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:الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده  يقول هللا تعالى 

ا قَدََّمْت ِلغٍَد ۖ َواتَّ ) َ َوْلتَنُظْر نَْفٌس مَّ َ خَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ َ ۚ إِنَّ َّللاَّ (بِيٌر بَِما تَْعَملُونَ قُوا َّللاَّ

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

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

هذا المبدأ الحاضر ليجني ثمارها في المستقبل وهو عنصر أساسي من عناصر اإلدارة الفاعلة والمبدأ الذي تقوم عليه ، حيث يفرض

تقنية مجموعة عوامل منها التغيرات المتسارعة في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والثورة في

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

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

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

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

كلمة مدير التعليم 

م  لي 
ع الت 

ر  مدي 

ي  .د
ي  ب  ب  دالله الب  ن  عب  حمد ب 

م
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ر  كلمة مدير التخطيط والتطوي

التي مما الشك فيه أن التخطيط يبدأ بتحديد األهداف ووضع األولويات وتسخير الموارد المتاحة

مية فهو يمكن من خاللها تحقيق األهداف المرجوة والوصول إلى نتائج إيجابية في العملية التعلي

ما عملنا أولى وأهم األنشطة التي تنطوي عليها العملية التعليمية في أي مؤسسة تعليمية وهذا هو

هـ لتحقيق أهداف اإلدارة 1443-1442عليه األن في بناء خطة إدارة تعليم القريات للعام المالي 

بشكل منظم وسهل ضمن معايير واضحة مما يعمل على توجيه طاقات المدراء والموظفين إلى

انجاز العمل ضمن خطة موضوعة تضمن عدم هدر أو ضياع أي من الموارد البشرية أو المادية 

.وتتيح للعاملين فرص لالبتكار واإلبداع في مجال العمل 

ر طوي 
ط والي  طي 

خ 
الت 
ر  مدي 

ي  .د ح  ري  د الف  ب  ن  رش  سالم ب 
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تعليم ذو جودة عالية قادر على مواجهة حتديات املستقبل 

ية  تقديم تعليم حيقق متطلبات التنم

الوطنية من خالل جودة التعليم وتأهيل

الكوادر القيادية املبدعة وإجياد 

يزة  األساليب الرتبوية واإلدارية املتم

مبا يواكب اجملتمع الرقمي واملعريف

–األمانة –الصدق –االنتماء والوالء 
-العدل واملساواة 

داع  اإلب–اإلنتاج –التكامل –التسامح
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قرار مجلس الوزراء ذي

والتاريخ ( 308)الرقم 

هـ ، 1437/8/18

بالموافقة على رؤية 

المملكة العربية السعودية 

(2030  )

قرار مجلس الوزراء ذي 

والتاريخ ( 362)الرقم 

هـ ، 1437/9/1

بالموافقة على برنامج

التحول الوطني المنشق

من الرؤية 

األهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم 

مؤشرات قياس األداء للتعليم 

الصالحيات الممنوحة لمديري 

التعليم وقادة المدارس 

مبادرات وزارة التعليم في

برنامج التحول الوطني 

المستجدات الحديثة للتعليم

االحتياجات الفعلية( عالمياً ، إقليمياً ، محلياً ) 

للميدان 

التربوي بكافة فئاته 

التوجهات المستقبلية

لوزارة التعليم 

المتغيرات والمستجدات

الوطنية 

تحليل الواقع 

( التحليل الرباعي سوات ) 

123

4

5
67

89

1011

خطة المنطلقات الرئيسية لل
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المعلمين 
والمعلمات 

القيادات 
المدرسية

أولياء 
األمور 

القيادات 
اإلشرافية

المستهدفون

األقسام 
والوحدات الطلبة

المجتمع

القيادات
اإلدارية
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خطةالفرضيات األساسية لل

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

عليمة ومن في حكمهم وتطوير أدائهم وممارساتهم محور أساسي لتحقيق الغايات من الت/المعلم.

دة بكافة المدرسة وحدة التطوير األساسية في نظام التعليم وكافة العمليات تصب في هذه الوح

.أشكالها ومكوناتها

التخطيط التوازن بين المركزية ولالمركزية المنضبطة بحيث تتولى اإلدارة رسم السياسات و

.واإلشراف والمتابعة وتحسين األداء وفق مؤشرات أداء محددة وواضحة 

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

لتعليم خطتها وفق حاجاتها ووفق الميزانية التشغيلية لها ، وعدد من البرامج ينفذ داخل إدارة ا

التعليم بحيث تعد خطتها وفق حاجاتها وبناء على الميزانية المحددة لها انطالقا من خطة وكالتي

.ولوكاالت األخرى بالوزارة 
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بنـــــــــــين / 1

عدد طالب التربية الخاصة عدد الطالب المدارس األهلية المدارس الحكومية 

ثانوي متوسط ابتدائيثانوي متوسط ابتدائي ثانوي متوسط ابتدائي ثانويمتوسط ابتدائي 

5931238851381057505139912012

مر التعليم المست

411

المعلمون 

1741

لمباني المستأجرة ا

10

ساعات التدريب لشاغلي

الوظائف التعليمية 

152

ساعات التدريب لشاغلي

ية الوظائف الغير التعليم

382

مشرفو اإلدارة 

104

اإلدارييـن

482

المباني الحكومية  

86

ارةدلإلالرقميةالبياناتقاعدة

9

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



بنـــــــــــات / 2

رياض ة عدد طالبات التربية الخاصعدد الطالبات  المدارس األهلية المدارس الحكومية 

االطفال  ثانويمتوسط ي ابتدائثانويمتوسط ابتدائي ثانويمتوسطابتدائيثانوي متوسط ابتدائي 

61324454513162528049853721122376

رالتعليم المستم

125

المعلمات 

1366

ة المباني المستأجر

30

ساعات التدريب لشاغلي 

الوظائف التعليمية 

1766

ساعات التدريب لشاغلي 

ة الوظائف الغير التعليمي

2446

مشرفات اإلدارة 

87

اإلداريات

1182

المباني الحكومية

98

ارةدلإلالرقميةالبياناتقاعدة
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Swotالتحليل الرباعي  

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 •

.واإلشرافية العزوف عن القيادة المدرسية •

.لمدارساقادةلدىالكفاياتنقص•

.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  •

.منطقة حدودية •

.النقل الخارجي لبعض أصحاب الخبرات •

.ارتفاع أنصبة المعلمين •

.الفصولفيالطالبية الكثافة•

.ضعف التدريب الخارجي للقيادات التعليمية •

.الطارئة التقلبات الجوية •

. األوبئة واألمراض المعدية •
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ينأولويات التطوير والتحس

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

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

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

.مجتمعه ووطنه وخدمتهما

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

نمي شخصياتهمإشراك قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في تطوير العملية التعليمية، وتوفير فرص تعلم للطالب كافة بصورة ت.

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

ية والعالميةنشر ثقافة تطبيق الجودة والعمل المؤسسي المنظم لتقديم نماذج لألداء المؤسسي المتميز على مستوى القطاعات الوطن.

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

 جذب المزيد من الشراكات المجتمعية الداعمة للتعليم والتعلم.

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

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

( .القدرات و التحصيلي ) الثانوية العامة واختبار مركز قياس 
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ذضوابط التنفي

التقيد بالبرنامج الزمني لخطة اإلدارة

تطبيق معايير بناء خطة اإلدارة

راتتحقيق التكامل في إجراءات التنفيذ بين إدا

(بنات –بنين ) و أقسام اإلدارة 

(قويم الت–التقييم –المتابعة )تفعيل نظام 

يم لبرامج الخطة التشغيلية إلدارة التعل
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األهداف العامة لوزارة التعليم 

مؤشرات قياس االداء األهداف العامة 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 الحكومية)المدرسي 3

نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي . (سنة18-6)اإلعاقة 4

تطبيق األدلة اإلجرائية والتنظيمية برياض األطفال بنسبة . 5100%

علم مدى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ، وتعزيز فرص الت

الحياة للجميع
1

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها القادة . 1

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

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين . 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 رضى الوالدين والمجتمع بالتواصل . 7

عدد المتقاعدين المستفيدين من البرنامج . 8

نسبة رضى المستفيد من. الميدان 9

األقسام والمدارس المشاركة في خدمة المستفيدين نسبة100.

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار 3

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة . 1PISA

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة . 2PIRLSالصف الرابع

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم 4

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي. 1

نسبة الخدمات االرشادية المقدمة للطلبة . 2

عدد الطالب الذين يتعرضون للخطر. 3

عدد الطالب المستفيدين من مؤسسة تكافل . 4

نسبة الحاالت المتأثرة باأللعاب االلكترونية . 5

نسبة. ارتفاع المستوى التحصيلي 6

نسبة مشاركة االطفال باأليام العالمية . 7

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة 5
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األهداف العامة لوزارة التعليم 

مؤشرات قياس االداء األهداف العامة م

معدل الطالب المسرعين في الفصل الصيفي . 1

عدد المعلمين خالل سنوات الخطة في كل المراحل الدراسية . 2

عدد الملتحقات ببرنامج الشراكة. %100بنسبة 3

نسبة الخدمات المقدمة للباحثين في الميدان . 4

ات سوق تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياج

العمل

6

معدل التطوير المهني لقيادات إدارة التعليم في مجال التخطيط والتطوير . 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 القدرات . 4

معدل التزام قادة المدارس واألقسام. ديد بآلية التعامل مع الميزانية التشغيلية وتح5

.التمويل مصادر 

نسبة العناصر اإلدارية التي تتلقى دورات متخصصة بالعالقات العامة . 6

تعليمتنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع ال 7

عدد الشراكات المنفذه من إدارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم وا. لتعلم 1 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم 8
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األهداف العامة لوزارة التعليم 

األهداف التفصيلية  األهداف اإلستراتيجية العامة م
استيعاب جميع الفئات العمرية بنسبة . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 190

تأمين النقل المدرسي لطالب والطالبات بنسبة . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 280

االرتقاء بتعليم الفئات  ذات االحتياجات الخاصة . -1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة 3

هـ 1442

القضاء على األمية والحسابية وتوفير الفرص لمواصلة التعليم لمن هم خارج النظام التع. ليمي 4

هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة 

زيز ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ، وتع

فرص التعلم مدى الحياة للجميع

1

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  . خالل العام الدراسي % 75بنسبة 1
هـ 1441-1442

تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم و تطويرهم  2

التوسع في انشاء المباني المدرسية لتلبية النمو الكمي . -1441خالل العام الدراسي % 70بنسبة 1

هـ 1442

التوسع في استخدام التقنيات المالئمة في المدارس . -1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة 2

هـ 1442

التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة 3

االستمرار في تطوير . %  80بنسبة التحتية وتطويرها وتوفير البيئة المحفزة للبحث العلميالبنى4

هـ 1442-1441خالل العام الدراسي 

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

هـ 1442-1441الدراسي 

تجهيز البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات التعليمية . -1441خالل العام الدراسي % 60بنسبة 6

هـ 1442

تجهيز البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات التعليمية . -1441خالل العام الدراسي % 100بنسبة 7

هـ 1442

بناء قنوات اتصال فعالة مع الميدان . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 60بنسبة 8

بناء قنوات اتصال فعالة مع الميدان . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 90بنسبة9

ارتحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتك 3

تحسين معدالت الطالب دولياً ومحلياً . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة1 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم 4
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األهداف العامة لوزارة التعليم 

