإلعاقة . (سنة6-18)4

زيز ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ، وتع

فرص التعلم مدى الحياة للجميع

1

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها . القادة والمعلمين1 .و تطويرهم تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم  2

نسبة . بالموهوبين الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة 1

نسبة المباني الحكومية. 2

نسبة المدارس المطبقة لجميع الخدمات االلكترونية . 3

نسبة ارتفاع مستوى الكفاءة لدى المستفيدين . 4

نسبة رضا الطالب والطالبات . 5

نسبة المدارس الجاهزة لبداية العام الدراسي . 6

نسبة األقسام والمدارس المشاركة في خدمة المستفيدين . 7

ارتحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتك 3

وفي القدرات PIRLSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية بالقراءة 

(الثاني والثالث ثانوي ) العامة واالختبار التحصيلي 

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم 4

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدرا. سي1

نسبة . الخدمات االرشادية المقدمة للطلبة 2

عدد الطالب المستفيدين من مؤسسة تكافل . 3

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة 5

األهداف العامة لوزارة التعليم
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مؤشرات قياس االداء األهداف العامة م

عدد المعلمين خالل سنوات الخطة في كل المراحل الدراسية . 1 احتياجات تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية و

سوق العمل

6

نسبة المدارس المستفيدة من البرامج . 1

معدل انجاز الخطط التشغيلية لدى األقسام والوحدات . 2

نسبة االنجاز التي تمت من قبل إدارة التعليم قبل موعد اخذ اللقطة . 3

نسبة العناصر اإلدارية التي تتلقى دورات متخصصة في تطوير ال. قدرات 4

معدل التزام قادة المدارس واألقسام بآلية التعامل مع الميزانية التشغ. يلية 5

.وتحديد مصادر التمويل 

زيادة فاعلية التقنية في رفع مستوي األداء وتحسينه بنسبة . خالل % 680

هـ1444-1443العام الدراسي 

لقطاع تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية

التعليم

7

نسبة الطالب المستفيدين من دعم المؤسسات المجتمعية . 1.

نسبة المدارس المستفيدة من دعم المؤسسات المجتمعية . 2.
رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم 8

األهداف العامة لوزارة التعليم
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األهداف التفصيلية  األهداف اإلستراتيجية العامة م
استيعاب جميع الفئات العمرية بنسبة . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 190

تأمين النقل المدرسي لطالب والطالبات بنسبة . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 280

االرتقاء بتعليم الفئات  ذات االحتياجات الخاصة . -1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة 3

هـ 1444

القضاء على األمية الحسابية وتوفير الفرص لمواصلة التعليم لمن هم خارج النظام التعل. بنسبة يمي 4

هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 80

زيز ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ، وتع

فرص التعلم مدى الحياة للجميع

1

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  . -1443خالل العام الدراسي 1
هـ 1444

و تطويرهم تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم  2

التوسع في إنشاء المباني المدرسية لتلبية النمو الكمي . -1443خالل العام الدراسي % 70بنسبة 1

هـ 1444

التوسع في استخدام التقنيات المالئمة في المدارس . -1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة 2

هـ 1444

التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة 3

االستمرار في تطوير البنى التحتية وتطويرها . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة 4

تحسين وسائل األمن والسالمة في المباني المدرسية والمرافق التعليمية . خالل العام % 70بنسبة 5

هـ 1444-1443الدراسي 

تجهيز البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات التعليمية . -1443خالل العام الدراسي % 60بنسبة 6

هـ 1444

تجهيز البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات التعليمية . -1443خالل العام الدراسي % 100بنسبة 7

هـ 1444

بناء قنوات اتصال فعالة مع الميدان . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 60بنسبة 8

بناء قنوات اتصال فعالة مع الميدان . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 90بنسبة 9

ارتحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتك 3

تحسين معدالت الطالب دولياً ومحلياً . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة1 والتقويمتطوير المناهج وأساليب التعليم  4

م القريات   األهداف العامة لوزارة التعليم واالهداف التفصيلية المنبثقة منها بإدارة تعلي
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األهداف التفصيلية  األهداف اإلستراتيجية العامة م
زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز . -1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة جداراتهم1

هـ 1444

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة . هـ  1444-1443خالل العام الدراسي % 90بنسبة 2

االستمرار في صرف المكافاة  واالعانات والحوافز التي تقدمها الوزارة للطالب . خالل العام % 90بنسبة 3

هـ 1444-1443الدراسي 

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة 5

تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 50بنسبة 1

تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 70بنسبة 2

توفير احتياجات المدارس من المعلمين في المراحل التعليمية . -1443خالل العام الدراسي % 100بنسبة 3

هـ 1444

تطبيق نظام ومعايير الجودة في التعليم . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة 4

احتياجات تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية و

سوق العمل

6

تعزيز قدرة إدارة التعليم في عمليات التخطيط واإلدارة والدعم . -1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة 1

هـ 1444

زيادة فاعلية التقنية في رفع مستوي األداء وتحسينه  . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة 2

توفير البيانات اإلحصائية والمعلومات التربوية التي تغطي جميع العناصر االساسية للعملية ال. تربوية 3

هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 100بنسبة والتعليمية 

رفع كفاءة األداء اإلداريين وتحسين انتاجهم . هـ 1444-1443خالل العام الدراسي % 75بنسبة 4

تعزيز قدرة المدارس واألقسام لتطبيق الية صرف الميزانية التشغيلية  وتحديد مصادر التمويل ب. %  80نسبة 5

هـ 1444-1443خالل العام الدراسي 

قطاع تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية ل

التعليم

7

تأسيس شراكات بين إدارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم والتعلم . خالل العام % 70بنسبة 1

هـ 1444-1443الدراسي 
رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم 8

ها األهداف العامة لوزارة التعليم واالهداف التفصيلية المنبثقة من

بإدارة تعليم القريات   

(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 
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التعلم مدى الحياة

االستدامة

مبادرات التحول الوطني المرتبطة بالخطة التشغيلية

بإدارة تعليم القريات(بنات /بنين)لقطاعي التعليم 

تطوير برامج حضانات 

ورياض األطفال

لوالتوسع بخدماتها لتشم

جميع مناطق المملكة

مشروع تطوير 

التربية الخاصة

اإلطار الشامل للتطوير

المهني المستمر 

تعزيز المشاركة في 

المسابقات

الدولية العلمية

تحسين وسائل األمن 

والسالمة 

ةفي المباني المدرسي

تطوير مصفوفة متكاملة 

للمهارات الشخصية 

طة وتضمينها بالمناهج واألنش

الالصفيه

برنامج أندية الحي 

مية الترفيهية التعلي

تشجيع مشاركة القطاع 

األهلي في االستثمار 

بالتعليم العام  ورياض

األطفال 

(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 
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/  البرامج/ المبادرات

األنشطة / المشروعات
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ة للجميعضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحيااألول الهدف االستراتيجي

هـ1444-1443خالل العام الدراسي % 90استيعاب جميع الفئات العمرية بنسبة 1-1الهدف التفصيلي

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

المختلفة

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

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
التسجيل والقبول في 

ب المرحلة االبتدائية للطال

المستجدين

الطالب والطالبات 

اولياء /المستجدون 

األمور

1443/10/141444/3/29
قسم االختبارات

المدارس/والقبول
---

ات قسم االختبار

والقبول

التق/المدارس

االعالم /نية

التربوي

ف نسبة معدل االلتحاق بالص

%100االول 

2

الفصل الدراسي المدارس التوسع بال كثافة

األول 
-

التخطيط -√-المدارس

المدرسي

شؤون 

المعلمين 

واالختبارات و 

القبول 

د عدد الطلبة في الفصل الواح

طالب35ال يزيد عن 

3

ظ  طالب وطالبات تحفييتي ميزانية فصولي مسئول

القرآن الكريم   

الفصل الدراسي  

-األول

التخطيط -√-إدارة التعليم 

المدرسي

االختبارات 

والقبول 

ن من نسبة  الطلبة المستفيدي-

م مدارس  تحفيظ القرآن الكري

.

4

مدارس )ارتقي باختيار

(الطفولة المبكرة 

مدارس الطفولة 

ت بنا–بنين )المبكرة 

نهاية الفصل  

الدراسي الثاني 
بداية الفصل 

األول 

المدارس  -

الحكومية 

التخطيط -√-

المدرسي 

رياض األطفال 

–التجهيزات –

شركة تطوير 

نسبة الطلبة واألطفال 

المستفيدين من مدارس 

الطفولة المبكرة 

5
ة تشغيل حضانات المرحل

االولى 

أطفال الروضات من 

سنوات3

1444/5/121444/5/16
مركز التدريبرياض األطفال ذاتي______مركز التدريب

نسبة األطفال الملتحقين 

%90بالروضات 
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ة للجميعضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحيااألول الهدف االستراتيجي

1444-1443خالل العام % 100االرتقاء لتعليم الفئات ذات االحتياجات الخاصة بنسبة 2-1الهدف التفصيلي

سنة 10-5نسبة الطلبة من ذوي اإلعاقة من 2-2-1مؤشر قياس األداء

مشروع تطوير التربية الخاصة 2المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
حقيبتي ) مبادرة 

(المدرسية 

طالب التربية 

الخاصة
-----ولبداية الفصل األ

التربية 

الخاصة

برامج 

التربية 

الخاصة

ى نسبة تدريب الطالب عل

%100الحقيبة 

2
األسبوع التمهيدي لطالب

التربية الخاصة

طالب التربية 

الخاصة

بداية الفصل األول

مع عودة الطالب 

للمدارس

ـــــــ
ة برامج التربي

الخاصة
ةالتربية الخاص---

ة برامج التربي

الخاصة

نسبة تدريب الطالب على 

%100الحقيبة 

3
التدريب المهني لطالب 

التربية الخاصة

طالب التربية 

الخاصة
ةالتربية الخاص---القطاع الخاصطوال العامطوال العام 

القطاع 

الخاص

نسبة تدريب الطالب على 

%80الحقيبة 

4
استيعاب ذوي 

االحتياجات الخاصة 

طالب التربية 

(بنات )الخاصة 

الفصل الدراسي 

األول 
---مدارس الدمج 1443\2\22

قسم التربية

الخاصة 

(بنات)

مدارس 

الدمج

%  100بنسبة اندماج  

رامج المستهدفة في بالفئة 

الخاصةالتربية 

5

(  برنامج توعوي )

اتخطى بالتوعية 

صعوباتي 

1443\10\14432\10\2ام مدارس التعليم الع
مدارس التعليم

العام 
---

ة قسم التربي

الخاصة

مدارس 

صعوبات 

التعلم 

دة نسبة المدارس المستفي

80  %
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ة للجميعضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحيااألول الهدف االستراتيجي

1444-1443الدراسي خالل العام%100بنسبة تأمين النقل المدرسي للطالب والطالبات 3-1الهدف التفصيلي

نسبة الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي في المدارس الحكومية3-3-1مؤشر قياس األداء

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

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

برنامج النقل العام 1

م لطالب التعليم العا

الطالب 

والطالبات 

1443/5/2
1444/5/7

مدارس 

محافظة 

القريات 

---
خدمات 

الطالب 

شركة 

تطوير 

للنقل 

المدرسي

نسبة الطالب 

ل المستفيدين من النق

90%

2
سالمة حافلتي

1443/6/241443/6/29تالحافالسائقي
مسرح 

االدارة
---

خدمات 

الطالب 

تقنية 

المعلومات

 +

االعالم

ن نسبة المستفيدين م

%80الدورة التدريبية 
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ة للجميعضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحيااألول الهدف االستراتيجي

4-1الهدف التفصيلي
تعليمي القضاء على األمية الحسابية وتوفير الفرص لمواصلة التعليم لمن هم خارج النظام ال

1444-1443الدراسي خالل العام%100بنسبة 

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

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

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
اليوم العالمي لمحو 

األمية

األميون في 

المحافظة وقراها
سبتمبر8سبتمبر8

مدارس محو 

األمية 
-√-

-ر تعليم الكبا

بنين
م إدارة التعلي

نسبة انخفاض األمية

سنة 15بين الكبار 

%4فأكثر إلى 

2
برامج  متنوعة

الفئات  من (  الحي المتعلم)

(15-60

1444/7/271443/11/15
عن بعد 

قاعة زوم
---

م قسم تعلي

الكبار بنات

الجمعيات 

-الخيرية  

المؤسسة 

العامة 

للتدريب

عدد الملتحقات في 

البرامج

3
العقد العربي لمحو 

األمية

األميات  

المواطنات )

(والمقيمات

1444/1/25هـ21/1/1443
م قسم تعلي

الكبار
---

م قسم تعلي

الكبار بنات

االقسام 

ذات 

العالقة 

بإدارة 

التعليم 

ار نسبة األمية بين الكب

فأكثر11
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
إدارة األداء الوظيفي 

ةلشاغلي الوظائف اإلداري

مديرو ورؤساء 

األقسام       مدراء 

المدارس

1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

الموارد 

البشرية

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

اثبرنامج االيفاد واالبتع2
شاغلو الوظائف 

التعليمية
1443/05/011444/06/05

جامعات 

خارجية
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

االدارة العامة 

للتدريب 

واالبتعاث

من % 85نسبة انجاز 

المقاعد المتاحة لإلدارة

يالتأهيل للمسرح المدرس3
رواد النشاط 

والمعلمون
مركز التدريب1443/05/011444/06/05

-
√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

النشاط 

الطالبي

من الفئة % 95نسبة تدريب 

المستهدفة 

4
الكفايات التخصصية 

(مبادرة)للمعلمين 

المعلمون

(جميع المراحل)

1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-

√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

( بنين)

من الفئة % 80نسبة تدريب 

المستهدفة 

5
ي التطوير المهني لمنسوب

التربية  الخاصة

معلمو التربية 

الخاصة 
1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

(نبني)التربوي 

التربية 

الخاصة

(بنين)

من الفئة % 85نسبة تدريب 

المستهدفة 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

6
ي التطوير المهني لمعلم

فصول الموهوبين

المشرفون ومعلمو

فصول 

(بنين)الموهوبين

1443/05/011444/06/05

مركز 

التدريب

(بنين)

-
√

-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

الموهوبين

(بنين)

من  % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

7
الحقيبة األساسية 

لمناهج الرياضيات

مشرفو ومعلمو 

الرياضيات
1443/05/011444/06/05

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من  % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

8
الحقيبة األساسية 

لمناهج العلوم

مشرفو ومعلمو 

العلوم
1443/05/011444/06/05

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من  % 95نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

9

التطوير المهني 

لمنسوبي التربية  

الفنية

معلمو التربية 

الفنية 
1443/05/011444/06/05

مركز 

التدريب

(بنين)

-
√

-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

بنين

من % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

10

التطوير المهني 

لمنسوبي التربية  

البدنية

معلمو التربية 

البدنية 
1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

بنين

من % 95نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

26
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

11
تأهيل المعلمين للتدريب

على اختبار القدرات 

معلمو المرحلة 

الثانوية المرشحون
1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

(نبني)التربوي 

اإلشراف 

التربوي

بنين

من الفئة % 95نسبة تدريب 

المستهدفة 

12

مشروع التطوير المهني 

لمعلمي الدراسات 

اإلسالمية ابتدائي 

(ومتوسط

مشرفو  ومعلمو 

الدراسات اإلسالمية 

ابتدائي ومتوسط

1443/05/011444/06/05
مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

(نبني)التربوي 

اإلشراف 

التربوي

بنين

من الفئة % 95نسبة تدريب 

المستهدفة 

13
برنامج ممارس القيادة 

المدرسية

مشرفو القيادة 

وقادة ووكالء 

المدارس

(بنين)

1443/05/011444/06/05
مركز التدريب

(بنين)
---

التدريب 

(نبني)التربوي 

اإلشراف 

التربوي

بنين

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

14
التنمر في مدارس وبرامج

التربية الخاصة 

مشرفو ومعلمو 

التربية الخاصة
1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-√-

التدريب 

(نبني)التربوي 

التربية 

الخاصة 

(بنين)

من الفئة % 80نسبة تدريب 

المستهدفة

15
التطوير المهني لمحضري

المختبرات

محضرو ومحضرات 

(بنين)المختبر
1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

(نبني)التربوي 

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من الفئة % 90نسبة تدريب 

المستهدفة 

27
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

16

م التطوير المهني القائ

بحث )على المدرسة 

(الدرس

1443/05/011444/06/05المعلمون

مركز 

التدريب

(بنين)

-
√

-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

%  100نسبة تدريب  

من ميسري المواد 

الدراسية المستهدفة 

17
البحوث التربوية 

الوصفية

شاغلو الوظائف 

التعليمية 
1443/05/011444/06/05

مركز 

التدريب

(بنين)

-
√

-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

الموهوبين

(بنين)

من % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

18

التدريب على كتب 

سالسل ماجروهيل 

McGraw Hill

معلمو اللغة 

االنجليزية
1443/05/011444/06/05

مركز 

التدريب

(بنين)

-
√

-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

19
اللغة االنجليزية 

للصفوف األولية
1443/05/011444/06/05المعلمون

مركز 

التدريب

(بنين)

-
√

-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

1443/05/011444/06/05معلم من كل مدرسةالمهارات الرقمية20
مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

28
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

21
مشروع المهارات 

م األساسية لتمكين المعل
1443/05/011444/06/05المعلمون

مركز التدريب

(بنين)
---

التدريب 

(نبني)التربوي 

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 95تدريب -نسبة 

الفئة المستهدفة

خصائص النمو22
المرشدون وقادة 

المدارس
1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-√-

التدريب 

(نبني)التربوي 

التوجيه 

واالرشاد

من % 95تدريب -نسبة 

الفئة المستهدفة

23
المدارس المعززة للسلوك

االيجابي

المرشدون وقادة 

المدارس
1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-√-

التدريب 

(نبني)التربوي 

التوجيه 

واالرشاد

من % 90تدريب -نسبة 

الفئة المستهدفة

24

مهارات الكشف والتدخل 

المبكر في حاالت األطفال

المعرضين لإلساءة 

واإلهمال

المرشدون وقادة 

المدارس
1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-√-

التدريب 

(نبني)التربوي 

التوجيه 

واالرشاد

من من % 85نسبة تدريب -

الفئة المستهدفة

25
يم الحقيبة األساسية لتعل

الكبار 

مشرفو ومعلمو 

تعليم الكبار
1443/05/011444/06/05

مركز التدريب

(بنين)
-√-

التدريب 

(نبني)التربوي 

تعليم الكبار 

(بنين)

من  الفئة % 90نسبة تدريب 

المستهدفة

29
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

26

التطوير المهني 

لمشرفي ومعلمي 

الحاسب اآللي

مشرفو ومعلمو 

الحاسب اآللي
1443/05/011444/06/05

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من  % 95نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

1443/05/011444/06/05المعلمونمنصة مدرستي27

مركز 

التدريب

(بنين)

---

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 95تدريب -نسبة 

من الفئة المستهدفة

28
التدريس المتمايز في

مناهج الرياضيات
1443/05/011444/06/05معلمو الرياضيات

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 100تدريب -نسبة 

الفئة المستهدفة

29
اهج التعلم النشط في من

الرياضيات
1443/05/011444/06/05معلمو الرياضيات

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 100تدريب -نسبة 

الفئة المستهدفة

30
في االستيعاب المفاهيمي

مناهج الرياضيات
1443/05/011444/06/05معلمو الرياضيات

مركز التدريب

(بنين)
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 100نسبة تدريب -

الفئة المستهدفة

30
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

31
لمخاطبتي تعلم لغتي 

( لغة اإلشارة ) 

شاغلو الوظائف 

التعليمية
1443/05/01

مركز 1444/06/05

التدريب
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

التربية 

(بنين)الخاصة

من % 90تدريب -نسبة 

الفئة المستهدفة

التفكير الناقد32
معلم من كل 

مدرسة
1443/05/01

مركز 1444/06/05

التدريب
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 80نسبة تدريب -

الفئة المستهدفة

33
ورشة عمل لمادة 

التربية المهنية 

معلمو العلوم 

اإلدارية
1443/05/011444/06/05

مركز 

التدريب
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 90نسبة تدريب -

الفئة المستهدفة

34

معالجة المؤثرات 

ق العقلية والمخدرات وف

يمدخل التحليل األخالق

المرشدون وقادة 

المدارس
1443/05/011444/06/05

مركز 

التدريب
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلرشاد 

الطالبي 

(بنين)

من % 90تدريب -نسبة 

الفئة المستهدفة

35

مشروع التدريب 

اإللكتروني على أساليب

التعلم

1443/05/011444/06/05ونالمشرفون التربوي
مركز 

التدريب
وزارة التعليم-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

من % 100نسبة تدريب -

الفئة المستهدفة

1443/05/011444/06/05نالمرشدون الطالبيواالرشاد وقت االزمات36

مركز 

-√-التدريب

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلرشاد 

الطالبي

من % 85تدريب -نسبة 

الفئة المستهدفة

31
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

37
معلم الكفايات التدريسية ل

الصف

معلمو الصفوف 

األولية
هـ1444/3/14هـ1444/3/14

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من معلمو %80نسبة تطبيق 

الصفوف األولية 

38
ة التطبيقات االلكتروني

وأثرها في تدريس 

الصفوف األولية 

معلمو الصفوف 

األولية
هـ1444/4/6

هـ1444/4/6
مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

مهارات التفكير الناقد 39
معلمو التربية 

االجتماعية 

ه1443/10/16

ـ

هـ1443/10/17
مركز التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز 

التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

40
دمج مهارات التفكير في

التدريس
هـ1443/11/7معلو الرياضيات

هـ1443/11/7
مركز التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز 

التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

41
الكفايات األساسية 

للرخصة المنهية 
هـ1444/5/4هـ1444/5/4معلمو الرياضيات 

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من الفئة % 85نسبة تطبيق 

المستهدفة 

32
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

هـ1443/8/4هـ1443/8/3ةمعلمو اللغة العربيالمهارات اللغوية 42
مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

43
تصميم برامج معالجة 

الضعف القرائي
ةمعلمو اللغة العربي

ه1443/10/15

ـ
1443/10/16

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

هـ1443/7/14هـ1443/7/14وكالء المدارس مزايا نظام المسارات44
مركز التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز 

التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

45
أدوات التقويم في نظام

المسارات
هـ1443/8/19هـ1443/8/19مدراء المدارس

مركز التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز 

التدريب 

التربوي

من الفئة % 85نسبة تطبيق 

المستهدفة 

46

تأسيس وتطوير معلمي

التربية اإلسالمية في

تدريس القرآن الكريم

معلمو التربية 

اإلسالمية
هـ1443/6/13هـ1443/6/13

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

47
إدارة الصف لمعلمي 

الدراسات اإلسالمية 

قادة المدارس 

ومعلموها وطالبها

ه1443/10/16

ـ
هـ1443/10/16

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

33
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

48

مهارات متقدمة في 

تصحيح تالوة القرآن 

الكريم 

معلمو التربية 

اإلسالمية
هـ1443/7/15هـ1443/7/14

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

49

ورشة عمل لمقررات 

العلوم اإلدارية في 

نظام المسارات 

معلمو العلوم 

اإلدارية 
هـ1443/8/20هـ1443/8/20

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

50

ثة التربية الفنية الحدي

واالستفادة منها في 

المواد األخرى

معلمو التربية 

الفنية
هـ1444/4/7هـ1444/4/7

مركز التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز 

التدريب 

التربوي

من الفئة % 85نسبة تطبيق 

المستهدفة 

51

الملتقى اإلثرائي في 

البرامج العملية 
معلمو الحاسب 

هـ1443/6/22هـ1443/6/22األلي
مركز التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز 

التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

52

الدفاع عن النفس 

معلمو التربية 

البدنية
هـ1442/5/30هـ1442/5/30

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

53

الكفايات التدريسية 

لمعلمي التربية البدنية 

معلمو التربية 

البدنية
هـ1443/7/20هـ1443/7/20

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

34
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

معلمو التربية اللياقة البدنية54

البدنية
هـ1444/4/20هـ1444/4/20

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

55
المقررات االلكترونية 

المعيارية 

معلمو التربية 

---عن بعد هـ1443/6/2هـ1443/6/2البدنية 
اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

56

معلمو التربية ألعاب الدفاع عن النفس

---عن بعدهـ1443/5/30هـ1443/5/30البدنية

اإلشراف 

التربوي

مركز 

التدريب 

التربوي

من الفئة % 85نسبة تطبيق 

المستهدفة 

تطبيق مناهج57

 )Megraw- Hill)

معلمو اللغة 

اإلنجليزية 
هـ1444/4/14هـ1444/4/14

مركز التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز 

التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

58

مهام مدير المدرسة 

وفق الدليلين  

هـ1443/7/7هـ1443/7/7مدراء المدارس (اإلجرائي والتنظيمي)

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

59

مهام وكيل المدرسة 

وفق الدليلين  

هـ1443/8/25هـ1443/8/25وكالء المدارس(اإلجرائي والتنظيمي)

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

60
ات القيادة الفاعلة والعالق

اإلنسانية 
ه1443/10/21مدراء المدارس

ـ
هـ1443/10/21

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

35
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

61
بناء المفاهيم وغرس 

القيم

معلمات العلوم 

الشرعية 
20 /6 /144321 /6 /1443

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

من % 40نسبة اكساب 

معلمات العلوم الشرعية 

مهارات غرس القيم الدينية

وبناء المفاهيم

62

مهارات وأدوات رفع 

ي المستوى التحصيلي ف

يةمقررات التربية اإلسالم

معلمات العلوم 

الشرعية 
14 /3 /144414 /3 /1444

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

من % 40نسبة اكساب 

معلمات العلوم الشرعية  من

مهارات وأدوات رفع 

المستوى التحصيلي في 

مقررات العلوم الشرعية

63

مهارات وأدوات تجويد 

المخرج التعليمي في 

ةمقررات التربية الفني

معلمات التربية 

1443/ 7/ 14438/ 7/ 8الفنية 
التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

من % 50نسبة تدريب 

معلمات التربية الفنية 

64
إضاءات على أدلة 

نظام المسارات 

مديرات المدارس 

الثانوية
16 /10 /1443

16 /10  /

1443

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

من % 50نسبة تدريب 

مديرات المدارس على 

ظام التطبيق االمثل ألدلة ن

المسارات

المواطنة الرقمية65
معلمات الدراسات 

االجتماعية
9 /7 /14439 /7 /1443

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

سبة نسبة تدريب المعلمات بن

على تفعيل المواطنة% 70

الرقمية في التدريس

66
غرس القيم وتعزيز 

الوطنية

معلمات الدراسات 

1444/ 3/ 144413/ 3/ 13االجتماعية
التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

نسبة تدريب المعلمات 

على تطبيق وسائل% 60

غرس القيم في التدريس

36
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني 75الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

67
طة دمج التعليب في األنش

التعليمية

معلمات المهارات 

ة الحياتية واألسري
8 /7 /14438 /7 /1443

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

نسبة تدريب المعلمات 

على دمج % 70بنسبة 

التعليب في األنشطة 

التعليمية

68

السرد القصصي المبدع

في تدريس مادة 

المهارات الحياتية 

واألسرية

معلمات المهارات 

ة الحياتية واألسري
13 /3 /144413 /3 /1444

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

نسبة تدريب المعلمات 

على السرد % 60بنسبة 

القصصي المبدع

69

مشروع رفع الكفاءة 

المهنية لمعلمات اللغة 

اإلنجليزية

معلمات اللغة 

اإلنجليزية
-ممستمر لنهاية العا

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

نسبة حضور المعلمات 

70%

70
برنامج احترافية 

التدريس

معلمات اللغة 

اإلنجليزية
13 /3 /144415 /3 /1444

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

تدريب المعلمات بنسبة 

على الطرق الفاعلة % 40

في التدريس

المعلم الرقمي71
معلمات المهارات 

الرقمية
28 /6 /144329 /6 /1443

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

نسبة حضور معلمات 

المهارات الرقمية للمرحلة 

%80اإلبتدائية

تعزيز أهداف المحتوى 72
معلمات المهارات 

الرقمية
13 /3 /144413 /3 /1444

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

التدريب 

التربوي

نسبة حضور معلمات 

%80المهارات الرقمية 

37
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1443/5/291444/6/5معلمات الوفرة المسارات التطويرية 73
التدريب 

التربوي
-✓-

التدريب 

التربوي 

شؤون 

المعلمات 

من %100نسبة تدريب 

التي الوفرهمعلمات 

يحددها قسم شؤون 

المعلمات

74
ية تعليم اللغة اإلنجليز

للمعلمين الصغار

معلمات اللغة 

اإلنجليزية في 

ة المرحلة االبتدائي
1443/5/291444/6/5

التدريب 

التربوي
-✓-

التدريب 

التربوي

اإلشراف 

التربوي

معلمة من 30نسبة تدريب 

معلمات اللغة اإلنجليزية

بالمرحلة االبتدائية 

75

مدرستي تبرمج 

للمعلم2مسار

المعلمات 

المشاركات 

بالمسابقة

1443/5/291444/6/5
التدريب 

التربوي
-✓-

التدريب 

التربوي

اإلشراف 

التربوي
من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

76
مشروع الجدارات 

1443/5/291444/6/5ة القيادات التربويالوظيفية 
التدريب 

التربوي

-
✓-

التدريب 

التربوي

اإلشراف 

التربوي
من % 20نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

77

البرنامج التفاعلي 

لتعميق( الجيوجبرا ) 

مفاهيم مادة الرياضيات

1443/5/291444/6/5معلمات الرياضيات
التدريب 

التربوي
-✓-

التدريب 

التربوي

اإلشراف 

التربوي

من % 20تدريب نسبة 

المستهدفة فئة ال

38
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

78
االستيعاب المفاهيمي 

لمهارات اللغة العربية 
1443/5/291444/6/5ة معلمات اللغة العربي

التدريب 

التربوي
-✓-

التدريب 

التربوي 

اإلشراف 

التربوي
من % 20نسبة تدريب  

الفئة المستهدفة

79
برامج تربوية داعمة 

للعملية التعليمية

شاغالت الوظائف 

التعليمية 
1443/5/291444/6/5

التدريب 

التربوي
-✓-

التدريب 

التربوي

اإلشراف 

التربوي

من الفئة % 30نسبة تدريب 

المستهدفة 

80

در االستثمار األمثل للكوا

التعليمية 

معلمات التخصصات

إسالمي وعربي )

(واجتماعيات
1443/5/291444/6/5

التدريب 

التربوي
-✓-

التدريب 

التربوي

التدريب 

التربوي
من %100تأهيل نسبة 

المتقدمات للبرنامج

81

االيفاد واالبتعاث 

لشاغالت الوظائف 

التعليمية 

شاغالت الوظائف 

التعليمية 
1443/5/291444/6/5

التدريب 

التربوي
-✓-

التدريب 

التربوي

اإلشراف 

التربوي
من %100نسبة تحقق 

المتقدمات للترشيح

برامج معهد اإلدارة82
شاغالت الوظائف 

التعليمية 
1443/5/291444/6/5

التدريب 

التربوي
-✓-

التدريب 

التربوي

من % 5نسبة ترشيح ـــ 

ة شاغالت الوظائف التعليمي

ي لمخاطبتي تعلم لغت83
معلمي التعليم 

العام
ــــــــالفصل الثالث

مركز 

التدريب
---

التربية 

الخاصة

التدريب 

واالبتعاث

من % 80نسبة تدريب 

المعلمين
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

84

منهجية المسارات 

للتعليم الثانوي في

القبول واالختبارات

مدراء ووكالء 

المرحلة الثانوية
1444/2/25

قاعة 1444/2/25

االجتماعات
---

قسم 

االختبارات 

والقبول

بنين بنات 

االشراف 

التربوي 

التقنية/

نسبة المستفيدين من 

%98البرنامج بنسبة 

85

نظم وتعليمات 

االختبارات للمراحل 

الدراسية

14437/15قادة المدارس
قاعة14437/15

االجتماعات
---

قسم 

االختبارات 

ن والقبول بني

بنات 

التقنية
نسبة المستفيدين من 

%98البرنامج بنسبة 

نظم وآفاق معرفية 86
قائدات / قادة 

المدارس
هـ1444/3/7هـ1444/3/7

مسرح 

اإلدارة 

(بنات-بنين)