األهداف التفصيلية  األهداف اإلستراتيجية العامة م
زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جداراتهم بنسبة . خالل العام الدراسي % 180

هـ 1441-1442

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 90بنسبة 2

االخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطلبة المعرضين للخطر بنسبة . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 370

االستمرار في صرف المكافاة  واالعانات والحوافز التي تقدمها الوزارة للطالب . خالل العام % 90بنسبة 4

هـ 1442-1441الدراسي 

تبصير الميدان التعليمي واألسرة بمخاطر األلعاب االلكترونية . -1441خالل العام الدراسي % 85بنسبة 5

هـ 1442

رفع مستوى الدافعية لدى الطالب نحو التعليم باستخدام نظرية االرشاد المدرسي العقالني واالن. فعالي 6

هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 60بنسبة السلوكي 

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة 5

تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 50بنسبة 1

تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 70بنسبة 2

ي المراحل التعليمية .
ن
ن ف توفير احتياجات المدارس من المعلمير خالل العام الدراسي % 100بنسبة 3

هـ 1441-1442

تطبيق نظام ومعايير الجودة في التعليم . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة 4

تنمية مهارات رائدات الشراكة في تعزيز الشراكة بين المدرسة واألسرة والمجتمع . خالل % 100بنسبة 5

هـ 1442-1441العام الدراسي 

ياجات سوق تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحت

العمل
6

تعزيز قدرة إدارة التعليم في عمليات التخطيط واإلدارة والدعم . -1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة 1

هـ 1442

زيادة فاعلية التقنية في رفع مستوي األداء وتحسينه  . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة 2

توفير البيانات اإلحصائية والمعلومات التربوية التي تغطي جميع العناصر االساسية للعملي. ة التربوية 3

هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 100بنسبة والتعليمية 

رفع كفاءة األداء اإلداريين وتحسين انتاجهم . هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 75بنسبة 4

تعزيز قدرة المدارس واألقسام لتطبيق الية صرف الميزانية التشغيلية  وتحديد مصادر التموي. ل بنسبة 5

هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 80

اع تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقط

التعليم
7

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

هـ 1442-1441الدراسي 

رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم 8
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يلية مبادرات التحول الوطني المرتبطة بالخطة التشغ

بإدارة تعليم القريات(بنات /بنين)لقطاعي التعليم 
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/  البرامج/ المبادرات

األنشطة / المشروعات
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األول الهدف االستراتيجي
دى الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم م

للجميع

هـ1442-1441خالل 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 )الحياة  التعلم مدى 1المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

_√-المدارسنهاية العام بداية العامالمدارس التوسع بال كثافة1

التخطيط 

المدرسي

شؤون 

المعلمين 

والمباني

عدد الطلبة في الفصل 

35الواحد ال يزيد عن 

.طالب 

2

ميزانية فصولي 

_√-إدارة التعليم خالل الفصل الدراسي االول مدارس التحفيظمسؤليتي

التخطيط 

المدرسي

االختبارات 

والقبول

دين نسبة الطلبة المستفي

القرأنمن مدارس تحفيظ 

90%

3
ارتقي باختيار مدارس 

الطفولة المبكرة 

مدارس الطفولة 

المبكرة 

بنات-بنين 

بداية الفصل 

الدراسي االول من 

العام المالي 

1442-1443

بداية الفصل 

الثاني من العام 

المالي 

المدارس 

الحكومية 

-
√_

التخطيط 

المدرسي
رياض 

االطفال

شركة تطوير

ين نسبة االطفال المستفيد

من مدارس الطفولة المبكرة

90%

4

3سجلني 

حملة التسجيل للصف 

االول ابتدائي 

الطالب والطالبات 

المستجدون وأولياء

االمور 

1442/6/111443/1/27

المدارس 

االختبارات 

والقبول

-

--

االختبارات و

ن بنيالقبول 

بنات –

المدارس

االعالم 

ل معدل االلتحاق بالصف االو

100%
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األول الهدف االستراتيجي
دى الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم م

للجميع

2-1الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 80تأمين النقل المدرسي لطالب والطالبات بنسبة 

هـ1441-1442

ةنسبة الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي في المدارس الحكومي2-2-1مؤشر قياس األداء

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

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

------المدارس هـ1443/2/24هـ1442/1/24الطالب والطالباتسجل لتنقل 1
خدمات 

الطالب

شركة 

تطوير 

للنقل 

المدرسي 

ن نسبة المستفيدين م

%80البرنامج
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األولالهدف االستراتيجي
ى الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مد

للجميع

3-1الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 90استيعاب جميع الفئات العمرية بنسبة 

هـ1442

%100نسبة تطبيق األدلة اإلجرائية والتنظيمية برياض األطفال 3-3-1مؤشر قياس األداء

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

المملكة 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
تشغيل حضانات 

المرحلة االولى 

أطفال الروضة من 

سنوات3
1442/2/11443/9/9

المباني 

المدرسية 
-نعم-

قسم رياض 

االطفال 

ي التخطيط المدرس

–التعليم االهلي -

–االمن والسالمة 

القيادة المدرسية

نسبة التهيئة الفتتاح

%5الحضانات 

2
دليل مدارس الطفولة 

المبكرة

وكيالت /قائدات 

معلمات مرشحات 

من

رياض األطفال 

والطفولة المبكرة 

1443/1/291443/1/29

مركز                 

التدريب 

التربوي

ذاتي--
قسم رياض 

األطفال 
مركز التدريب

تطبيق  دليل نسبة 

مدارس الطفولة المبكرة 

اإلصدار األول بنسبة 

90%

تثقيف األم والطفل3

أمهات تحت 

رعايتهم أـطفال 

-3)بعمر            

سنوات(9

1443/2/21443/8/29

نادي مدرسة 

الحي 

باالبتدائية 

األولى 

بالحديثة

ذاتي--
قسم رياض 

األطفال

نسبة االلتحاق برياضنادي الحي

ة األطفال بالبرامج الداعم

%10للتوسع الكمي 
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األول الهدف االستراتيجي
دى الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم م

للجميع

4-1الهدف التفصيلي
خالل العام % 80االرتقاء بتعليم الفئات  ذات االحتياجات الخاصة بنسبة 

هـ1442-1441الدراسي 

سنه( 19-5)نسبة الطلبة من ذوي اإلعاقة  4-4-1مؤشر قياس األداء

مشروع تطوير التربية الخاصة 3المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
ية مبادرة مستشاري الترب

الخاصة لخدمة الطالب 

واولياء أمورهم

طالب التربية 

الخاصة

أمور طالب التربية 

الخاصة

ــــــــــــــــــعن بعدعام كاملعام كامل
التربية 

الخاصة

تقنية 

المعلومات
%90نسبة المستفيدين 

2
ب األسبوع التمهيدي لطال

التربية الخاصة

طالب التربية 

الخاصة

ل بداية الفصل األو

مع عودة الطالب 

للمدارس

-
ة برامج التربي

الخاصة
ــــــــــــــــــ

التربية 

الخاصة

ة برامج التربي

الخاصة
%100نسبة المستفيدين  

3
التدريب المهني لطالب 

التربية الخاصة

طالب التربية 

الخاصة
-الفصل الثاني

القطاع 

الخاص
ــــــــــــــــــ

التربية 

الخاصة

القطاع 

الخاص
%80نسبة المستفيدين 

4
ات استيعاب ذوي االحتياج

الخاصة 

طالب التربية 

(بنات )الخاصة 

الفصل الدراسي 

1442األول 
---مدارس الدمج1442/ 2/2

قسم التربية

الخاصة 

(بنات)

مدارس الدمج

الفئة نخراطانسبة 

المستهدفة في برامج 

التربية الخاصة بنسبة 

100%

5
طشرح وتبسي)مبادرة 

(الدروس بلغة اإلشارة

طالبات العوق

السمعي
1442/1/141442/8/10

االستديو

التعليمي
---

ة قسم التربي

الخاصة 

االستديو 

التعليمي

بنين 

الطالبات الصم عدد

%80المستفيدات 
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األول الهدف االستراتيجي
دى الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم م

للجميع

5-1الهدف التفصيلي
م التعليمي القضاء على األمية والحسابية وتوفير الفرص لمواصلة التعليم لمن هم خارج النظا

هـ 1442-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة 

سنة فأكثر ، سعوديين( 15)نسبة األمية بين الكبار 5-5-1مؤشر قياس األداء

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

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
العقد العربي لمحو 

األمية 

األميون في 

المحافظة وقراها
مستمرمستمر

مدارس محو 

األمية 
-√-

–الكبارتعليم 
بنات -بنين

م إدارة التعلي

ار نسبة األمية بين الكب

%4فأكثر إلى سنة15

مركز الحي المتعلم 2

العاطلين عن العمل

والحاصلين على 

مؤهالت متدنية من 

عمر 

سنة( 15-60)

مستمر مستمر 
مراكز األحياء

المتعلمة
--

بند 

101

–ر الكباتعليم 

بنات-بنين
م إدارة التعلي

نسبة العاطلين عن-

العمل من الفئة 

-15)من العمرية 

سنة ( 60

بالمهارات الالزمة 

المؤهلة لسوق 

%70العمل بنسبة 

دورات تدريبية -
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية بن

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

لمدارسعدد ساعات التطوير المهني في القيادة التعليمية التي استكملها قادة ا1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

هـ1442/ 6/ 4رائدات النشاطفن االلقاء 1
هـ1443/ 4/ 21

-√-عن بعد
قسم النشاط

بنات 
المدارس

من %  35نسبة تدريب 

رائدات النشاط على 

البرنامج 

عن بعدهـ1443/ 4/ 21هـ1442/ 6/ 4رائدات النشاطالمسرح المدرسي2

-

√-

طقسم النشا

بنات

رائداتتدريبمننسبة المدارس

النشاط على البرنامج  

30%

3
اساسيات البحث 

العلمي
-√-عن بعدهـ1443/ 4/ 21هـ1442/ 3/ 22رائدات النشاط

قسم النشاط

بنات
المدارس

من %  35نسبة تدريب 

رائدات النشاط على 

البرنامج 

نظام نور بمصادر4

التعلم 

أمناء وامينات 

المصادر
---عن بعدهـ1443/ 2/ 21هـ1442/ 8/ 4

التجهيزات

المدرسية 

تقنية 

المعلومات 

%  70نسبة تدريب 

على البرنامج 

5
ماهية مراكز 

مصادر التعلم 

أمناء وأمينات 

المصادر 
---عن بعدهـ1443/ 2/ 21هـ1442/ 8/ 15

التجهيزات

المدرسية 

تقنية 

المعلومات 

%  80نسبة تدريب 

على البرنامج 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصالمالية

ص المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

6
ية الكفايات التدريس

لمعلم الصف

معلمو الصفوف

هـ1443/2/20هـ14432/20األولية

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من %80نسبة تطبيق  

معلمو الصفوف األولية

7

ة الوسائل التعليمي

في تدريس 

الصفوف األولية

معلمو الصفوف

األولية
هـ1443/3/21هـ1443/3/21

مركز التدريب

---التربوي
اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

8

ة التطبيقات الرقمي

ية في تدريس الترب

الفنية 

معلمو التربية 

الفنية 
هـ1443/4/12هـ1443/4/12

مركز التدريب 

---التربوي

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

9

مهارات وأساسيات 

مقررات العلوم 

اإلدارية 

معلمو العلوم 

اإلدارية 
هـ1443/4/2هـ1443/4/2

مركز التدريب 

التربوي

-

--

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

10

تصميم برامج 

معالجة الضعف 

القرائي والكتابي

معلمو اللغة 

العربية 
----عن بعدهـ1442/8/25هـ1442/8/25

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

المهارات اللغوية 11
معلمو اللغة 

العربية 
هـ1443/3/18هـ1443/3/18

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من %80نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