---
قسم شؤون 

المعلمين 
المدارس

من % 90نسبة حضور 

امج الفئة المستهدفة للبرن

87

نظام نور بمصادر 

التعلم والخطة 

الفصلية 

امناء المصادر 

( بنين )
المدارس هـ1444/3/16هـ1444/3/15

-
--

التجهيزات 

المدرسية 

شعبة مصادر 

–بنين)التعلم 

(بنات 

تقنية 

المعلومات 

من % 70نسبة تدريب 

أمناء وامينات المصادر

88

ماهية مراكز مصادر 

التعلم 
المدارس هـ1444/3/20هـ1444/3/20امناء المصادر 

-
--

التجهيزات 

المدرسية 

شعبة مصادر 

–بنين)التعلم 

(بنات 

تقنية 

المعلومات 

من % 80نسبة تدريب 

أمناء مصادر التعلم في

البرنامج
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

أتمتة العمل المؤسسي89

مرشحات من 

الوظائف شاغالت

التعليمية
هـ1443/3/21

هـ1443/6/28

هـ1443/3/22

هـ1443/6/29

---عن بعد
الجودة 

وقياس االداء

التدريب 

التربوي

من % 80نسبة حضور 

.للبرنامجالمرشحات 

90
ورشة عمل التدقيق 

الداخلي
---عن بعدهـ1443/7/19هـ1443/7/18ـة مدرسة/وكيل

الجودة 

وقياس االداء

اإلشراف 

التربوي

من %20نسبة حضور 

المدارسوكالء ووكيالت

91
التوعية بفيروس 

كورونا 

ات /منسوبي

التعليم 
---عن بعدخالل العام خالل العام 

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

الشؤون 

الصحية 

من قبل % 70نفيذ نسبة ت

أت /المرشدين 

الجرافيكيالتصميم 92
ات /الموجهين

الصحيين 
---عن بعد1/6/14433/6/1443

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

-
من %80تدريب نسبة 

ات الصحيين/الموجهين 

االسعافات األولية93

ات /الموجهين

---التدريب 27/6/144328/6/1443الصحيين 

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

الشؤون 

الصحية 

رنامج نسبة الملتحقين بالب

%  70بحيث ال تقل عن  

ات/من الموجهين 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

94

اعداد التقارير والبور 

بوينت 

ات /الموجهين

الصحيين 
1443/7/20

1443/7/20
عن بعد

-
--

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

امج نسبة الملتحقين بالبرن-

%  50بحيث ال تقل عن  

من الموجهات

95

وأثرها ظاهرة التدخين 

على المجتمع 
ات /الموجهين

الصحيين 
عن بعد1443/10/191443/10/19

-
--

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

الشؤون 

الصحية 

نسبة الملتحقين 

ل بالبرنامج بحيث ال تق

من الموجهين % 40عن 

ات /

االرشاد الصحي96
ات /موجهين 

الصحة 
---عن بعد1444/1/151444/1/15

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

-

نسبة الملتحقين 

ل بالبرنامج بحيث ال يق

0% 40عن 

سرطان الثدي 97
الموجهات 

الصحيات 
---عن بعد2022/10/12022/10/30

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

الشؤون 

الصحية 

رنامج نسبة الملتحقين بالب

% 40بحيث ال يقل عن 

موجهه 

2022/9/12022/11/1م ات التعلي/منسوبيامبادرة تطعيم االنفلونز98
الشؤون 

التعليمية 
---

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

الشؤون 

الصحية 

عدد المستفيدين من 

ن يقل عالمبادرة بحيث ال

مستفيد 30

42
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

99
االستعداد ومهارات 

العمل ادارة

قادة ووكالء 

المدارس األهلية
هـ1444/1/25هـ1444/1/24

عن بعد عبر

الزوم
يالتعليم األهل---

التدريب 

التربوي

ووكالء نسبة القادة 

%.90المدارس

ةالمستهدفالتخصصات100
المدارسمعلمات 

األهلية
هـ1444/2/26هـ1444/2/25

عن بعد عبر

الزوم
يالتعليم األهل---

التدريب 

التربوي

من معلمات % 70نسبة 

األهليةالمدارس 

101
-مستخدم)نظام نور 

(معلمات-قائد

قائدات المدارس 

والمعلمات
---عن بعد1444/1/251444/1/25

تقنية 

المعلومات 

التدريب 

التربوي 

نسبة تدريب الفئة 

%80المستهدفة 

منصة مدرستي 102

قادة المدارس 

والمعلمين

بنات-بنين
---عن بعد14444/2/2014444/2/20

تقنية 

المعلومات 

التدريب 

التربوي 

نسبة تدريب الفئة 

%80المستهدفة 

المجتمع التعليميالتميز المؤسسي103
28 /5 /1443

هـ

28 /6  /

هـ1444

التدريب 

التربوي
مركز التميز------

التدريب 

التربوي

عدد البرامج التأهيلية 

ز للمرشحين لجوائز التمي

برامج( 4)بما ال يقل عن 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

104
برنامج التدريبي 

لمنسقي الموهوبين

ن منسقي الموهوبي

بالمدارس
هـ1444/ 12/02

15/03  /

هـ1444

مركز 

الموهوبين
مركز الموهوبينقسم الموهوبين---

60نسبة تدريب 

منسقين 

105
برنامج التدريبي 

لمعلمي الموهوبين

ن منسقي الموهوبي

بالمدارس
هـ1444/ 19/02

22/03  /

هـ1444

مركز 

الموهوبين
معلمين 6نسبة تدريب مركز الموهوبينقسم الموهوبين---

106
مراعاة الخصائص 

رالنفسية لتعليم الكبا
هـ1444/5/21هـ1444/5/17المعلمون

مركز التدريب

بنين-
-√-

-تعليم الكبار

بنين

التدريب 

نبني-التربوي 

من % 90نسبة تدريب 

اقع معلمي تعليم الكبار بو

ساعة تدريبية16

هـ1444/5/29هـ1443/5/29قائدات المدارسالمساقط االفقية107

مركز التدريب

التربوي

التخطيط ---

المدرسي

من % 80نسبة تدريب قائدات المدارس

قائدات المدارس 

المستجدات على البرنامج

108
دور المنسق في برنامج 

االستعداد 

منسقي برنامج 

االستعداد 
قسم األمانةـنعمـمركز التدريب1444/3/71444/3/7

قسم تقنية 

المعلومات 

والتدريب

من % 95نسبة تدريب 

المنسقين 

109

األدلة التنظيمية 

لرياض األطفال و 

الطفولة المبكرة

مديرات و وكيالت 

رياض األطفال 

والطفولة المبكرة

ذاتي--مركز التدريبهـ1444/3/5هـ1444/3/5
قسم رياض 

األطفال

منسوبات 

+  الروضة

أولياء األمور 

البلدية+

نسبة  تطبيق المبادرة 

على الروضات%2بنسبة 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي 

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

110

ر معايير التعلم المبك

-3)النمائية لعمر

سنوات (6

-قائدات-معلمات

وكيالت-مشرفات

رياض االطفال 

ذاتي--مركز التدريبهـ1444/3/5هـ1444/3/5

قسم رياض 

األطفال

نسبه الملتحقات مركز التدريب

من %20بالبرنامج

الفئة المستهدفة

111
البرنامج  )ورشة عمل 

(اليومي لطفل الروضة

معلمة رياض 

أطفال مستجده
ذاتي--مركز التدريبهـ1444/3/11هـ1444/3/11

قسم رياض 

األطفال

نسبه الملتحقات مركز التدريب

من %10بالبرنامج

الفئة المستهدفة

112
السالمة الشخصية 

لطفل الروضة

-قائدات-معلمات

وكيالت -مشرفات

رياض االطفال 

1444/5/1214445/16
مركز 

التدريب
ذاتي--

قسم رياض 

األطفال
مركز التدريب

امج نسبة الملتحقات ببرن

%90السالمة الشخصية 

113

مقايس )ورشة عمل 

الجودة المطبقة 

(بالروضات

مديرات و وكيالت 

رياض األطفال 

والطفولة المبكرة

ذاتي--الروضات هـ1444/6/4هـ 1444/6/4
قسم رياض 

األطفال
مركز التدريب

نسبه الملتحقات 

من الفئة %15بالبرنامج

المستهدفة

114

إنتاج الوسائل 

التعليمية برياض

األطفال

معلمات رياض 

األطفال والطفولة 

المبكرة

هـ1444/3/14هـ1444/7/12
مركز 

التدريب
ذاتي--

قسم رياض 

مركز التدريباألطفال

نسبه الملتحقات 

من الفئة %10بالبرنامج

المستهدفة
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

115

استراتيجيات التعلم 

النشط برياض األطفال
رياض -معلمات

ذاتي--مركز التدريبهـ1444/8/6هـ1444/8/5االطفال 

قسم رياض 

األطفال

نسبه الملتحقات مركز التدريب

من الفئة %10بالبرنامج 

المستهدفة 

ذاتي--مركز التدريب1444/10/18ه1444/10/16معلمة رياض أطفالالتعلم بالمشاريع 116

قسم رياض 

األطفال

نسبة الملتحقات مركز التدريب

من الفئة %10بالبرنامج 

المستهدفة 

دورة للتحرير العربي117
لرؤساء االقسام 

(بنات –بنين )
-طوال العام 

مسرح اإلدارة 

بنين
---

اإلعالم 

واالتصال
_

لمستفيدينانسبة •

80  %

برنامج عيش التوحد118
معلمات التربية 

الخاصة 
---مركز التدريب1443\5\144330\5\29

قسم التربية 

(بنات)الخاصة 
مركز التدريب

نسبة تدريب معلمات 

التربية الخاصة بنسبة

90%

119

دي البرنامج التربوي الفر
معلمات التربية 

الخاصة 
---مركز التدريب1443\14431\1\2

قسم التربية 

(بنات)الخاصة 
مركز التدريب

نسبة تدريب معلمات 

التربية الخاصة بنسبة

90%
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية1-2الهدف التفصيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية3المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

ورشة عمل بناء الخطة 120

التشغيلية 

منسقين الخطط 

باألقسام 
عن بعد هـ1443/6/2هـ1443/6/2

-
--

التخطيط 

والتطوير 

تقنية 

المعلومات 

من الفئة % 80نسبة تدريب 

المستهدفة 

121

ارشاد افراد  المجتمع 

والهيئات الحكومية 

للتعامل مع األشخاص 

ذوي االعاقة 

معلمات التربية 

الخاصة
مركز التدريب1443\1\14439\1\8

-
--

قسم التربية

الخاصة 

(بنات)

مركز 

التدريب

نسبة تدريب معلمات 

التربية الخاصة بنسبة

90%

122

تبسيط المفاهيم 

الرياضية للطالب 

المعاقين سمعيا

معلمات التربية 

الخاصة 
29\6\144329\6\1443

مركز التدريب
---

قسم التربية

الخاصة 

(بنات)

مركز 

التدريب

نسبة تدريب معلمات 

التربية الخاصة بنسبة

90%
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

1-3الهدف التفصيلي
%  100بنسبة التوسع في استخدام التقنيات المالئمة في المدارس 

1444-1443خالل العام الدراسي 

التعليميةنسبة المدارس المطبقة لجميع الخدمات التعليمية االلكترونية التي تحسن من البيئة1-1-3مؤشر قياس األداء

التعليميةتخفيف األعباء االدارية على المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز  العملية4المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

االستخدام األمثل لألجهزة

التعليمية وأهمية 

المحافظة عليها 

مسئوالت قاعات 

جميع تقنيات التعليم ل

المراحل الدراسية 
عن بعد  هـ1444/6/25هـ1444/6/25

---

التجهيزات 

المدرسية شعبة 

تقنيات التعليم

(بنات –بنين )

تقنية 

المعلومات 

من % 30نسبة التحاق 

المعلمات 

2
م اثراء التعليم باستخدا

الشاشات التفاعلية 

مسئوالت قاعات 

ميع تقنيات التعليم لج

المراحل الدراسية 

المدارس هـ1444/5/27هـ1444/5/27
---

التجهيزات 

المدرسية شعبة 

تقنيات التعليم

بنات 

تقنية 

المعلومات 

من % 30نسبة تدريب 

المعلمات 

3

إثراء خبرة المعلمين 

الستخدام األجهزة 

ة والتطبيقات التعليمي

أمناء –المعلمين 

أمناء –القاعات 

المصادر 
---المدارس هـ1444/5/15هـ1444/5/15

التجهيزات 

المدرسية  شعبة

+  تقنيات التعليم

–ومصادر التعلم 

بنين 

من % 30نسبة تدريب المدارس 

90المعلمين ونسبة التحاق 

من أمناء المصادر % 

بالبرنامج

4

المختبرات االفتراضية
–معلمي العلوم 

محضري المختبر 
-مستمر

المدارس

بنات –بنين 
---

التجهيزات 

المدرسية  شعبة

المختبرات 

-المدرسية بنين

بنات 

من % 80نسبة التحاق -

محضري المختبر ومعلمي 

العلوم 
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

2-3الهدف التفصيلي
%  80تجهيز  بيئة تعليميه لتلبية المتطلبات التعليمية  بنسبة 

1444-1443خالل العام الدراسي 

نسبة المدارس الجاهزة لبداية العام الدراسي 2-2-3مؤشر قياس األداء

4المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 
ية التعليمية تخفيف األعباء اإلدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العمل

لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
ودة الدليل التنظيمي للع

الحضورية لمدارس 

التعليم األهلي

مالك وقادة 

المدارس األهلية
هـ1444/5/6هـ1444/5/5

عن بعد عبر

الزوم
المدارسالتعليم االهلي---

دة نسبة المدارس المستفي

من % 90من الدليل 

القادة والمالك

2
اإلعانة السنوية في 

نظام نور اإللكتروني

مالك وقادة 

االهليةالمدارس
هـ1444/6/17هـ1444/6/16

عن بعد عبر

الزوم
التعليم االهلي---

إدارة 

التعليم

من % 90نسبة حضور 

القادة والمالك

برنامج االستعداد3
جميع األقسام 

والمدارس 

1443/8/121444/2/16
قسم األمانة-نعم-مإدارة التعلي

جميع 

األقسام

في % 100نسبة تحقيق 

جميع مؤشرات االستعداد 
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

3-3الهدف التفصيلي
%  100تحسين وسائل السالمة واالمن في المباني المدرسية بنسبة 

1444-1443خالل العام الدراسي 

ارتفاع مستوى الكفاءة لدى المستفيدين 3-3-3مؤشر قياس األداء

تحسين وسائل االمن والسالمة في المباني المدرسية 5المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