الفهم القرائي12
معلمو اللغة 

العربية
هـ1443/4/25هـ1443/4/25

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

13
أدوات التقويم في

نظام المقررات
---عن بعدهـ1442/8/23هـ1442/8/23قادة المدارس 

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

هـ1443/3/14هـ1443/3/14وكالء المدارس مزايا نظام المقررات14
مركز التدريب 

التربوي

-

--

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

15

برنامج تأسيس 

وتطوير معلمي 

ي التربية اإلسالمية ف

م تدريس القرآن الكري

معلمو التربية

اإلسالمية 
----عن بعدهـ1442/9/18هـ1442/6/17

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

إدارة الصف 16
معلمو التربية 

اإلسالمية
---عن بعدهـ1442/7/4هـ1442/7/4

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من %80نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

الصالة نور17

قادة المدارس 

ومعلموها 

وطالبها

هـ1442/6/11
هـ1442/9/17

---عن بعد
اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

18

برنامج تأسيس 

وتطوير معلمي 

التربية اإلسالمية

في تدريس القرآن

الكريم

معلمو التربية 

اإلسالمية
هـ1443/2/12

مركز التدريب هـ1443/5/1

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

19
رفع المستوى 

التحصيلي 

معلمو التربية 

االجتماعية 
هـ1443/3/26

مركز التدريب هـ1443/3/26

التربوي

-

--

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

20
اإلنعاش القلبي 

والرئوي 

معلمو التربية 

البدنية 
----عن بعدهـ1442/7/4هـ1442/7/4

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

دورة ألعاب القوى 21
معلمو التربية 

البدنية
هـ1443/3/21هـ1443/3/21

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من %80نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

22

)  ممارس القيادة 

1

قادة ووكالء 

---عن بعدهـ1442/6/27هـ1442/6/25المدارس
اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

23

قادة ووكالء 2) ممارس القيادة 

هـ1442/6/28المدارس
هـ1442/6/29

---عن بعد

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

24

قادة ووكالء 1) ممارس القيادة 

هـ1443/1/16هـ1443/1/14المدارس
مركز التدريب 

التربوي

-

--

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

25

قادة ووكالء (2)القيادة ممارس 

هـ1443/1/18هـ1443/1/16المدارس
مركز التدريب

التربوي
----

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

مواصفات االختبار 26

الجيد

معلمو الحاسب 

هـ1442/7/11هـ1442/7/11األلي
---عن بعد

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من %80نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

السيبرانياألمن 27

وأهميته

معلمو الحاسب 

األلي
هـ1443/4/4هـ1443/4/4

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

28

مهام محضر 

المختبر واألمن 

والسالمة

هـ1443/2/19معلمو العلوم
هـ1443/2/19

مركز التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

29

االستيعاب 

لمادة المفاهيمي

العلوم

---عن بعدهـ1442/6/19هـ1442/6/19معلمو العلوم

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

30
مهارات التفكير 

العليا لمواد العلوم
هـ1443/7/12هـ1443/7/12معلمو العلوم

مركز التدريب

التربوي
----

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصالمالية

ص المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

31

مبادرة تعزيز 

الممارسات 

ةالتدريسية المميز

معلمو 

الرياضيات
---عن بعدهـ1442/6/18هـ1442/6/18

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من %80نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة  

32
ة الكفايات األساسي

للرخصة المهنية

معلمو 

الرياضيات
---عن بعدهـ1442/7/11هـ1442/7/11

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

33
دمج مهارات 

ريسالتفكير في التد

معلمو 

الرياضيات
هـ1443/2/5هـ1443/2/5

مركز التدريب 

التربوي

-

--

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

34
اإلدارة الصفية 

الناجحة

معلمو 

الرياضيات
هـ1443/2/21هـ1443/2/21

مركز التدريب 

التربوي

-

--

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

35

مؤشر األداء 

اإلشرافي 

والمدرسي

المشرفين 

هـ1443/3/13هـ1443/3/13التربويين
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 وتطويرهم الثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

عدد الساعات التطوير المهني التي استكملها القادة1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصالمالية

ص المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

36

مؤشر األداء 

اإلشرافي 

والمدرسي

هـ1443/3/18هـ1443/3/18قادة المدارس
مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من %80نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

37

مؤشر األداء 

اإلشرافي 

والمدرسي

هـ1443/3/19هـ1443/3/19وكالء المدارس
مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة 

38

مهام قائد المدرسة 

وفق الدليلين  

اإلجرائي )

(والتنظيمي

قادة المدارس 
عن بعدهـ1442/7/5هـ1442/7/4

-
--

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

39

مهام وكيل المدرسة 

وفق الدليلين  

اإلجرائي )

(والتنظيمي

وكالء المدارس
عن بعدهـ1442/7/10هـ1442/7/10

-
--

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من % 85نسبة تطبيق 

الفئة المستهدفة 

40

مهام قائد المدرسة 

وفق الدليلين  

اإلجرائي )

(والتنظيمي

قادة المدارس

هـ1443/2/13هـ1443/2/12
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 وتطويرهم الثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية والتعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

41

تطبيق مناهج 

 (Mcgraw-

Hill)

معلمو اللغة 

اإلنجليزية 

ية للمرحلة االبتدائ
هـ1443/2/8هـ1443/2/8

مركز التدريب

التربوي
---

اإلشراف 

التربوي

مركز التدريب 

التربوي

من %80نسبة تطبيق  

الفئة المستهدفة  

42

تطبيق مناهج 

(Mcgraw-Hill

معلمو اللغة 

اإلنجليزية 

للمرحلتين 

المتوسطة 

والثانوية 

هـ1443/2/26هـ1443/2/26
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 وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

مشروع خبرات43
المشرفون 

والمعلمون
1442/06/041443/05/26

جامعات 

خارج المملكة
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

شركة تطوير

للخدمات 

التعليمية

نسبة الترشيح على 

من المقاعد % 100

المخصصة

44
برنامج االيفاد و 

االبتعاث

شاغلو الوظائف 

التعليمية
1442/06/041443/05/26

جامعات 

خارجية
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

االدارة العامة 

للتدريب 

واالبتعاث

من % 85نسبة انجاز 

المقاعد المتاحة لإلدارة

45
التدريب الصيفي

2021

شاغلو الوظائف 

التعليمية
مركز التدريب1442/06/041443/05/26

-
وزارة التعليم-√

التدريب 

التربوي 

(بنين)

من % 100نسبة تنفيذ 

البرامج المسندة لإلدارة

46
ية التخصصالكفايات

(مبادرة)للمعلمين 

المعلمون

(جميع المراحل)

1442/06/041443/05/26

مركز التدريب

-(بنين)
√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

( بنين)

من % 80نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

47

التطوير المهني 

لمنسوبي التربية  

الخاصة

معلمو التربية 

الخاصة 
1442/06/041443/05/26

مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

(نبني)التربوي 

التربية 

الخاصة

(بنين)

من % 85نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

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



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

48

التطوير المهني 

لمعلمي فصول 

الموهوبين

المشرفون ومعلمو 

فصول 

(بنين)الموهوبين

1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-
√

-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

الموهوبين

(بنين)

من  % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

49
الحقيبة األساسية

لمناهج الرياضيات

مشرفو ومعلمو 

الرياضيات
1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من  % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

50
الحقيبة األساسية

لمناهج العلوم

مشرفو ومعلمو 

العلوم
1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من  % 95نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

51

التطوير المهني 

لمنسوبي التربية

الفنية

1442/06/041443/05/26نية معلمو التربية الف

مركز 

التدريب

(بنين)

-
√

-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

بنين

من % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

52

التطوير المهني 

لمنسوبي التربية  

البدنية

1442/06/041443/05/26نية معلمو التربية البد

مركز 

التدريب

(بنين)

-
√

-
التدريب 

(نبني)التربوي 

اإلشراف 

التربوي

بنين

من % 95نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

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



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

53

تأهيل المعلمين 

للتدريب على اختبار

(مبادرة)القدرات 

معلمو المرحلة 

الثانوية المرشحون
1442/06/041443/05/26

مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

بنين

من % 95نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

54

مشروع التطوير 

المهني لمعلمي 

الدراسات اإلسالمية 

(ابتدائي ومتوسط

مشرفو  ومعلمو 

الدراسات اإلسالمية

ابتدائي ومتوسط

1442/06/041443/05/26
مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

بنين

من % 95نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

55
برنامج ممارس القيادة

المدرسية

مشرفو القيادة 

وقادة ووكالء 

المدارس

(بنين)

1442/06/041443/05/26
مركز التدريب

(بنين)
---

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

بنين

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

56

ة برامج أسبوع التهيئ

للعام الدراسي 

هـ1442/1443

شاغلو الوظائف 

التعليمية 
1442/06/041443/05/26

مركز التدريب

(بنين)
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

أقسام 

الشؤون 

التعليمية 

(بنين)

من % 80نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

57
التطوير المهني 

لمحضري المختبرات

محضرو ومحضرات 

(بنين)المختبر
1442/06/041443/05/26

مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

(نبني)التربوي 

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من الفئة % 90نسبة تدريب 

المستهدفة 

38
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

58

م التطوير المهني القائ

بحث )المدرسة على 

(الدرس

1442/06/041443/05/26المعلمون
مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من %  100نسبة تدريب  

ميسري المواد الدراسية 

المستهدفة 

59

التطوير المهني 

ة لمشرفي ومعلمي اللغ

اإلنجليزية

المشرفون 

والمعلمون
1442/06/041443/05/26

مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

60

التدريب على كتب 

سالسل ماجروهيل 

McGraw Hill

معلمو اللغة 

االنجليزية
1442/06/041443/05/26

مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

61

التدريب على أدوات 

القياس والتقويم 

اإللكترونية

1442/06/041443/05/26المعلمون
مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

1442/06/041443/05/26معلم من كل مدرسةساعة برمجة62
مركز التدريب

(بنين)
-

√
-

التدريب 

(نبني)التربوي 

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

39
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

63

مشروع المهارات 

األساسية لتمكين 

المعلم 

1442/06/041443/05/26المعلمون

مركز 

التدريب

(بنين)

---

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 95نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

خصائص النمو64
المرشدون وقادة 

المدارس
1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

التوجيه 

واالرشاد

من % 95نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

65
المدارس المعززة 

للسلوك االيجابي

المرشدون وقادة 

المدارس
1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

التوجيه 

واالرشاد

من % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

66

مهارات الكشف 

والتدخل المبكر في

حاالت األطفال 

المعرضين لإلساءة

واإلهمال

المرشدون وقادة 

المدارس
1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

التوجيه 

واالرشاد

من % 85نسبة تدريب 

من الفئة المستهدفة

67
الحقيبة األساسية 

لتعليم الكبار 

مشرفو ومعلمو 

تعليم الكبار
1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

ار تعليم الكب

(بنين)