دافع 1
منسقي ومنسقات 

األمن والسالمة 

الفصل الدراسي األول 

1444-1443للعام  
-المدارس-

حسب 

مايرد

من 

الوزارة 

األمن والسالمة 
التطوير 

اإلداري 

من % 60نسبة تدريب 

ــة /المنسقين 

ممارس2
منسقي ومنسقات 

األمن والسالمة 

الفصل الدراسي األول 

1444-1443للعام 
-المدارس-

حسب 

مايرد

من 

الوزارة 

األمن والسالمة 
التطوير 

اإلداري 

من % 60نسبة تدريب 

ــة /المنسقين 

3
الخطة العالجية لرفع 

مؤشرات السالمة في 

المدارس 

منسقي ومنسقات 

األمن والسالمة 

الفصل الدراسي األول 

1444-1443للعام  
-المدارس-

حسب 

مايرد

من 

الوزارة 

األمن والسالمة 
التطوير 

اإلداري 

من % 60نسبة تدريب 

ــة /المنسقين 

مدارس النطاق األحمر 

الحرج

4
المخاطر الكهربائية وطرق

الوقاية منها 
المدارس 

الفصل الدراسي األول 

1444-1443للعام  
-المدارس-

حسب 

مايرد

من 

الوزارة 

األمن والسالمة 
التطوير 

اإلداري 

من % 50نسبة تدريب 

طالب المدارس

أدوات السالمة واإلطفاء 5
حراس االمن 

والمستخدمين 

الفصل الدراسي األول 

1444-1443للعام 
-المدارس-

حسب 

مايرد

من 

الوزارة 

األمن والسالمة 
التطوير 

اإلداري 

من % 50نسبة تدريب 

حراس االمن والمستخدمين

مداخل امنة 6
حراس االمن 

والمستخدمين 

الفصل الدراسي األول 

1444-1443للعام  
-المدارس-

حسب 

مايرد

من 

الوزارة 

األمن والسالمة 
التطوير 

اإلداري 

من % 50نسبة تدريب 

حراس االمن والمستخدمين
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

4-3الهدف التفصيلي
-1443خالل العام الدراسي % 70بنسبة التوسع في استخدام التقنيات المالئمة لألقسام 

هـ 1444

نسبة االقسام المطبقة لجميع الخدمات االلكترونية 4-4-3مؤشر قياس األداء

تخفيف االعباء على المعلمين والقيادات التعليمية 4المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
فريق الصندوق 

المدرسي

مدارس جميع

المحافظة
1443/6/201443/12/20

شعبة

المقاصف 

المدرسية

الوزارةخدمات الطالب ---
نسبة المدارس المفعلة 

%100للنظام 

اإليراداتتدقيق2
جميع مدارس 

المحافظة
1443/7/61443/7/6

قاعة 

افتراضية
خدمات الطالب ---

التدريب

التربوي

يدة المدارس المستفنسبة

%70من الورشة

3
للمكافآت نور 

واإلعانات

مدارس تحفيظ 

القران 

ةالتربية الخاص+ 

1443/7/81443/7/8
مسرح 

اإلدارة
الوزارةخدمات الطالب---

نسبة المستفيدين من 

%80الورشة

(أمامكدليلك)4
جميع مدارس 

المحافظة
1442/8/111443/1/11

شعبة 

التغذية 

المدرسية

-خدمات الطالب ---

نسبة المدارس 

الملفالمستفيدة من 

%80اإللكتروني 
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

4-3الهدف التفصيلي
-1443خالل العام الدراسي % 70بنسبة التوسع في استخدام التقنيات المالئمة لألقسام 

هـ 1444

نسبة االقسام المطبقة لجميع الخدمات االلكترونية 4-4-3مؤشر قياس األداء

تخفيف االعباء على المعلمين والقيادات التعليمية 4المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

4
نظامي اعمالي 

وخدماتي 
---األقسام -مستمراالقسام

تقنية 

المعلومات
م إدارة التعلي

دة نسبة األقسام المستفي

%90من النظامي 

5
السيبرانياألمن 

واالختراق األخالقي 
-مستمراألقسام والمدارس

األقسام 

والمدارس
---

تقنية 

المعلومات
الموهوبين

نسبة األقسام والمدارس 

%90المستفيدة 

-مستمراألقسام والمدارسلغة البرمجة 6
األقسام 

والمدارس
---

تقنية 

المعلومات

شعبة 

الحاسب 

نسبة األقسام والمدارس 

%90المستفيدة 

---المدارس -مستمرالمعلمين مسابقة انا تقني 7
تقنية 

المعلومات
قسم التميز

دة نسبة المدارس المستفي

90%
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

5-3الهدف التفصيلي
بنسبة يئة التوسع في انشاء المباني المدرسية لتلبية النمو الكمي وبمواصفات تحافظ على الب

1444-1443خالل العام الدراسي % 100

5-5-3مؤشر قياس األداء
طالب60عدد المدارس الحكومية والمستأجرة اقل من 

نسبة تنفيذ خطة إحالل المباني الحكومية محل المستأجرة

--المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

المدارس باألحياء ضم المدارس1

القديمة

هـ1443/5/29هـ1443/5/29

المجمعات 

التعليمية

التخطيط -√-

المدرسي

ااإلشراف

التربوي 

والمباني 

عدد المدارس التي تم 

ضمها

2

التخلص من المباني 

المستأجرة

المدارس 

المدارسهـ1443/5/29هـ1443/5/29المستأجرة

التخطيط -√-

المدرسي

المباني 

االجور

عدد المدارس التي تم 

التخلص منها

3

تشغيل المباني 

المدرسية

المباني المدرسية

مستمرمستمر

التخطيط -√-مإدارة التعلي

المدرسي

عدد المدارس التي تم المباني

تشغيلها

4

إعادة تخصيص المبنى

المدرسي وفق 

المستجدات 

المباني المدرسية

مستمر مستمر 

التخطيط -√-مإدارة التعلي

المدرسي

عدد المدارس المستفيدة المباني

ى من إعادة تخصيص المبن
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها 6-3الهدف التفصيلي

6-6-3مؤشر قياس األداء

%  80بالموهوبين نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة 

1444-1443خالل العام الدراسي 

مشاركات الطالبات في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليميةعدد 

تعزيز  المشاركات في المسابقات الدولية والعالمية 6المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
اع األولمبياد الوطني لإلبد

العلمي

الطلبة الموهوبين 

المتوسطة المرحلة 

والثانوية 

هـ1444/ 7/ 13هـ1444/ 2/ 6

قسم 

الموهوبين 

+

المدارس

-✓5000
ن الموهوبين بني

بنات 
المدارس

العدد نسبة ترشيح 

المخصص لإلدارة بنسبة 

100 %

2
ع اليوم الخليجي واالسبو

الوطني للموهبة 

الطلبة الموهوبين 

والمجتمع التعليمي

.والمحلي 

هـ1443/ 7/ 30هـ1443/ 7/ 26

المجتمع 

التعليمي 

والمحلي 

-
✓

8000
ن الموهوبين بني

بنات 
+  المدارس 

أقسام اإلدارة

الفعاليات المقدمة من عدد

3المدارس بما ال يقل عن 

فعاليات 

3
ي  البرنامج اإلثرائي العلم

خارج أوقات الدوام 

المدرسي

الموهوبين 

في جميعوالمتأهالت 

المراحل

هـ1443/ 6/ 28هـ1443/ 5/ 9

فصول 

افتراضية عن

بعد

-
✓

-

ن الموهوبين بني

المدارسبنات 
طالبات ضور حنسبة

%50ث  -م-المرحلة ب

الطالبات الموهوباتمركز الموهوبات 4

خالل العام المالي 

مستمر1443/1444
قاعات 

افتراضية
-

✓
-قسم الموهوبات5000

نسبة الموهوبات ممن لم 

تقدم لهن برامج رعاية في 

فصول الموهوبات او 

%60البرنامج الصباحي 
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها 6-3الهدف التفصيلي

6-6-3مؤشر قياس األداء
%  80بالموهوبين نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة 

1444-1443خالل العام الدراسي 

4المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 
لية التعليمية تخفيف األعباء اإلدارية عن المعنيين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العم

لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

نظام التسريع الطالبي1

الصف الموهوبين  

الرابع االبتدائي و 

األول متوسط 

المجتازات لمعايير 

التسريع

الفصل الدراسي 

هـ1443الثاني 
فإنهاء فترة التكي

قسم 

الموهوبات
-✓5000

ن الموهوبين بني

بنات 

+  المدارس 

قسم 

اإلختبارات 

والقبول

من % 3نسبة اجتياز 

الطالبات المنطبق عليهن 

شروط نظام التسريع

2
برنامج الكشف عن  

الموهوبين 

طالب الصف الثالث 

والسادس والثالث 

المتوسط 

5000✓-مدارس1444/ 6/ 17ـه1444/ 3/ 11

ن الموهوبين بني

المدارسبنات 
العدد رشيح تنسبة-

% 100المخصص لإلدارة 

3
ة برنامج الرعاية الصباحي

برنامج لرعاية " 

"  الموهوبين المدرسي

طالب الصف الرابع 

ف االبتدائي إلى الص

الثالث ثانوي 

خالل العام المالي

مستمرهـ1443-1444

فصول 

افتراضية عن

المدارس+بعد

المطبقة 

-✓-

ن الموهوبين بني

المدارسبنات 

المستفيدنسبة رضا -

ولي أمر بنسبة ،طلبة 

80%

ن برنامج فصول الموهوبي4

الموهوبين 

من الصف الرابع 

ف االبتدائي الى الص

الثالث ثانوي

-المدارس1444/ 11/ 16هـ1444/ 2/5
✓

-

ن الموهوبين بني

المدارسبنات 
الفئة من % 30نسبة تدريب 

.المستهدفة 
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

.تجهيز البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات التعليمية 7-3الهدف التفصيلي

نسبة رضا الطالب والطالبات7-7-3مؤشر قياس األداء

4المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 
ز على تخفيف األعباء اإلدارية عن المعنيين والقيادات التعليمية لضمان التركي

العملية التعليمية لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

---عن بعدخالل العام أولياء االمور التعليم مباشر مع مدير1
اإلعالم 

واالتصال
%80نسبة المستفيدين _

%80نسبة المستفيدين _اإلعالم واالتصال---عن بعدخال العامالمجتمع التعليمي وزنك يساوي صحتك 2
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تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

التوسع في استخدام التقنية المالئمة للمدارس واألقسام 8-3الهدف التفصيلي

نسبة المدارس واألقسام المستفيدة من البرامج8-8-3مؤشر قياس األداء

4المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 
يز على تخفيف األعباء اإلدارية عن المعنيين والقيادات التعليمية لضمان الترك

العملية التعليمية لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
أولياء األمور خدماتنا

ليمومنسوبي التع

ي خالل الفصل الثان

-إلكتروني-هـ1443لعام 

مركز رعاية --

-نالمستفيدي

نسبة إصدار البطاقات

50%
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تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

هـ1444-1443خالل العام الدراسي % 85تحسين معدالت الطالب دوليًا ومحليًا بنسبة 1-4الهدف التفصيلي

1-1-4مؤشر قياس األداء
وفي القدرات العامة واالختبار التحصيليPIRLSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية بالقراءة 

(الثاني والثالث ثانوي ) 

7المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
والمتوقع تطوير نظام للتقويم الشامل للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب-

حسب معايير كل مرحلة  دراسية

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
ي عمليات الفهم  القرائ

ة في االختبارات الدولي

معلمو اللغة 

العربية 
هـ1443/8/27هـ1443/8/25

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

2
القدرات واالختبار 

التحصيلي

معلمو اللغة 

العربية 

والرياضيات 

---عن بعدهـ1443/8/24هـ1443/5/30
اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

3
ين االختبارات الدولية ب

الواقع والمأمول
هـ1443/8/18هـ1443/8/18معلمو العلوم 

مركز التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

4
االختبارات الدولية 

Pisa

طالبات الصف 

اول-الثالث متوسط

يثاني ثانو-ثانوي

1443/5/91443/10/25

مدارس 

المرحلة 

المتوسطة 

والثانوية

---

قسم 

االختبارات

والقبول 

ت بنين بنا

االشراف 

/المدارس/التربوي

التقنية

في متوسط نتائج الطلبة

االختبارات الدولية في

Pisa للصف الثالث

متوسط واألول والثاني

ثانوي
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تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