من  % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

40
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

68

التطوير المهني 

لمشرفي ومعلمي 

الحاسب اآللي

مشرفو ومعلمو 

الحاسب اآللي
1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي

(بنين)

%  95نسبة تدريب 

من  الفئة المستهدفة

1442/06/041443/05/26المعلمونمنصة مدرستي69

مركز 

التدريب

(بنين)

---

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

%  95نسبة تدريب 

من من الفئة 

المستهدفة

70

ز التدريس المتماي

في مناهج 

الرياضيات

معلمو 

الرياضيات
1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

%  100نسبة تدريب 

من الفئة المستهدفة

71
التعلم النشط في

مناهج الرياضيات

معلمو 

الرياضيات
1442/06/041443/05/26

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

%  100نسبة تدريب 

من الفئة المستهدفة

72

االستيعاب 

المفاهيمي في 

مناهج الرياضيات

1442/06/041443/05/26تمعلمو الرياضيا

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

%  100نسبة تدريب 

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



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

73

التقويم المتمركز 

حول المتعلم في 

مناهج الرياضيات

1442/06/041443/05/26معلمو الرياضيات

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

74
التدريس المتمايز 

في مناهج العلوم
1442/06/041443/05/26معلمو العلوم

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

75
التعلم النشط في 

مناهج العلوم
1442/06/041443/05/26معلمو العلوم

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

76
مي االستيعاب المفاهي

في مناهج العلوم
1442/06/041443/05/26معلمو العلوم

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

77

التقويم المتمركز 

حول المتعلم في 

مناهج العلوم

1442/06/041443/05/26معلمو العلوم

مركز 

التدريب

(بنين)

-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 100تدريب -نسبة 

الفئة المستهدفة
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين والقادة1-1-2مؤشر قياس األداء

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

78

مشروع التطوير 

المهني للمعلمين على

STEMبرامج  

معلمو الرياضيات 

والعلوم
1442/06/04

مركز التدريب1443/05/26

(بنين)
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

79

تدريب المعلمين على

المناهج الجديدة 

وأساليب التدريس 

الحديثة وتأهيلهم 

للتعامل مع الطالب

1442/06/04المعلمون
مركز التدريب1443/05/26

(بنين)
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من من % 80نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

80
ي التدريس المتمازج ف

الرياضيات والعلوم

معلمو الرياضيات 

والعلوم
1442/06/041443/05/26

مركز التدريب

(بنين)
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

81

التدريب على 

االختبارات الدولية 

PIRLS

1442/06/041443/05/26المعلمون
مركز التدريب

(بنين)
-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

اإلشراف 

التربوي 

(بنين)

من % 90نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

82

مشروع التدريب 

اإللكتروني على 

أساليب التعلم

المشرفون 

التربويون
1442/06/04

مركز التدريب1443/05/26

(بنين)
وزارة التعليم-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

من % 100نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

83

مشروع بحثي في 

التطوير المهني 

للقيادات التعليمية 

والمعلمين

قادة المدارس 

والمعلمون
1442/06/041443/05/26

مركز التدريب

(بنين)
وزارة التعليم-√-

التدريب 

التربوي 

(بنين)

من % 85نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

84
التوعية بفيروس 

كورونا 

ات /منسوبي

التعليم 
---عن بعدخالل العام خالل العام 

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

الشؤون 

الصحية 
%70نسبة المستفيدين 

االسعافات األولية85

ات /مرشدي 

الصحة 

ات/المشرفين 

---عن بعد1/2/202131/3/2021

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

الشؤون 

الصحية 

نسبة الملتحقين 

ل بالبرنامج بحيث ال تق

%40عن 

86
العالج السلوكي 

للطفل والمراهق 

ات /مرشدي 

---عن بعد1/2/202128/2/2021الصحة 

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

المدارس 

نسبة الملتحقين 

قل بالبرنامج بحيث ال ت

من % 30عن 

المرشدين 

87

ظاهرة التدخين 

وأثرها على 

المجتمع 

ات /مرشدي 

الصحة 
---عن بعد1/3/202131/3/2021

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

المدارس 

نسبة الملتحقين 

قل بالبرنامج بحيث ال ت

%40عن 

44
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

االرشاد الصحي88
ات /مرشدي 

الصحة 
---عن بعد1/9/202130/9/2021

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

-

نسبة الملتحقين

بالبرنامج بحيث ال

0% 40يقل عن 

سرطان الثدي 89
ات /مرشدي 

الصحة 
---عن بعد1/10/202130/10/2021

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

الشؤون 

الصحية 

نسبة الملتحقين 

قل بالبرنامج بحيث ال ي

0% 40عن 

مبادرة االنفلونزا90
ات /منسوبي

التعليم 
1/9/20211/11/2021

الشؤون 

التعليمية
---

الشؤون 

الصحية 

المدرسية 

الشؤون 

الصحية 

ن عدد المستفيدين م

المبادرة بحيث ال

د مستفي30يقل عن 

91

مراعاة الخصائص 

النفسية لتعليم

الكبار

هـ1443/3/27ه1443/3/23المعلمون

مركز 

-التدريب 

بنين

-√-
ار الكبتعليم 

بنين-

التدريب 

-التربوي 

بنين

% 90نسبة تدريب 

ار من معلمي تعليم الكب

ساعة16بواقع 

تدريبية

92

البرنامج التدريبي 

التدريبي لمنسقي 

الموهوبين 

ن منسقي الموهوبي

بالمدارس 
1443/2/121443/3/15

مركز 

الموهوبين 
الموهوبين ---

مركز 

الموهوبين 

من % 60نسبة تدريب 

المنسقين 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70سبة بنتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

93
برنامج التشخيص 

والقياس

معلمات التربية 

الخاصة
---مركز التدريب1442/7/201442/7/30

قسم التربية

الخاصة 

(بنات)

مركز التدريب
بية نسبة تدريب معلمات التر

%90الخاصة بنسبة 

برنامج عيش التوحد94
معلمات التربية 

الخاصة 
---مركز التدريب2/2/14431442/5/5

قسم التربية

الخاصة بنات
مركز التدريب

بية نسبة تدريب معلمات التر

%90الخاصة بنسبة 

95
ير تقويم االقران بمعاي

إشرافية 
---برامج التوحدهـ 1443/ 5/5هـ3/1443/ 1معلمات التوحد 

قسم التربية

الخاصة بنات

مدارس 

التوحد 

نسبة حضور المعلمات 

80%

التميز المؤسسي96
المجتمع 
التعليمي

1442/6/41443/5/12
التدريب 
التربوي

------
مركز 

التميز

التدريب 

التربوي

ة عدد البرامج التأهيلي

للمرشحين لجوائز 

التميز بما ال يقل عن
برامج( 4)
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام % 70بنسبة تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصالمالية

ص المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

97
السالمة الشخصية

للطفل 

-قائدات-معلمات

وكيالت-مشرفات

رياض االطفال 

1443/5/11443/5/5
مركز 

التدريب 
4500نعم-

قسم رياض

االطفال 

نسبة الملتحقات مركز التدريب

ببرنامج السالمة 

%90الشخصية 

98

إنتاج الوسائل 

التعليمية برياض 

األطفال

معلمات رياض 

األطفال

1443/7/121443/7/14
مركز                 

التدريب
ذاتي--

قسم رياض

األطفال 

مركز التدريب 

والروضات

مركز التدريب

نسبه الملتحقات 

من %10بالبرنامج

الفئة المستهدفة

99

ر معايير التعلم المبك

-3)لعمرالنمائية

سنوات (6

وكيالت /قائدات 

معلمات مرشحات 

من

رياض األطفال 

والطفولة المبكرة

1443/3/25

1443/7/21

1443/3/26

1443/7/22

مركز 

ذاتينعم-التدريب 
قسم رياض

األطفال

نسبه الملتحقات 

من %20بالبرنامج

الفئة المستهدفة

100

مقايس )ورشة عمل 

الجودة المطبقة 

(بالروضات

وكيالت /قائدات 

معلمات مرشحات

من رياض 

ة األطفال والطفول

المبكرة 

1443/2/121443/2/12
مركز 

التدريب 
ذاتينعم-

قسم رياض

األطفال 
مركز التدريب

نسبه الملتحقات 

من %15بالبرنامج

الفئة المستهدفة

101

لم استراتيجيات التع

ال النشط برياض األطف

معلمات رياض 

األطفال
1443/8/31443/8/4

مركز 

ذاتي--التدريب 
قسم رياض

األطفال 
مركز التدريب

نسبة الملتحقات 

من %10بالبرنامج 

الفئة المستهدفة 

102
البرنامج  اليومي )

(لطفل الروضة

معلمة رياض 

1443/3/141443/3/15أطفال مستجده
مركز 

التدريب 
ذاتي--

قسم رياض

األطفال 
مركز التدريب

نسبه الملتحقات 

من %10بالبرنامج

الفئة المستهدفة

47
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام % 70بنسبة والتربوية  تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية 

هـ1442-1441الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

103
يل آلية القبول والتسج

في نظام نور للمرحلة

االبتدائية 

قائد 

وكيل المرحلة 

االبتدائية 

---عن بعد 1442/6/281442/6/28

االختبارات 

ين بنوالقبول 

بنات –

تقنية المعلومات
نسبة المستفيدين من

%98البرنامج 

104
اضاءات ماقبل 

االختبارات 

قادة المدارس 
عن بعد 1442/8/101442/8/10

-
--

االختبارات 

ين بنوالقبول 

بنات -

تقنية المعلومات

نسبة المستفيدين من

%97البرنامج 

نسبة تطبيق االختبار

100%

105
نظم وتعليمات 

االختبارات 
---عن بعد 1442/8/111442/8/11قادة المدارس 

االختبارات 

والقبول 
تقنية المعلومات

نسبة المستفيدين من

%98البرنامج 

106
االستعداد لبداية العام

الدراسي الجديد 
---عن بعد 1443/1/231443/1/23قادة المدارس 

االختبارات 

والقبول  

بنات 

تقنية المعلومات
نسبة المستفيدين من

%98البرنامج 

107

تطوير المهارات 

المهنية لقادة 

المدارس

قادة ووكالء 

المدارس األهلية
عن بعد 1443/1/291443/1/29

-
--

التعليم 

االهلي 

واألجنبي 

ي التدريب التربو
نسبة حضور القادة 

%70والوكالء 

108

التنمية المهنية 

لمعلمات رياض 

األطفال

معلمات رياض 

األطفال في 

الروضات األهلية
عن بعد 1443/7/251443/7/26

-
--

التعليم 

االهلي 

واألجنبي 

جامعة الجوف

يالتدريب التربو

نسبة حضور معلمات 

%70رياض االطفال 

109
التطوير المهني 

م لمعلمات مدارس تعلي

الكبار 

معلمات تعليم 

ارتعليم الكب---عن بعد 1442/7/41442/7/4الكبار 
التدريب 

التربوي 

من % 90نسبة تدريب 

المعلمات 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70نسبة بتحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصالمالية

ص المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

110
تطوير قائدات مدارس

تعليم الكبار 

قائدات مدارس  

ارتعليم الكب---عن بعد 1443/6/21443/6/2تعليم الكبار 
التدريب 

التربوي 

من % 95نسبة تدريب 

القائدات 

111
تطوير األداء المهني 

لمعلمي و لمعلمات 

الدراسات اإلسالمية

معلمات ومشرفات 

العلوم الشرعية 

معلمات ومشرفات

الصفوف األولية

هـ1442/ 6/ 4
15 /5  /

هـ1443

القاعات 

االفتراضية 

عن بعد

ـــ✓ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/

اإلشراف 

بنات/التربوي

من % 70نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

التعلم اإللكتروني 112
شاغالت الوظائف 

التعليمية
1443/1/11

15 /5  /

هـ1443

القاعات 

االفتراضية 

عن بعد

ـــــــــ

التدريب 

التربوي 

بنات/

_

من % 30نسبة تدريب 

شاغالت الوظائف 

التعليمية  

113

التطوير المهني 

لمعلمات رياض 

األطفال

معلمات رياض 

األطفال
هـ1442/ 6/ 4

15 /5  /

هـ1443

القاعات 

االفتراضية 

عن بعد

ـــ✓ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/
رياض االطفال

من %50نسبة تدريب

الفئة المستهدفة 

114

مشروع الطفولة 

التقويم من )المبكرة 

أجل التعلم في الطفولة 

(المبكرة

معلمات رياض 

األطفال
هـ1442/ 6/ 4

15 /5  /

هـ1443

القاعات 

االفتراضية 

عن بعد

ـــ✓ـــ

التدريب 

التربوي 

رياض االطفالبنات/
من %50نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

115

مشروع الطفولة 

القيادة )المبكرة 

المدرسية في مرحلة 

(الطفولة المبكرة

قائدات رياض 

األطفال
1443/1/11

15 /5  /

هـ1443

القاعات 

االفتراضية 

عن بعد

ـــ✓ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/

رياض االطفال
من %80نسبة تدريب  

الفئة المستهدفة 

االسئلة الصفية 116

معلمات اللغة 

العربية في جميع 

المراحل 

هـ1442/ 6/ 4
15 /5  /

هـ1443

القاعات 

االفتراضية 

عن بعد

ـــ✓ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/

اإلشراف 

بنات/التربوي

من %60نسبة تدريب 

49الفئة المستهدفة 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70نسبة بتحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة المالية
المخصص 

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

الفهم القرائي 117
معلمات اللغة العربية 

في جميع المراحل 
هـ1443/ 5/ 15هـ1442/ 6/ 4

القاعات 

االفتراضية عن 

بعد

ـــ✓ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/

اإلشراف 

بنات/التربوي

من %60نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

118
مشروع الجدارات 

الوظيفية 

شاغالت الوظائف 

التعليمية 
هـ1443/ 5/ 15هـ1442/ 6/ 4

القاعات 

االفتراضية عن 

بعد

ـــ✓ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/

اإلشراف 

بنات/التربوي

من %30نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

ممارس القيادة المدرسية 119

مشرفات القيادة 

وقائدات و وكيالت 

المدارس 

هـ1443/ 5/ 15هـ1442/ 6/ 4

القاعات 

االفتراضية عن 

بعد

ـــ

✓

ـــ
التدريب 

بنات/التربوي 
االشراف التربوي

من %80نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

هـ1443/ 5/ 15هـ1442/ 6/ 4مشرفات تربوياتتدريب المدربين120

القاعات 

االفتراضية عن 

بعد

ـــ

✓

ـــ
التدريب 

بنات/التربوي 
االشراف التربوي

من %80نسبة تدريب  

الفئة المستهدفة 

هـ1443/ 5/ 15هـ1442/ 6/ 4معلماتإعداد المعلم الرقمي121

القاعات 

االفتراضية عن 

بعد

-✓ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/

اإلشراف 

بنات/التربوي

من %20نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة 

مشروع توطين التدريب122
عينة مدارس 

المشروع 
هـ1443/ 5/ 15هـ1442/ 6/ 4

القاعات 

االفتراضية عن 

بعد

ـــ

✓

ـــ
التدريب 

بنات/التربوي 
_

من %70نسبة تدريب  

اجمالي العينة 

123
الجودة في التعليم 

االلكتروني

مرشحات من 

الوظائف شاغالت

التعليمية

هـ1442/7/11

هـ1442/7/18

هـ1442/7/25

هـ1442/7/12

هـ1442/7/19

هـ1442/7/26

---عن بعد

الجودة 

وقياس 

االداء

يالتدريب التربو

من % 80نسبة حضور 

المعلمات المرشحات 

.لحضور البرنامج
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70نسبة بتحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة المالية
المخصص 

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

124
ورشة عمل التدقيق 

الداخلي
---عن بعدهـ1443/1/19هـ1443/1/19ـة مدرسة/وكيل

الجودة 

وقياس 

االداء

اإلشراف التربوي
من %30نسبة  حضور 

المدارسوكالء ووكيالت

125
د قائنظام نور لمستخدم 

معلم –

قائدي وقائدات 

المدارس 

معلمي 

ومعلمات رياض 

االطفال 

ث-م-ب

-√-عن بعدمستمر 
تقنية 

المعلومات 
ي التدريب التربو

من % 50نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

منصة مدرستي 126
شاغلي الوظائف 

التعليمية 
-√-عن بعدمستمر 

تقنية 

المعلومات 
ي التدريب التربو

من % 50نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

127

مهارات التعامل مع 

م ادوات القياس والتقوي

في نظام إدارة التعليم

االلكتروني 

قادة وقائدات 

المدارس والمدربين

المركزيين 

بالمدارس  

-√-عن بعدمستمر 
تقنية 

المعلومات 
ي التدريب التربو

من % 70نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة

128
ات وبيئالسيبرالياألمن 

التعلم االفتراضية 

شاغلي الوظائف 

التعليمية 
-√-عن بعدمستمر 

تقنية 

المعلومات 
ي التدريب التربو

من % 50نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
بنسبة ة  تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوي

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 70

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

ةاإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمي4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

مكان تاريخ التنفيذالمستهدفون

التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الى من
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

129
صناع )مبادرة 

(  األمل

ة معلمات وطالبات التربي

الخاصة 
1442/8/8هـ1442/ 4/4

قسم 

النربية 

الخاصة 

---

قسم 

التربية 

الخاصة 

بنات

مدارس 

التربية 

الخاصة 

ابقة نسبة المشاركين في المس

60%

130

اللقاء التربوي 

لقائدات ووكيالت)

برامج التربية ( 

الخاصة 

قائدات ووكيالت مدارس

التربية الخاصة 
7 /3 /1443

1442/8/8
قاعة 

الشؤون 

ة التعليمي

---

قسم 

التربية 

الخاصة 

بنات

مدارس 

التربية 

الخاصة 

% 60نسبة حضور القائدات 

131

ن تهيئة المعلمي

والمعلمات  

الجدد 

المعلمون والمعلمات 

الجدد 
1443/1/211443/1/21

قاعة 

األمير 

خالد 

الفيصل 

--

قسم 

شؤون 

المعلمين

قسم 

التدريب 

التربوي

من % 90نسبة  حضور 

نامجالفئة المستهدفة  للبر

132

دور المنسق 

في برنامج 

االستعداد

منسقي برنامج 

االستعداد
اآلمانة ---عن بعد 1442/7/231442/7/27

التدريب 

بوي  الير

نسبة المستفيدين من 

%80البرنامج 

133

إدارة فرق 

العمل بطرق 

ابداعية 

مديري اإلدارة و 

رؤساء األقسام 
اآلمانة ---عن بعد 1442/8/11442/8/5

التدريب 

بوي  الير

نسبة المستفيدين من 

%80البرنامج 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة لتربوية  تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية وا

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ 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

134

تجويد الممارسات في 

التقنية الحديثة 

(توأمة )

الوكيالت 

المرشحات
---المدارس1442/ 7/ 144230/ 7/1

–التربوي اإلشراف 

قائدات بنات

المدارس

% 50نسبة تدريب 

ات من الوكيالت المتقن

لمهارات الحاسب 

االلي 

135

دعم وتطوير أداء القيادات

ليم المدرسية في فترة التع

عن بُعد

مستمر الوكيالت 
Microsoft 

Teams
---

–التربوي اإلشراف 

التدريب بنات

التربوي

نسبة تحسن أداء  

%85الوكيالت 

مهارات القيادات المدرسية136
وكيالت 

مستجدات
مستمر 

التدريب 

التربوي
---

–التربوي اإلشراف 

بنات

التدريب 

التربوي

نسبة تطوير مهارات  

ي القيادات المدرسية ف

دي أساسيات العمل القيا

وفقا للوائح واألدلة 

%30المنظمة  ب

137
بدائل البرامج العملية ) 

(على األجهزة الذكية

معلمات الحاسب

ن اآللي للمرحلتي

المتوسط 

والثانوي

26 /7 /144227 /7 /1442
Microsoft 

Teams
---

–التربوي اإلشراف 

بنات

التدريب 

التربوي

من % 50نسبة ت 

لى الفئة المستهدفة ع

يلةتنفيذ البرامج البد

138
مهارة إعداد خطة دراسية )

(لنظام المقررات

وكيالت 

المدارس في 

ةالمرحلة الثانوي

24 /7 /144224 /7 /1442
التدريب 

التربوي
---

–التربوي اإلشراف 

بنات
التدريب 

التربوي

% 50نسبة تدريب 

من وكيالت المدارس 

على إعداد الخطط 

الدراسية العامة 

ي والخاصة للطالبات ف

مدارس نظام 

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

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصالمالية

ص المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

139
االرشاد االكاديمي في) 

(مدارس نظام المقررات

منسقات اإلرشاد 

االكاديمي

المرشدات 

االكاديميات

هـ1443/ 5/ 5هـ 1443/ 2/ 2

مدارس 

المرحلة 

الثانوية

---
اإلشراف 

–التربوي 

بنات

مدارس 

نظام 

المقررات

مي نسبة تفعيل االرشاد االكادي

بصفة اجرائية واكساب 

المرشدات االكاديميات الخبرات

االكاديمية للقيام بدورهن 

30%

140

ليم قراءات في دليل التع)

الثانوي لنظام 

(المقررات

قائدات المدارس 

في  المرحلة 

الثانوية 

2 /2 /14432 /2 /1443
التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

نسبة تحسين اداء قائدات 

المدارس في تطبيق نظام 

المقررات وتطوير اساليب 

العمل في التعامل مع النظام 

30%

141

الفهم القرائي ) 

يات استراتيج-مستوياته)

(تدريسه

معلمات اللغة 

العربية 

(مرشحات)

15 /2 /144316 /2 /1443
التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

نسبة تدريب معلمات اللغة 

العربية على مهارات الفهم 

%.30القرائي 

142
بناء المفاهيم وتعزيز

القيم 

معلمات العلوم 

(م+ ب)الشرعية 
Microsofهـ4/1443/ 1هـ4/1443/ 1

t Teams
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

من معلمات % 40نسبة اكساب 

العلوم الشرعية مهارات غرس 

.مالقيم الدينية وبناء المفاهي
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصالمالية

ص المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

143
م استراتيجيات التعل)

(االلكتروني الحديث

معلمات العلوم 

الشرعية ب
25 /7 /144225 /7 /1442

Microsoft 

Teams
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

من معلمات % 20نسبة 

ل المرحلة االبتدائية من تفعي

.رونياستراتيجيات التعلم االلكت

144

(وزاري ) 

خطة تطوير تدريس 

القرآن الكريم

معلمات العلوم 

الشرعية 

(مرشحات)

مستمر
Microsof

t Teams
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

من معلمات العلوم % 20نسبة 

الشرعية من مهارات تدريس 

.القرآن الكريم

145
ة تنمية مهارات األسئل)

(الصفية

معلمات العلوم 

الشرعية 

(مرشحات)

16 /3 /144316 /3 /1443
Microsoft 

Teams
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

من معلمات العلوم % 20نسبة 

ة الشرعية مهارة صياغة األسئل

.الصفية

146

ن وتطوير ) تحسير

بي ة تدريس مادة الير

(الفنية عن بعد

بي ة معلمات الير

الفنية
20 /6 /144221 /6 /1442

Microso

ft 

Teams

---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

بوي الير

من % 50نسبة تدريب 

بية الفنية .معلمات الير

147

س آلية التقويم والقيا)

الل في التربية الفنية خ

(التعليم عن بعد

معلمات التربية 

الفنية
25 /6 /144225 /6  /1442

Microsoft 

Teams
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

من معلمات % 50نسبة تدريب 

تقويم التربية الفنية على آلية ال

.والقياس 



تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثانيالهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70بنسبة تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 

هـ1441-1442

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

148

الفن التشكيلي )

الرؤية )السعودي 

(الفنية

معلمات التربية 

الفنية
1443/2/191443/2/19

Microsof

t Teams
---

اإلشراف التربوي

بنات–

التدريب 

التربوي

%  30نسبة مشاركة 

من الطالبات والمعلمات 

.يفي المعرض التشكيل

(صناعة الحلى)149
معلمات التربية 

الفنية
1443/3/41443/3/5

Microsoft 

Teams
---

اإلشراف التربوي

بنات–

التدريب 

التربوي

من انتاجية %50نسبة 

بعض األعمال 

ومشاركتها بالمعرض 

.التشكيلي

150
قاته التعلم النشط وتطبي

يةفي الفصول االفتراض

معلمات التربية 

األسرية 

(مرشحات)

1442/7/231442/7/24
Microsof

t Teams
---

اإلشراف التربوي

بنات–

التدريب 

التربوي

نسبة تدريب الفئات 

%30المستفيدة 

151

س أدوات التقويم والقيا

اإللكترونية في مادة 

الحاسب اآللي

معلمات الحاسب 

اآللي للمرحلتين

المتوسطة 

والثانوية

هـ1443/ 3/ 14438/ 3/ 7
Microsoft 

Teams
---

اإلشراف التربوي

بنات-

التدريب 

بوي الير

نسبة تحسن اآلداء 

%50الفعلي للطالبات 

152

األنشطة والمهارات 

ة العملية لمادة التربي

األسرية 

معلمات التربية 

األسرية 

(مرشحات)

1442/7/191442/7/19
Microsoft 

Teams
---

اإلشراف 

التدريب بنات–التربوي 

التربوي

نسبة تدريب الفئات 

%30المستفيدة 

153
التعلم ذو المعنى 

لتدريس مادة التربية

األسرية والصحية

معلمات التربية 

األسرية 

(مرشحات)

1443/4/41443/4/4
Microsoft 

Teams
---

اإلشراف 

التدريب بنات–التربوي 

التربوي

نسبة تدريب الفئات 

%30المستفيدة 
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تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهمالثاني الهدف االستراتيجي

1-2الهدف التفصيلي
%  70بنسبة تحسين الكفاءة التوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

اإلطار الشامل للتطور المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية4المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

مكان تاريخ التنفيذالمستهدفون

التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الى من
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

154

التعلم النشط) 

وتطبيقاته في

الفصول 

(االفتراضية

معلمات اللغة العربية 

(مرشحات)
1442/6/281442/6/29

Micros

oft 

Teams

---
اإلشراف التربوي

بنات–

التدريب

التربوي

نسبة تحسن مستوى 

معلمات اللغة العربية في

تعلم تطبيق استراتيجيات ال

النشط في الفصول 

%.30االفتراضية 

155

التعلم النشط 

وتطبيقاته في

الفصول 

االفتراضية

معلمات الدراسات 

االجتماعية والوطنية

ث –م -ب

1442/7/171442/7/18
Micros

oft 

Teams

---
اإلشراف التربوي

بنات–

التدريب

التربوي

نسبة تدريب الفئات 

%30المستفيدة 

156

إعداد خطة 

1443/1/71443/1/8ات األقسام/ رؤساءإدارة المخاطر
Micros

oft 

Teams
---

التخطيط 

والتطوير
-

من % 80تدريب نسبة

ات األقسام/ رؤساء

على البرنامج

ة المساقط االفقي157
قائدات المدارس

1442/5/291443/5/18

مركز 

التدريب

بوي الير
---

التخطيط 

المدرسي 

قائدات 

المدارس

من % 85نسبة تدريب 

قائدات المدارس 

ن امجالمستجدات عل الير
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

1-3الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 70انشاء المباني المدرسية لتلبية النمو الكمي بنسبة التوسع في 

هـ 1441-1442

نسبة المباني الحكومية1-1-3مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
برمجة المباني 

المدرسية وتحديد 

المواقع 

االحياء والطالب   
1442/5/291443/5/26

التخطيط -√--الوزارة

المدرسي

عدد المدارس التي تم المباني 

برمجتها 

التخلص من المباني2

المستأجرة 

المدارس 

المستأجرة 
التخطيط -√--المدارس1442/5/71442/5/26

المدرسي

عدد المدارس التي تم المباني 

%50التخلص منها 

3
المدارس باألحياء ضم المدارس 

القديمة 
1442/5/71442/5/26

المجمعات 

التعليمية

التخطيط -√--

المدرسي

األشراف 

التربوي 

المباني 

المالية

عدد المدارس التي تم 

ضمها 

4

تشغيل المباني 

المدرسية 

الطالب والطالبات

مستمر

م إدارة التعلي

التخطيط -√--

المدرسي

عدد المدارس التي تم المباني 

تشغيلها 

5

اعادة تخصيص 

ق المبنى المدرسي وف

المستجدات 

الطالب والطالبات

مستمر

م إدارة التعلي

التخطيط -√--

المدرسي

عدد المدارس المستفيدة المباني 

من تخصيص المباني 
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

2-3الهدف التفصيلي
خالل العام % 70بنسبة التوسع في استخدام التقنيات المالئمة للمدارس 

هـ 1442-1441الدراسي 

نسبة المدارس المطبقة لجميع الخدمات االلكترونية 2-2-3مؤشر قياس األداء

تخفيف االعباء على المعلمين والقيادات التعليمية 5المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
نظام الصندوق 

المدرسي 
1442/7/201443/1/20جميع المدارس 

شعبة 

المقاصف 

المدرسية 

---
خدمات 

الطالب 
الوزارة 

نسبة المدارس المفعلة 

%  90للنظام 

2

االستخدام االمثل 

لألجهزة التعليمية 

قادة المدارس 

---عن بعد 1442/7/251443/7/20

التجهيزات 

المدرسية

بنات-بنين 

تقنية 

المعلومات 

من % 30نسبة تدريب 

قادة المدارس 

3
خبرة المعلميناثراء

الستخدام االجهزة 

مية والتطبيقات التعلي

م مصادر التعلامناء

والمعلمين 
1442/2/161442/2/16

المدارس 
---

التجهيزات 

المدرسية

بنات-بنين 

تقنية 

المعلومات 

من % 30نسبة تدريب 

امناء المصادر والمعلمين  

4

خدام اثراء التعليم باست

في الشاشات التفاعلية

مدارس الطفولة 

المبكرة 

معلمات الطفولة 

المبكرة 
1442/4/271442/4/27

المدارس 
---

التجهيزات 

المدرسية

بنات-بنين 

مدارس 

الطفولة 

المبكرة 

من % 30نسبة تدريب 

المعلمات 

ية المختبرات االفتراض5

معلمي العلوم 

ومحضري 

المختبرات 
مستمر 

المدارس 

---ت بنا–بنين 

التجهيزات 

المدرسية

بنات-بنين 

تقنية 

المعلومات 

من % 80نسبة تدريب 

محضري المختبر 
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

2-3الهدف التفصيلي
خالل العام % 70بنسبة التوسع في استخدام التقنيات المالئمة للمدارس 

هـ 1442-1441الدراسي 

نسبة المدارس المطبقة لجميع الخدمات االلكترونية 2-2-3مؤشر قياس األداء

تخفيف االعباء على المعلمين والقيادات التعليمية 5المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

6

اليدويات والوسائل 

االلكترونية الداعمة 

.للمحتوى 

معلمات الرياضيات

(  مرشحات)
---عن بعد1442/ 7/ 144227/ 7/ 26

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

شعبة 

الرياضيات

التدريب 

التربوي

من % 70نسبة تدريب 

معلمات الرياضيات على 

استخدام الوسائل 

واليدويات االلكترونية 

الداعمة للمحتوى 

.الرياضي

7
اإلدارة الصفية في 

.الفصل االفتراضية

معلمات الرياضيات

(مرشحات)
---عن بعد 1442/ 7/ 6هـ1442/ 7/ 6

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

شعبة 

الرياضيات

التدريب 

التربوي

من % 50نسبة حضور 

معلمات المستهدفات في 

الورشة
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

3-3الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 80التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها بنسبة 

هـ1441-1442

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

التحول نحو التعلم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم6المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

البرنامج الوطني 

للكشف عن 

الموهوبين

طالب الصف 

الثالث والسادس

ط والثالث المتوس

5000-مدارسهـ1442/7/30هـ1442/6/4
قسم الموهوبين

بنات/ بنين
المدارس

نسبة ترشيح العدد المخصص

%100لإلدارة 

---المدارسهـ1442/7/30هـ1442/6/4الطلبة الموهوبينفصول الموهوبين2
قسم الموهوبين

بنات/ بنين
المدارس

عدد الفصول التي تم -

افتتاحها بالمدارس

نسبة الطالب والطالبات -

المستفيدين من فصول 

% .70الموهوبين  

3
رعاية الموهوبين 

المدرسي الصباحي
المدارس1443-1442خالل العام المالي الطلبة الموهوبين

مخصص 

إدارة 

د التعليم  بن

234
--

قسم الموهوبين

بنات/ بنين
المدارس

نسبة الطلبة الموهوبين 

لمي المستفيدين من اإلثراء الع

%80المستهدف 

4
البرنامج اإلثرائي 

العلمي خارج أوقات 

الدوام المدرسي

هـ1442/8/6هـ1442/6/18الطلبة الموهوبين
مركز 

الموهوبين

مخصص 

إدارة 

د التعليم  بن

234

--

قسم 

الموهوبين

بنات/ بنين

فصول 

افتراضية عن

بعد 

%70نسبة احضور الموهوبين 

من تقديم % 30نسبة -2

الموهوبات ابتكارات واختراعات

او بحوث او افكار اصيلة 
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

3-3الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 80التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها بنسبة 

هـ1442

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

التحول نحو التعلم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم6المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

اسبوع الموهبة 5

الطلبة الموهوبين

ي والمجتمع التعليم

والمحلي 

المدارسهـ1442/7/23هـ1442/7/19

مخصص 

إدارة 

د التعليم  بن

234

--

قسم 

الموهوبين

بنات/ بنين

مركز 

الموهوبين

عدد الفعاليات المقدمة عن 

طريق إدارة التعليم  

فعاليات 10المستهدف 

عدد الفعاليات المقدمة عن 

طريق الشركات المجتمعية 

(فعاليات 3المستهدف 

ل عدد الفعاليات المقدمة في ك

/ موهوبين مدرسة فصول 

المستهدف )الموهوبين مركز 

فعالية 1

6
األولمبياد الوطني 

لإلبداع العلمي

(إبداع ) 