هـ1444-1443خالل العام الدراسي % 85تحسين معدالت الطالب دوليًا ومحليًا بنسبة 1-4الهدف التفصيلي

مؤشرات تنفيذية خاصة2-1-4مؤشر قياس األداء

7المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
قع حسب تطوير نظام للتقويم الشامل للمقرارات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتو

معاير كل مرحلة  دراسية 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

تقنيات التعلم 

اإللكترونية 

معلمات العلوم 

1443/ 8/ 144325/ 8/ 24المسلكية 
التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

بنات

التدريب 

التربوي

من % 90نسبة تدريب 

المعلمات على تطبيق 

رونية تقنيات التعلم اإللكت

2

تهيئة المدارس 

PISAلالختبار الدولي 
1443/ 6/ 144329/ 6/ 29معلمات الرياضيات

التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي 

بنات

اإلشراف 

التربوي

من % 50نسبة تمكين 

ت المعلمات تدريب الطالبا

.على االختبارات الدولية

3

معايير تصميم 

المهمات األدائية في 

الرياضيات

1443/ 8/ 144321/ 8/ 19معلمات الرياضيات
التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي 

بنات

اإلشراف 

التربوي

من % 50نسبة تمكين 

معلمات الرياضيات من 

.تصميم المهمات األدائية

4
االستعداد لالختبار 

TIMSSالدولي 
1444/ 2/ 14447/ 2/ 5معلمات الرياضيات

التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي 

بنات

اإلشراف 

التربوي

من % 70نسبة تمكين 

المعلمات على تدريب 

ت الطالبات على االختبارا

.الدولية

5

تجويد الممارسات 

التدريسية لمهارات 

الفهم القرائي

معلمات اللغة 

العربية 
23 /6 /144324 /6 /1443

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي

بنات

التدريب 

التربوي

نسبة تدريب معلمات 

اللغة العربية على 

مهارات الفهم القرائي  

30%
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تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

هـ1444-1443خالل العام الدراسي % 85تحسين معدالت الطالب دوليًا ومحليًا بنسبة 1-4الهدف التفصيلي

مؤشرات تنفيذية خاصة2-1-4مؤشر قياس األداء

7المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
وقع حسب تطوير نظام للتقويم الشامل للمقرارات األساسية للتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمت

معاير كل مرحلة  دراسية 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

6
ة تطبيق التجارب العملي

زياءالبديلة في مقرر الفي
---مدارس 1443/ 6/ 144328/ 6/ 28معلمات الفيزياء

اإلشراف 

التربوي

بنات

التدريب 

التربوي

نسبة تفعيل المعلمات 

للتجارب العملية في 

%30المراحل المستهدفة  

1443/ 8/ 144321/ 8/ 19معلمات األحياء التكامليةSTEMمنهجية 7
التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

بنات

التدريب 

التربوي

نسبة ارتفاع المستوى 

التحصيلي لدى الطالبات

15%

8
ائي تشخيص الضعف القر

عند الطالب ومعالجته
معلمات الصفوف 

األولية
15 /6 /144315 /6 /1443

التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

بنات

التدريب 

التربوي

نسبة تجويد الممارسات 

ية التدريسية لمهارات القرائ

من معلمات % 30والكتابية 

الصفوف األولية

9
تعزيز مهارات الفهم 

القرائي

معلمات الصفوف 

األولية
--

التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

بنات

التدريب 

التربوي

من % 40نسبة تدريب 

معلمات الصف الثالث 

لتعزيز مهارات القراءة 

والكتابة ورفع نواتج 

التعلم

10

معلمات الصفوف ية صياغة األسئلة الصف

الصف )األولية 

(الثالث االبتدائي
21 /10 /144322 /10 /1443

التدريب 

التربوي 
---

اإلشراف 

التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

من % 10نسبة تمكين 

معلمات الصف الثالث من 

صياغة وبناء أسئلة 

االختبارات التحريرية
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي

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

اليوم المدرسي (وداخل خارج )نسبة الطلبة المشاركين باألنشطة غير الصفية 1-1-5مؤشر قياس األداء

8المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
طة غير واألنشبالمناهج الشخصية المؤدية للحياة العامة وتضمينها متكاملة للمهارات تطوير مصفوفة 

الصفية 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طلبة التعليمالتطوع في الميدان 1

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات / 

المدارس
من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1ة نشاط /رائدالمسرح المدرسي 2

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات / 

المدارس

من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة

3

طلبة التعليممسابقة موهوب 

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات / 

من % 30نسبة تدريب المدارس

المستهدفة الفئة

4

رة الدراسة األولية للشا

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1رائداتالخشبية 

النشاط 

ت بناالطالبي 

من % 30نسبة تدريب المدارس

المستهدفة الفئة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طلبة التعليمالمهارات األدبية 5

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات / 

المدارس

من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي

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

اليوم المدرسي (وداخل خارج )نسبة الطلبة المشاركين باألنشطة غير الصفية 1-1-5مؤشر قياس األداء

8المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
طة غير واألنشبالمناهج الشخصية المؤدية للحياة العامة وتضمينها للمهارات تطوير مصفوفة متكاملة 

الصفية 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طالب  التعليم الطالب المدرب6
النشاط 

ن بنيالطالبي 
المدارس

من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة

7
لتربية امهرجان

الكشفي 
---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طالب التعليم

النشاط 

ن بنيالطالبي 
المدارس

من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طالب  التعليمعرفاء الطالئع دورة8

النشاط 

ن بنيالطالبي 

من % 30نسبة تدريب المدارس

المستهدفة الفئة

9
افراد +طلبة المشي صحة للجميع

المجتمع
---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات-

من % 30نسبة تدريب المدارس

المستهدفة الفئة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طالب ومعلمين المعرض الفني10
النشاط 

ن بنيالطالبي 
المدارس

من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي

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

اليوم المدرسي (وداخل خارج )نسبة الطلبة المشاركين باألنشطة غير الصفية 1-1-5مؤشر قياس األداء

8المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
طة غير واألنشبالمناهج الشخصية المؤدية للحياة العامة وتضمينها للمهارات تطوير مصفوفة متكاملة 

الصفية 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طلبة   التعليمعطاءكلنا11

النشاط 

بناتالطالبي 

بنبن-

المدارس
من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة

12
مسابقة الكانجارو  

العالمية
---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1ام طلبة التعليم الع

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات / 

المدارس
من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة

13

طلبة التعليم 92اليوم الوطني 

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1ة/ومعلم

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات / 

من % 30نسبة تدريب المدارس

المستهدفة الفئة

14

بيعة ووالء 
طلبة التعليم 

ة/ومعلم 
---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات / 

من % 30نسبة تدريب المدارس

المستهدفة الفئة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طلبة التعليميأسبوع الفضاء العالم15

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات / 

المدارس
من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي

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

اليوم المدرسي (وداخل خارج )نسبة الطلبة المشاركين باألنشطة غير الصفية 1-1-5مؤشر قياس األداء

8المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
طة غير واألنشبالمناهج الشخصية المؤدية للحياة العامة وتضمينها للمهارات تطوير مصفوفة متكاملة 

الصفية 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طلبة  التعليميأسبوع الكيمياء العرب16

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات-

المدارس
من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1طالب التعليم دورة المهارات الحياتية17
النشاط 

نبنيالطالبي 
المدارس

من % 30نسبة تدريب 

المستهدفة الفئة

---المدارسهـ1444/6/5هـ1443/6/1التعليمطلبة القراءة العربيتحدي 18

النشاط 

ن بنيالطالبي 

بنات / 

من % 30نسبة تدريب المدارس

المستهدفة الفئة

-خال العامطالبات –الطالب صحفي المستقبل 19
مسرح 

اإلدارة بنين
---

اإلعالم 

واالتصال
%80نسبة المستفيدين _

20
جائزة مدير التعليم 

القدرات 
-خالل العامطالبات –الطالب 

مسرح 
اإلدارة بنين

---
اإلعالم 

واالتصال
%80نسبة المستفيدين _
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة2-5الهدف التفصيلي

نسبة الخدمات اإلرشادية المقدمة للطلبة2-2-5مؤشر قياس األداء

8المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
ية تطوير مصفوفة  متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة  العامة والعمل

وتضمينها في المناهج واألنشطة 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

ال يوجد√- المدارسهـ1444/ 5/ 8هـ1443/ 5/ 8الطالبات والطالبالتهيئة اإلرشادية1

التوجيه 

واإلرشاد

بنات-بنين

اإلشراف 

م النشاط اإلعال

العالقات 

 المؤسسات

نسبة المدارس المنفذة 

للتهيئة اإلرشادية للطالب

والطالبات في جميع المدارس

%85ال يقل عن 

ال يوجد√-المدارسهـ1444/ 5/ 8هـ1443/ 5/ 8جميع الطالب التوجيه المهني2
التوجيه 

واإلرشاد

اإلشراف 

م النشاط اإلعال

العالقات 

 المؤسسات

نسبة مستوى الوعي -

للعينة بالدليل التعليمي

%60والمهني للطالب 

3
المدارس المعززة للسلوك

 اإليجابي
√-المدارسهـ1444/ 5/ 8هـ1443/ 5/ 8جميع الطالب

 ال يوجد
التوجيه 

-واإلرشاد بنين

بنات

االشراف

 النشاط 

نامج عدد الملتحقين بالبر-

%50بنسبة التقل  عن

نسبة المدارس المنفذة -

%80للبرنامج بما اليقل عن

4
اإلرشاد وقت االزمات 

(إشراق)

الموجهين في جميع

المراحل
ال يوجد√-المدارسهـ1444/ 5/ 8هـ1443/ 5/ 8

التوجيه 

واإلرشاد

االشراف

 النشاط 

 

نسبة المدارس المنفذة 

للبرنامج بما ال يقل 

%75عن

5
التوعية بمخاطر األلعاب 

االلكترونية
ال يوجد√-المدارسهـ1444/ 5/ 8هـ1443/ 5/ 8جميع الطالب

التوجيه 

واإلرشاد

االشراف

 النشاط 

 

نسبة التوعية بمخاطر 

%80األلعاب االلكترونية 

6

تنمية الدافعية لرفع 

المستوى التحصيلي 

للطالب

ال يوجد√-المدارسهـ1444/ 5/ 8هـ1443/ 5/ 8جميع الطالب
التوجيه 

واإلرشاد

اإلشراف

 النشاط 

 

نسبة ارتفاع المستوى 

%60التحصيلي 

68
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 3-5الهدف التفصيلي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي3-3-5مؤشر قياس األداء

8المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
ة تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياه العامة والعملي

وتضمينها في المناهج واألنشطة الصفية 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

مبادرة قافلة التوعية 1
الجهات الحكومية 

معلمات \طالبات \

10\6\1443
28\8\1443

مدارس 

التربية 
 الخاصة 

---
قسم التربية 

الخاصة

لجنة التنمية

االجتماعية 

االهلية 

بالقريات 

نسبة الطالب المشاركين 

70%

2
طالبات التربية مبادرة نرعاكم 

الخاصة 
15\6\144329\8\1443

مدارس 

التربية 
 الخاصة 

-

--

قسم التربية

الخاصة 

الصحة 

المدرسية

%50نسبة المستفيدين 

3

ة لدى تعزيز القيم الفكري

النزالء وحب االنتماء 

للدين والوطن

ء الدارسين والنزال

في مدارس 

اإلصالحيات

مستمرمستمر

مدارس محو 

األمية 

واإلصالحيات

مدارس ) 