/  طالب جميع 

طالبات المرحلة 

المتوسطة 

والثانوية 

هـ1443/1/11هـ1442/7/13

قسم 

الموهوبين 

+

المدارس

-5000

قسم 

الموهوبين

بنات/ بنين

المدارس

نسبة ترشيح العدد -1

%100المخصص لإلدارة 

من % 5نسبة مشاركة -2

الطالب و طالبات المرحلتين 

ياد المتوسطة والثانوية باالولمب

.العلمي الوطني لإلبداع 

7

المشروع الوطني 

للتعرف على 

الموهوبين 

طالب الثالث 

والسادس وثالث 

متوسط 

5000-المدارسهـ1443/7/30هـ1443/7/30

قسم 

الموهوبين

بنات/ بنين

المدارس

نسبة ترشيح العدد -1

%100المخصص لإلدارة 

من % 40نسبة اجتياز -2

الطالبات المرشحات لمقياس
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

3-3الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 80التوسع في برامج الموهوبين وتجويدها بنسبة 

هـ1441-1442

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

التحول نحو التعلم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم6المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

نظام التسريع 8

 طلبة الصف

الرابع

األول متوسط

يم الذين تنطبق عل

الشروط

الفصل الدراسي 

1442الثاني 
ف انهاء فترة التكي

قسم 

الموهوبين

مخصص 

يم  إدارة التعل

234بند 
--

قسم 

الموهوبين

بنات/ بنين

مؤسسة موهبه 

ة نسبة تحقيق  مهام كل مرحل

حسب دليل نظام التسريع 

%  100المستهدف 

9
ياالثرائالبرنامج 

في فصول 

الموهوبات 

الموهوبين من 

الرابع االبتدائي

ي إلى الثالث ثانو

---المدارس هـ1443/1/20هـ1442/6/10

قسم 

الموهوبين

بنات/ بنين
المدارس 

من % 30نسبة تدريب 

معلمات فصول الموهوبات 

نسبة تقديم وحدات -2

ية في المواد الدراساثرائية

للموهوبات 

مركز الموهوبات 10
الطالبات 

الموهوبات 
هـ1442/8/6هـ1442/6/18

قاعات 

افتراضية 

عبر 
ZOOM

---
المدارس الموهوبات 

%  60نسبة الموهوبات 

ممن لم تقدم لهم برامج 

الرعاية لفصول الموهوبات
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

4-3الهدف التفصيلي
%  80ي  بنسبة االستمرار في تطوير البنى التحتية وتطويرها وتوفير البيئة المحفزة للبحث العلم

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

مؤشرات تنفيذيه خاصة 4-4-3مؤشر قياس األداء

/المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

ع  آلية التعامل م

الصندوق 

المدرسي

جميع مدارس 

المحافظة 
---المدارسهـ1443/1/11هـ1442/8/11

خدمات 

الطالب 

التدريب 

التربوي
ن مالمستفيدهنسبة المدارس 

%80الدليل 

2
مبادرة

(الحدائق الحسية)
1443/3/11األطفال 

1443/8/29

1443/3/11
ذاتي--الروضات

قسم رياض 

االطفال 

الروضات 

القطاعات 

الحكومية 

والخاصة و 

أولياء 

(األمور

ة تقديم فرص حسية فردي

ة ومجتمعية لألطفال بنسب

2%
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

5-3الهدف التفصيلي
بنسبة ة تحسين وسائل األمن والسالمة في المباني المدرسية والمرافق التعليمي

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 70

ارتفاع مستوى الكفاءة لدى المستفيدين 5-5-3مؤشر قياس األداء

تحسين وسائل األمن والسالمة في المباني المدرسية7المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
برنامج

"دافع " 

تمنسقين ومنسقا

األمن 

والسالمة

خالل العام المالي

وحسب ما يرد
-عن بعد 

حسب 

ما يرد 

من 

الوزارة

األمن   

والسالمة

المدرسية

التدريب

% 50تدريب نسبة التربوي

ة/منســـق

2

برنامج

"ممارس " 

تمنسقين ومنسقا

األمن 

والسالمة

خالل العام المالي

وحسب ما يرد
-عن بعد 

حسب 

ما يرد 

من 

الوزارة

األمن   

والسالمة

المدرسية

التدريب

%  50تدريبنسبة التربوي

ة/منســـق

3

اليوم الكامل 

للسالمة

/طالب

طالبات
حسب ما يرد من الوزارة

-عن بعد 
حسب 

ما يرد 

من 

الوزارة

األمن   

والسالمة

المدرسية

الدفاع 

المدني
تدريب طالب نسبة 

الصف األول ثانوي بما

طالب 100ال يقل عن 

وطالبة

4
الخطة العالجية لرفع

مؤشرات السالمة في 

مدارس المحافظة 

منسقي األمن 

والسالمة
ه،1442الفصل الدراسي الثاني 

حسب -عن بعد 

ما يرد 

من 

الوزارة

األمن   

والسالمة

المدرسية

الموارد 

البشرية 

من % 30نسبة تدريب 

الفئة المستهدفة  

5
المنزل األمن والتدريب

على االطفاء 

الطالب والطالبات 

االمور واولياء
ه،1442الفصل الدراسي الثاني 

حسب -عن بعد 

ما يرد 

من 

الوزارة

األمن   

والسالمة

المدرسية

من % 50نسبة تدريب المدارس 

الفئة المستهدفة  
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

6-3الهدف التفصيلي
خالل العام % 60بنسبة تجهيز البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات التعليمية 

هـ1442-1441الدراسي 

نسبة رضى الطالب والطالبات6-6-3مؤشر قياس األداء

/المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

كاالنفوجرافبرنامج 1
المنسقات 

اإلعالميات
1442صفر 1442صفر 

مركز 

التدريب 

التربوي

---
االستيديو

التعليمي
_

الوصول الى نسبة •

من30%

المستفيدين•

2
االنفوجرافكمعرض

2030رؤية

جميع شرائح 

المجتمع
1442ربيع أول 

ربيع أول 

1442
---المدارس

االستيديو 

التعليمي

مدارس

المحافظه

الى نسبة الوصول•

من 40%

المستفيدين

3

المدرسة يوم مع

دراسي عبر كاميرا 

اإلعالم

---المدارسمستمرمستمرالتعليميالميدان
االستيديو 

التعليمي

مدارس

المحافظه

الى نسبة الوصول•

من 50%

المستفيدين
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

الهدف التفصيلي
خالل العام % 100بنسبة تجهيز البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات التعليمية 3-6

هـ1442-1441الدراسي 

نسبة المدارس الجاهزة لبداية العام الدراسي 7-7-3مؤشر قياس األداء

//المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

برنامج االستعداد1

جميع األقسام 

واإلدارات 

والمدارس

هـ1443/4/30هـ1442/5/25

إدارة 

التعليم 

والمدارس 

ةقسم األمان-نعم-
جميع 

األقسام

في % 100تحقيق نسبة 

جميع مؤشرات االستعداد
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

7-3الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 60بنسبة بناء قنوات اتصال فعالة مع الميدان 

هـ1442

نسبة رضى الولدين والمجتمع بالتواصل 8-8-3مؤشر قياس األداء

//المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
االتصال تويتر

(للتواصل )

أولياء االمور 

يم ومنسوبي التعل

والمجتمع المحلي

مستمر مستمر 

موقع _

االتصال على

التويتر

_االتصالاليوجد__

نسبة الوصول الى •

من 30%

المستفيدين 

2
تعليم شاتسناب

القريات

جميع شرائح 

المجتمع
اليوجد__سناب شاتمستمر مستمر 

االستيديو 

التعليمي
_

الى نسبة الوصول•

من 40%

المستفيدين

رسائل تربويه3
شرائح جميع

المجتمع
مستمر مستمر 

الميدان 

التعليمي
اليوجد__

االستيديو 

التعليمي
-

نسبة الوصول الى •

من 50%

المستفيدين
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 90بنسبة بناء قنوات اتصال فعالة مع الميدان 3-7

هـ1442

المتقاعدين المستفيدين من البرنامج عدد9-9-3مؤشر قياس األداء

//المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
تكريم )برنامج

(المتقاعدين 

المتقاعدين 

والمتقاعدات 

بإدارة التعليم 

_االتصال خارجي __مسرح اإلدارة1442\2\144218\2\18

نسبة رضاء •

ة المستفيد بنسب

90%
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

7-3الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 60بنسبة بناء قنوات اتصال فعالة مع الميدان 

هـ1442

رضى المستفيد نسبة9-9-3مؤشر قياس األداء

//المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

من نجم

المساهمه)الميدان

في رفع نواتج 

(التعلم

---المدارسمستمرمستمرالميدان التعليمي
اإلعالم 

التربوي 
_

نسبة رضاء •

بة المستفيدين بنس

60%
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تحسين  البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالثالهدف االستراتيجي

7-3الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 60بنسبة بناء قنوات اتصال فعالة مع الميدان 

هـ1442

المدارس واألقسام المشاركةنسبة10-10-3مؤشر قياس األداء

8المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 
يز على االعباء االدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركتخفيف

العملية التعليمية لقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

المستفيد اوالً 1

اولياء االمور

الطالب 

مومنسوبي التعلي

خالل الفصل 

األول 

1442لعام 

مستمر
المدارس 

االقسام 
ـــ

مركز

رعاية

ن المستفيدي

ــ
المستفيدين نسبة

المقدمة لهم الخدمات

2
التعامل مع مهارات

المستفيدين 
المدارس

الفصل 

األول لعام 

1442

ـــ المدارسمستمر

مركز

رعاية

ن المستفيدي

ـ
عدد المدارس المشاركة 

في البرنامج 

خدمة تواصل 3
اولياء االمور 

مومنسوبي التعلي

خالل الفصل 

الثاني 

1443لعام 

مستمر
المدارس 

االقسام 
ـــ

مركز

رعاية

ن المستفيدي

ــ
المستفيدين من عدد

الخدمة

4

فن التعامل مع 

شكاوى واعتراضات 

المستفيدين 

مدارس 

م ومنسوبي التعلي

الفصل 

الثاني  لعام 

1443

مستمر
خدمات 

نالمستفيدي
ـ ــ

مركز

رعاية

ن المستفيدي

ـ

سبة المدارس نـ

المستفيدة من البرنامج

يدة ـ نسبة االقسام المستف

من البرنامج
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تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

1-4الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة تحسين معدالت الطالب دولياً ومحلياً 

هـ1442

PIRLSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة 1-1-4مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
طالب الصف االختبارات الدولية

الرابع 
1442/7/11443/5/1

جميع 

مدارس 

المرحلة 

االبتدائية

االختبارات ---

والقبول 

ات بن–بنين 

في متوسط نتائج الطلبةالمدارس 

االختبارات الدولية في

القراءة الصف الرابع 

2
( وزاري ) 

تعزيز مهارات الفهم 

القرائي و الكتابي

طالبات المرحلة 

االبتدائية 
---المدارسمستمر

اإلشراف 

-التربوي 

بنات

االختبارات 

والقبول

ة نسبة ارتفاع معدل الطلب

3%

3

ي التحصيل الدراسي ف

ضوء االختبارات 

الدولية

معلمات الرياضيات

(مرشحات)
1443/ 2/ 1هـ1443/ 2/ 1

التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات
التدريب 

التربوي

من % 50نسبة حضور 

معلمات المستهدفات في 

الورشة
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تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