(السجون 

ارتعليم الكب-√-

النشاط 

-الطالبي

التوجيه 

واإلرشاد

طة نسبة تنفيذ خطة األنش

في مدارس اإلصالحيات 

90%

4
برامج توعوية 

للمتدربين

ز الملتحقون بمرك

الحي المتعلم
مستمرمستمر

مركز الحي 

المتعلم
---

-ارتعليم الكب

بنين

بعض 

الدوائر 

الحكومية

ن نسبة توعية الملتحقي

والتزامهم بشروط 

%85السالمة 
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي

4-5الهدف التفصيلي
-1443خالل العام الدراسي % 90بنسبة تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 

هـ1444

نسبة الخدمات اإلرشادية المقدمة للطلبة4-4-5مؤشر قياس األداء

8المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
لية تطوير مصفوفة  متكاملة  للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة  العامة والعم

وتضمينها في المناهج واألنشطة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

أهمية المحافظة على 

االثاث المدرسي 

والمقررات المدرسية 

-الموجهين 

الموجهات 

---المدارس هـ1443/11/3هـ1443/11/3الطالبيات 

التجهيزات 

المدرسية  

شعبة 

األثاث 

المدرسي 

والمقررات         

بنات–بنين 

عدد النشرات الموزعة المدارس 

على المدارس بنسبة 

100  %

نسبة تدريب المرشحين

%100على البرنامج  

نظام غذاؤك2

وقاية

طالب وطالبات 

المدارس
1443/8/151443/8/30----

خدمات 

الطالب
المدارس

عدد المدارس 

ة المستفيدة من النشر

80%
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي

5-5الهدف التفصيلي
االستمرار في صرف المكافآت واإلعانات والحوافز التي تقدمها الوزارة للطالب

5-5-5مؤشر قياس األداء
نسبة الطلبة المستفيدين من المكافآت

--المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

مكافآتي مسؤوليتي1
طالب وطالبات 

المدارس
1443/2/201443/2/20

شعبة 

اإلعانات 

والمكافآت

---
خدمات 

الطالب 
الوزارة

ن عدد الطلبة المستفيدي

من المكافآت واالعانات
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مل تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العالسادس  الهدف االستراتيجي

1-6الهدف التفصيلي
خالل العام % 100توفير احتياجات المدارس من المعلمين في المراحل التعليمية بنسبة 

هـ 1444-1443الدراسي 

1-1-6مؤشر قياس األداء
(  ثانوي / متوسط / ابتدائي) عدد المعلمين خالل سنوات الخطة في كل المراحل الدراسية 

--المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
غل المقابالت الشخصية لش

الوظائف التعليمية 
هـ1444/2/15هـ1444/2/1ات/المرشحين

قسم شؤون 

المعلمين 
-


-

قسم شؤون 

المعلمين 

قسم االشراف

التربوي 

نسبة إجراء المقابالت 

ت ا/الشخصية للمرشحين

100%

2

التسديد والتكامل في 

الميدان التعليمي 

المدارس في كافة 

هـ1444/6/8هـ1443/5/29المراحل الدراسية
قسم شؤون 

المعلمين 
---

قسم شؤون 

المعلمين 
المدارس

نسبة سد العجز في 

%100الميدان التعليمي 
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مل تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العالسادس  الهدف االستراتيجي

2-6الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 100بنسبة تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي 

هـ1443-1444

مؤشرات تنفيذية خاصة2-2-6مؤشر قياس األداء

--المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
ة متابعة تطبيق نظام إدار

 iso9001:2015الجودة 
---أقسام االدارةمستمرمستمر إدارة التعليم

الجودة وقياس 

األداء

جميع أقسام 

اإلدارة

نسبة زيارة أقسام اإلدارة 

%100بنسبة 

ي تنفيذ التدقيق الداخلي ف

%100أقسام اإلدارة 

2
إدارة التعليمقياس رضا المستفيد

أقسام اإلدارةمستمرمستمر
-

--

الجودة وقياس

األداء

جميع اقسام 

اإلدارة

من %25نسبة  مشاركة -

المستفيدين داخل اإلدارة 

رضا نسبة تطبيق استبانة-

%040المستفيد الداخلي 

3

جوائز التعليم المحلية

واالقليمية والدولية
إدارة التعليممركز التميز-*-إدارة التعليمهـ1444/ 6/ 28هـ1443/ 5/ 28التأهلين للجائزة

يز عدد المتأهلين لجوائز التم

لكل فئة( 1)اليقلعلى أن 

المجتمع التعليميرعاية التميز4
هـ1444/ 6/ 28هـ1443/ 5/ 28

التدريب 

التربوي

المدارس

مركز التميز-*-
المجتمع 

التعليمي

ان عدد البرامج المنفذة للميد

( 9)لنشر ثقافة التميز 

برامج
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.تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع  الهدف االستراتيجي

1-7الهدف التفصيلي
ادر التمويل تعزيز قدرة المدارس واألقسام لتطبيق آلية صرف الميزانية التشغيلية  وتحديد مص

هـ1444-1443خالل العام الدراسي % 80بنسبة 

1-1-7مؤشر قياس األداء
ادر الميزانية التشغيلية  وتحديد مصمعدل التزام قادة المدارس واألقسام بالية  التعامل مع 

التمويل 

/-المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

√-ةقسم الميزاني1443/5/241444/5/24األقسام والمدارسةالميزانية التشغيلي1
د وفق البن

المخصص

اإلدارية 

والمالية 

األقسام 

والمدارس

في %( 100)نسبة انجاز 

يلية برنامج  الميزانية التشغ
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.تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع  الهدف االستراتيجي

2-7الهدف التفصيلي
خالل العام % 80بنسبة تعزيز قدرة إدارة التعليم في عمليات التخطيط واإلدارة والدعم 

هـ1444-1443الدراسي 

2-2-7مؤشر قياس األداء
.معدل إنجاز الخطط التشغيلية لدى االقسام والوحدات باإلدارة 

--المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

ارة الخطة التشغيلية إلد

التعليم للعام الدراسي 

هـ1444/1443

ات األقسام / رؤساء

(بنات–بنين )
---اقسام االدارة1443/5/41444/6/30

التخطيط 

والتطوير
مادارة التعلي

عدد البرامج وورش •

العمل المنفذة عن 

التخطيط التشغيلي

ومؤشرات قياس 

األداء ال يقل عن 

برنامجين 

نسبة إدخال البيانات•

الخاصة بالخطط 

%.99التشغيلية 

نسبة إنجاز الخطة •

ليم التشغيلية إلدارة تع

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

3-7الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 80بنسبة زيادة فاعلية التقنية في رفع مستوي األداء وتحسينه 

هـ1443-1444

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

--المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

نظام المتابعة 

اء اإللكتروني لقياس أد

أقسام اإلدارة

ات األقسام / رؤساء

(بنات–بنين )
---أقسام االدارة1444/6/41444/6/30

التخطيط 

والتطوير

تقنية 

المعلومات 

نسبة اإلنجاز لألهداف •

االستراتيجية ذات 

العالقة لكل قسم في 

عن  اليقلاإلدارة بما 

80.%

نسبة اإلنجاز لألهداف •

ة التشغيلية ذات العالق

ا لكل قسم في اإلدارة بم

%..80عن  اليقل

ط نسبة تقييم أداء الخط•

ما ال التشغيلية لألقسام  ب

%.  .80يقل عن  

معدل االلتزام بالخطط •

ام التشغيلية لدى االقس

والوحدات باإلدارة بما ال 

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

4-7الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي% 100بنسبة توفير البيانات اإلحصائية والمعلومات التربوية 

هـ1443-1444

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

--المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

اللقطة المعلوماتية 

والمكانية
األقسام والمدارس

1443/2/41444/5/30

الميدان 

التربوي

-

√

-

ط قسم التخطي

والتطوير

األقسام 

والمدارس

نسبة  إكمال المدارس •

جميع البيانات في 

نظام نور

نسبة تحديث مواقع•

اإلحداثيات الخاصة 

بموقع المدارس 

عدد البرامج المنفذه •

في نظام نور 
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.تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع  الهدف االستراتيجي

هـ1444-1443خالل العام % 75رفع كفاءة األداء لإلداريين وتحسين إنتاجهم بنسبة5-7الهدف التفصيلي

نسبة المدارس واألقسام المستفيدة من البرامج5-5-7مؤشر قياس األداء

4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
لية التعليمية تخفيف األعباء اإلدارية عن المعنيين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العم

لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
منسقات األقسام مهارات االتصال الفعال

والمدارس

خالل الفصل 

األول لعام 

هـ1443

-

قاعة 

االجتماعات 

أو عن بعد

---

مركز رعاية 

نالمستفيدي

التطوير 

اإلداري

%50نسبة المستفيدين 

2
مهارات التعامل مع 

المستفيدين

خالل الفصل المدارس واألقسام

األول لعام 

هـ1443

-

برنامج 

---إلكتروني

مركز رعاية 

نالمستفيدي

التطوير 

اإلداري

%50نسبة المستفيدين 

اإلجازات 3

–اإلداريين  

اإلداريات 

خالل العام 

المالي 

1444/1443

وحدة متابعة ---عن بعد-

دوام الموظفين

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

نسبة المستفيدين من 

%20البرنامج  

قيادة مجموعة العمل 4

–اإلداريين  

اإلداريات 

خالل العام 

المالي 

1444/1443

وحدة التواصل ---عن بعد-

الداخلي 

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

نسبة المستفيدين من 

%20البرنامج  

5

إعداد التقارير 

االلكترونية

خالل العام اإلداريات 

المالي 

1444/1443

---عن بعد-

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

التطوير 

اإلداري

نسبة المستفيدين من 

%20البرنامج  

اإلدارياتمهارات التواصل 6

خالل العام 

المالي 

1444/1443

---عن بعد-

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

التطوير 

اإلداري

نسبة المستفيدين من 

%20البرنامج  
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.تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع  الهدف االستراتيجي

هـ1444-1443خالل العام % 75رفع كفاءة األداء لإلداريين وتحسين إنتاجهم بنسبة5-7الهدف التفصيلي

نسبة المدارس واألقسام المستفيدة من البرامج5-5-7مؤشر قياس األداء

4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
لية التعليمية تخفيف األعباء اإلدارية عن المعنيين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العم

لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

7
مهارات التأثير والذكاء 

االجتماعي
االداريات

خالل الفصل 

األول لعام 

هـ1443

-

قاعة 

االجتماعات 

أو عن بعد

---

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

التطوير 

اإلداري

نسبة المستفيدين من 

%20البرنامج  

8

خالل الفصل االدارياتالذكاء العاطفي 

األول لعام 

هـ1443

-

برنامج 

---إلكتروني

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

التطوير 

اإلداري

نسبة المستفيدين من 

%20البرنامج  

االدارياتون نوت 9

خالل العام 

المالي 

1444/1443

---عن بعد-

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

نسبة المستفيدين من 

%20البرنامج  

ادارة النزاع في بيئة 10

العمل 

خالل العام االداريات

المالي 

1444/1443

---عن بعد-

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

نسبة المستفيدين من 

%20البرنامج  

االدارياتاخالقيات العمل 11

خالل العام 

المالي 

1444/1443

---عن بعد-

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

نسبة المستفيدين من -

%20البرنامج  

االدارياتمهارات التفاوض 12

خالل العام 

المالي 

1444/1443

---عن بعد-

وحدة تطوير 

الموارد 

البشرية 

نسبة المستفيدين من -

%20البرنامج  
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.تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع  الهدف االستراتيجي

هـ1444-1443خالل العام % 75رفع كفاءة األداء لإلداريين وتحسين إنتاجهم بنسبة5-7الهدف التفصيلي

نسبة المدارس واألقسام المستفيدة من البرامج5-5-7مؤشر قياس األداء

4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
لية التعليمية تخفيف األعباء اإلدارية عن المعنيين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العم

لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

اإلدارياتمي إدارة التغيير التنظي13

خالل الفصل 

األول لعام 

هـ1443
-

قاعة 

االجتماعات 

أو عن بعد
---

وحدة تطوير

الموارد 

البشرية 

التطوير 

نسبة المستفيدين من اإلداري

%20البرنامج  

14
ملتقى) مشروع التطوع 

إضاءات تطوعية 

منسوبي الجهات 

الحكومية  

هـ1443/5/5
-

قاعة مسرح 

---البنين 
العمل 

التطوعي 

وحدة تطوير

الموارد 

البشرية

%40نسبة المستفيدين 

15
بعنوان برنامج تدريبي 

تخطيط وإدارة الفعاليات )

والمؤتمرات

---عن بعد-خالل العام اإلداريون واإلداريات
اإلعالم 

واالتصال

الموارد 

البشرية
%50نسبة المستفيدين 

16
برنامج تدريبي 

التعامل مهارات)بعنوان

(لموظف العالقات العامة

---عن بعد-خالل العام اإلداريون واإلداريات
اإلعالم 

واالتصال

الموارد 

البشرية
%30نسبة المستفيدين 

17
ورشة المحتوى 

اإلعالمي 
المنسقات 

خالل العام 
-

مسرح 

اإلدارة بنات
---

اإلعالم 

واالتصال

الموارد 

البشرية
%50نسبة المستفيدين 

اإلنفوجرافكبرنامج 18
المنسقات 

خالل العام اإلعالميات
-

مسرح 

اإلدارة بنات
---

اإلعالم 

واالتصال

الموارد 

البشرية
%30نسبة المستفيدين 
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.تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع  الهدف االستراتيجي

هـ1444-1443خالل العام % 75رفع كفاءة األداء لإلداريين وتحسين إنتاجهم بنسبة5-7الهدف التفصيلي

نسبة المدارس واألقسام المستفيدة من البرامج5-5-7مؤشر قياس األداء

4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
لية التعليمية تخفيف األعباء اإلدارية عن المعنيين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العم

لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
مكان تاريخ التنفيذ

التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

23
أمينات مصادر مهارات البحث العلمي 

التعلم 
عن بعد  هـ1443/8/25هـ1443/8/25

-
--

التجهيزات 

المدرسية  

شعبة 

ممصادر التعل

من %70نسبة تدريب -

أمينات مصادر التعلم

الجودة اإلدارية24

مرشحون من 

ات /الموظفين 

ات/االداريين

في أقسام اإلدارة

هـ1443/ 10/ 15
هـ1443/ 10/ 15

---عن بعد
الجودة 

وقياس االداء

الموارد 

البشرية

برامج تدريبية  ( 5)عدد 

في مجال الجودة اإلدارية 

للفئة المستهدفة من 

الكادر اإلداري

25
إعداد التقارير 

المؤسسية

مرشحون من 

ات /الموظفين 

ات/االداريين

في أقسام اإلدارة

هـ1443/ 10/ 15
هـ1443/ 10/ 15

---عن بعد
الجودة 

وقياس االداء

الموارد 

البشرية

برامج تدريبية  ( 5)عدد 

في مجال الجودة اإلدارية 

للفئة المستهدفة من 

الكادر اإلداري
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رفع مشاركة  القطاع األهلي والخاص في التعليمالثامن  الهدف االستراتيجي

التعلمتأسيس شراكات بين إدارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم و1-8الهدف التفصيلي

نسبة الطالب المستفيدين من دعم المؤسسات المجتمعية 1-1-8مؤشر قياس األداء

تشجيع مشاركة القطاع األهلي في االستثمار في التعليم العام 9المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

مجلس التميز1
المتميزون في 

الميدان التربوي
مركز التميز------مإدارة التعلي14431444/6/28/ 5/ 28

أقسام اإلدارة

االعالم 

واالتصال

دعم نسبة المستفيدين من

المؤسسات المجتمعية 

لرعاية المتميزين% 50

.في الميدان التربوي 

2
شراكة مع الجمعية 

الخيرية

الدارسين في 

مدارس محو األمية 

بنين-

مستمرهـ1444/5/7
مراكز محو 

األمية
-√-

-تعليم الكبار

بنين

الجمعية 

الخيرية

نسبة تحقيق استفادة-

م العينة المستهدفة من الدع

%50المالي 

المجمعات الطبية3

الدارسين في 

مدارس محو األمية 

بنين-

---القطاع الخاصمستمرهـ1444/5/8
-تعليم الكبار

بنين

المجمعات 

الطبية

ل نسبة تحقيق حصو-

العينة المستهدفة 

على بطاقات تخفيض

في القطاع الخاص  

50%
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رفع مشاركة  القطاع األهلي والخاص في التعليمالثامن  الهدف االستراتيجي

التعلمتأسيس شراكات بين إدارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم و2-8الهدف التفصيلي

نسبة المدارس المستفيدة من دعم المؤسسات المجتمعية 2-2-8مؤشر قياس األداء

تشجيع مشاركة القطاع األهلي في االستثمار في التعليم العام 9المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
شراكة مجتمعية مع 

الشؤون الصحية
التعليممنسوبو

خال العام 

التعليم 
والصحة

---
اإلعالم 

واالتصال

الصحة 

المدرسية

نسبة الفئة •

%50المستفيدة 

2

شراكة مجتمعية مع 

مركز التنمية 

االجتماعية

مالتعليمنسوبو

التعليم 

ومركز 

التنمية 
االجتماعية

---
اإلعالم 

واالتصال

النشاط 

الطالبي

نسبة الفئة •

%50المستفيدة 

3
مع شراكة مجتمعية

الضمان االجتماعي
التعليممنسوبو

التعليم 

والضمان 
االجتماعي

اإلعالم 
واالتصال

خدمات 

ينالمستفيد

نسبة الفئة •

%50المستفيدة 
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منسبة األهداف التفصيلية لكل هدف عا
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نسبة البرامج لكل هدف 
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ألداءالتوزيع النسبي للبرامج وفقاً لمؤشرات ا
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التوزيع النسبي للبرامج وفقاً للمبادرات 
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التوزيع النسبي لبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية
(بنات–بنين )ألقسام الشؤون التعليمية 
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التوزيع النسبي لبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية
(بنات–بنين )لألقسام المرتبطة بمدير التعليم 
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ذ برامج حترص إدارة التعليم يف حمافظة القريات على متابعة تنفي
دد ومشروعات اخلطة وحتقيق أهدافها املرسومة وفق إطار العمل احمل
ية هلا من خالل إشرافها على اإلجراءات التي من شأنها زيادة فاعل

الة العمل وحتليل أثر التغريات البيئية الداخلية واخلارجية وإز
.العقبات واملعوقات التي تطرأ على سري تنفيذ اخلطة 

اإلشراف والمتابعة 
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إلى للتأكد من تحقيق أهدافها المعلنة والوقوف على مستوى األداء النوعي فإنها تحتاج

وتنفيذ فريق المتابعة والتقويم وتفعيل مجموعة من األدوات تساعد على تنظيم اإلجراءات

:األعمال الالزمة وفق النظام التالي 

يتكون فريق المتابعة واإلشراف 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 .... مساءلة عن أسباب 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.

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

تحليل البيانات.

تحويل الصيغة الرقمية لصيغة وصفية.

تقديم التغذية الراجعة  لكل قسم بإدارة التعليم.

(ائي التقويم النه–التقويم البنائي ) أدوات تقويم الخطة 
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..........  اإلطار الزمني لبرامج الخطة التشغيلية لقسم 

(1) نموذج 

2أسابيع الدراسة                              ف1ف مسئولالبرامج

123456789101112131412345678910111213

ول  امج  /اسم المسؤ  رن  ذ  الب  ي  ف  ن  ...................ة  عن  ت 

ع ن  ؤق  :الن 

خ   اري  :الت 

س ي  سم /اسم رئ 
...................ة  الف 

ع ن  ؤق  :الن 

خ   اري  :الت 
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............بيان البرامج المنفذة وغير المنفذة بقسم 

(2) نموذج 

ول  ذ  /اسم المسؤ  ي  ف  ن  عة  الي  اب  ...................ة  عن  مت 

ع ن  ؤق  :الن 

خ   اري  :الت 

...................ة القسم /اسم رئيس

:التوقيع

:التاريخ

الفصل الدراسي الثاني للعام المالي(12) إلى األسبوع ( 2) يتم من بداية األسبوع )نظام المتابعة 

الفصل الدراسي األول للعام المالي( 14) إلى األسبوع ( 2) يتم من بداية األسبوع 

فترة مسئول

التنفيذ

الجهة 

المسؤولة عن 

التنفيذ

مدة التنفيذ

ذأسباب عدم التنفيلم ينفذفيذنسبة التننفذ
الىمن
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(3) نموذج 

...................ة عن متابعة التنفيذ /اسم المسؤول 

:التوقيع

:التاريخ

...................ة القسم /اسم رئيس

:التوقيع

:التاريخ

نظام المساءلة والمراقبة تكون خاصة بالمهام والبرامج والمخرجات

ي تاريخ السؤال الكتابعدد مرات السؤال الشفهي عن اإلنجاز من قبل متابع الخطة1

عدد البرامج التي لم تنفذ2

أسباب عدم التنفيذ3

جهودكم في عالج أسباب عدم التنفيذ4

هل هناك نتائج لجهودكم5

هل هناك مكاتبات تخص عدم التنفيذ تم رفعها لإلدارة6

مدى إشراككم اإلدارة لحل مشكلة توقف البرنامج7
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(4) نموذج 

.................بقسم 1444/  1443بيان ببرامج الخطة التشغيلية غير المنفذة لإلدارة للعام المالي 

مسمى م

البرنامج

الغير منفذ

الزمن 

المحدد

للتنفيذ

المسؤول

عن 

التنفيذ

تاريخ 

متابعة

التنفيذ

مبررات 

عدم

التنفيذ

ما اإلجراءارتاريخ االستفس

المتخذ من قبل

المسؤول عن

متابعة التنفيذ

تاريخ 

اتخاذ

اإلجراء

تو قيع

المسؤول عن

متابعة

التنفيذ

قيعتو

المسؤول

عن

التنفيذ

1

2

3

4

يذ برنامج تدون برامج الخطة الغير منفذة الخاصة باإلدارة للفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي األول للعام المالي و يشمل ذلك عدم تنف.

يرفق شاهد من اإلجراء المتخذ لعدم التنفيذ.

يلتزم بصحة المعلومات.

يلتزم بتسليم البيان في الموعد المحدد.
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(5) نموذج 

تقرير تقويم الخطة

سم
ساسم الف  ي  سم/رئ 

ؤالة  الف  م الج 
ي  رق 

رون  لكب  ذ الإ  رت  الب 

مقدار الفجوةنسبة البرامج الغير منفذةنسبة البرامج المنفذةعدد البرامج الكلية

م القرياتبإدارة تعلي( بنات -بنين)التشغيلية تقويم برامج الخطة 

أبرز نقاط القوة
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وفي الختام نسأل هللا العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 

وأن نكون خير من يتقن إذا عمل كما نسأله أن يوفق الجميع في تطبيق ما دون

.في صفحات هذه الخطة 

الخاتمة ،،،
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فريق إعداد اخلطة التشغيلية

إلدارة التعليم

اإلشراف العام

محمد بن عبدهللا الثبيتي . د

مـدير التعــليم 

اإلشراف والمتابعة والتدقيق 

سالم بن رشيد الفريجي . د

مـدير التخطيط والتطوير 

حطاب بن صمخ البلعاسي . أ

مشرف تخطيط وسياسات

اإلعداد والتدقيق واملراجعة والتصميم 

رشيد بن غرو العنزي . أ

مشرف تخطيط وسياسات

فهد بن سعد الصخيف . د

إداري قسم التخطيط والتطوير

سارة بنت متروك الشراري. أ
مساعدة مدير التخطيط والتطوير

مشاعل بنت خالد الشامي . أ

إدارية قسم التخطيط والتطوير  