1-4الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة تحسين معدالت الطالب دولياً ومحلياً 

هـ1442

خاصهمؤشرات تنفيذيه 2-2-4مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

4

ن دراسة الفجوة بي

نتائج الثانوية 

العامة واختبار 

قياس 

مدارس 

المرحلة 

الثانوية 

1442/6/41442/8/2

جميع 

مدارس 

المرحلة 

الثانوية

االختبارات ---

والقبول  

ات بن–بنين 

نسبة ردم الفجوة المدارس 

%100للمدارس 

5

أساليب التقويم 

الفاعلة في تقيم 

مهارات اللغة 

اإلنجليزية عن بعد

معلمات اللغة 

اإلنجليزية لجميع

المراحل

11 /7 /144211 /7 /1442
Microsof

t Teams
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات
التدريب 

التربوي

نسبة ارتفاع مشاركة 

بعد تطبيق% 10الطالبات 

البرنامج

6

الطرق الفاعلة في 

تدريس مهارات اللغة 

ة اإلنجليزية لسلسل

ماقروهيل

معلمات اللغة 

اإلنجليزية لجميع

المراحل

22 /2 /144324 /2 /1443
Microsoft 

Teams
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات
التدريب 

التربوي

نسبة ارتفاع المستوى 

%.10اللغوي للطالبات  

7
فن إدارة الصف 

االفتراضي 

معلمات العلوم 

المسلكية
---عن بعد 1442/ 7/ 144230/ 7/ 20

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

نسبة ارتفاع مشاركة 

الطالبات في الحصص 

بعد % 10االفتراضية  

.تطبيق البرنامج
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تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

1-4الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة تحسين معدالت الطالب دولياً ومحلياً 

هـ1442

مؤشرات تنفيذيه خاصه 2-2-4مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

أنماط التعلم8
معلمات العلوم 

المسلكية
1443/ 4/ 20هـ1443/ 2/ 1

التدريب 

التربوي
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

معدل ارتفاع  التحصيل 

%20الدراسي بنسة  

9

توظيف التقنية 

الحديثة في تحقيق

ي االستيعاب المفاهيم

للعلوم الطبيعية 

بفروعها  

معلمات العلوم 

ه ـ الطبيعية بفروع

جميع المراحل

4 /6 /144214 /6 /1442
Microsoft 

Teams
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

بوي  الير

نسبة معدل ارتفاع 

ى المستوى التحصيلي لد

من الطالبات% 10

10

ي االستيعاب المفاهيم

في تدريس مناهج 

العلوم الطبيعية

معلمات العلوم 

ه الطبيعية بفروع

المرحلة الثانوية 

16 /3 /144317 /3 /1443
التدريب 

بوي الير
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات
التدريب 

بوي الير

نسبة ارتفاع المستوى 

التحصيلي لدى الطالبات

15%

11

ي الستيعاب المفاهيم

في تدريس مناهج 

العلوم الطبيعية

معلمات العلوم 

هالطبيعية بفروع

المرحلة المتوسطة

1 /4 /14432 /4 /1443
التدريب 

بوي الير
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات
التدريب 

بوي الير

نسبة ارتفاع المستوى 

التحصيلي لدى الطالبات

15%
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تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي

1-4الهدف التفصيلي
-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة تحسين معدالت الطالب دولياً ومحلياً 

هـ1442

خاصهمؤشرات تنفيذيه 2-2-4مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

12

استراتيجيات )

م تحسين مهارات الفه

(القرائي

معلمات الصفوف 

األولية
---عن بعد 1442/ 6/ 144229/ 6/ 29

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

من % 30نسبة تحسن 

معلمات الصفوف األولية

ن االستراتيجيات لتحسي

مهارات الفهم القرائي

13

ادوات التقويم 

ة والقياس االلكتروني

في مادة الحاسب 

اآللي 

معلمات الحاسب 

اآللي المرحلة 

المتوسطة 

والثانوية

---عن بعد1443/3/71443/3/8

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

علي نسبة التحسن األداء الف

%50للطالبات 

14
اساليب التقويم و 

أدواته 

معلمات التربية 

م-االجتماعية  ب
---عن بعد1443/4/41443/4/5

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

معدل ارتفاع مستوى 

%  10التحصيلي للطالبات 

في االختبار البعدي

15

بناء المهمات االدائية

في تدريس مادة 

الدراسات االجتماعية

والوطنية 

معلمات التربية 

االجتماعية 

ث-م

---عن بعد1442/7/231442/7/23

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

معدل ارتفاع مستوى 

%  5التحصيلي للطالبات 

في االختبار البعدي

77
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



78
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبةالخامسالهدف االستراتيجي

1-5الهدف التفصيلي
نسبة بجداراتهمزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 80

دراسياليوم ال( خارج-داخل)باألنشطة غير الصفية نسبة الطالب المشاركين1-1-5مؤشر قياس األداء

9المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 
لمية  تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والع

واألنشطة غير الصفيةوتضمينها بالمناهج

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
مسابقة القصة 

القصيرة
هـ1443/5/1هـ1442/6/3الطالب

المدارس
-√-

قسم نشاط 

نالطالب بني
المدارس

نسبة مشاركة الطالب  

70% عن بعد

هـ1443/5/1هـ1442/6/3الطالبالمعارض الرقمية2
المدارس

-√-
قسم نشاط 

نالطالب بني
%75نسبة مشاركة الطالب المدارس عن بعد

3

المرسم الحر 

المصاحب 

لفعاليات اليوم

91الوطني

الطالب

هـ1443/5/1هـ1442/6/3

-المدارس

√-
قسم نشاط 

نالطالب بني
المدارس

نسبة مشاركة الطالب 

85%
عن بعد

4

يات بفعالاإلحتفاء

هـ1443/2/23هـ1443/2/16الطالب91اليوم الوطني 
-المدارس

√-
قسم نشاط 

نالطالب بني
المدارس

%100نسبة التنفيذ 

عن بعد

5
االحتفاء بذكرى 

البيعة
هـ1443/5/1هـ1442/6/3الطالب

-المدارس

√-
قسم نشاط 

نالطالب بني
المدارس

%100نسبة التنفيذ 

عن بعد
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبةالخامسالهدف االستراتيجي

1-5الهدف التفصيلي
نسبة بجداراتهمزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 80

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

الدراسي

9المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 
العلمية  تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة و

واألنشطة غير الصفيةوتضمينها بالمناهج

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

هـ1443/5/1هـ1442/6/3الطالبنزاههبرنامج 6
المدارس

-√-
قسم نشاط 

نالطالب بني
المدارس

نسبة مشاركة الطالب 

%70ا عن بعد

هـ1443/5/1هـ1442/6/3الطالببرنامج ريادي7
المدارس

-√-
قسم نشاط 

نالطالب بني
المدارس

نسبة مشاركة الطالب 

80% عن بعد

8

تجارب علمية من 

المدرسيالمنهد

الطالب

هـ1443/5/1هـ1442/6/3
-المدارس

√-
قسم نشاط 

نالطالب بني
المدارس

نسبة امشاركة الطالب 

75%
عن بعد

9

التصاميم العلمية 

هـ1443/5/1هـ1442/6/3الطالبالتقنية
-المدارس

√-
قسم نشاط 

نالطالب بني
المدارس

نسبة امشاركة الطالب  

75%
عن بعد

هـ1443/5/1هـ1442/6/3الطالبمسابقة  اإللقاء10

المدارس

-√-
قسم نشاط 

نالطالب بني
المدارس

نسبة  مشاركة الطالب 

75% عن بعد
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبةالخامسالهدف االستراتيجي

1-5الهدف التفصيلي
نسبة بجداراتهمزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 80

لدراسياليوم ا( خارج-داخل)باألنشطة غير الصفية نسبة الطالب المشاركين1-1-5مؤشر قياس األداء

9المشروع/ البرنامج بهاعنوان المبادرة المرتبط 
علمية  تطوير مصفوفة متكاملة المهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة وال

واألنشطة غير الصفيةوتضمينها بالمناهج

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

11

المشروع الكشفي 

ئية الوطني النظافة البي

وحمايتها

-أشبال)كشافة 

(متقدم-فتيان
هـ1443/5/1هـ1442/6/3

المركز 

الكشفي
-√-

قسم نشاط 

الطالب بنين
المدارس

نسبة مشاركة الطالب    

80%

12
خدمة الحجاج بالمنافذ 

البرية

-أشبال)كشافة 

-√-ةمنفذ الحديثهـ1443/5/1هـ1442/6/3(متقدم-فتيان
قسم نشاط 

الطالب بنين
المدارس

نسبة مشاركة الطالب 

85%

13
برنامج المشي صحة 

للجميع
هـ1443/5/1هـ1442/6/3الطالب

المدارس
-√-

قسم نشاط 

الطالب بنين
المدارس

نسبة مشاركة الطالب 

75% عن بعد

هـ1443/5/1هـ1442/6/3الطالببطولة الجمباز14
المدارس

-√-
قسم نشاط 

الطالب بنين
المدارس

نسبة  مشاركة الطالب 

70% عن بعد
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

1-5الهدف التفصيلي
%  80بة بنسزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

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

وتضمينها بالمناهج واألنشطة غير الصفية 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

خير جليس15

طالبات التعليم 

وافراد العام

المجتمع 

-√-عن بعدهـ1443/ 4/ 21هـ1442/ 6/ 4
نشاط 

الطالبات
المدارس

من % 30نسبة تدريب 

الطالب على البرنامج 

16

يم التصم)مسابقة 

(الفني 

طالبات المرحلة 

المتوسطة 

والثانوية

ةوالتربية الخاص

عن بعدهـ1443/ 4/ 21هـ1442/ 6/ 4

-

√-

نشاط 

الطالبات

من %  35نسبة تدريب المدارس

الطالب على البرنامج 

رياضتي بهمتي17

طالبات التعليم 

العام

ةوالتربية الخاص

-√-عن بعدهـ1442/ 4/ 21هـ1442/ 6/ 4

نشاط 

المدارسالطالبات

لى نسبة تدريب الطلبة ع

البرنامج 

25%

18
اساسيات البحث

العلمي للطلبة 

طالبات التعليم 

العام

هـ1442/ 3/ 22
-√-عن بعدهـ1442/ 4/ 21

نشاط 

المدارسالطالبات

لى نسبة تدريب الطلبة ع

البرنامج 

30%

19

لخط امبادئ

العربي

طالبات التعليم

عن بعدهـ1442/ 4/ 21هـ1442/ 6/ 4العام

-

√-

نشاط 

الطالبات

لى نسبة تدريب الطلبة عالمدارس

البرنامج 

30%

20

مبادرة 

عن بعدهـ1442/ 4/ 21هـ1442/ 4/ 21افراد المجتمع(ليبتسم وطني)

-

√-

نشاط 

الطالبات

لى نسبة تدريب الطلبة عالمدارس

البرنامج 

25  %
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

1-5الهدف التفصيلي
%  80بة بنسزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

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

وتضمينها بالمناهج واألنشطة غير الصفية 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

21
برنامج

بدا نشاطك من ا)

(بيتك

طالبات التعليم 

العام
-√-عن بعدهـ1442/ 4/ 21هـ1442/ 4/ 21

نشاط 

الطالبات
قسم 

الموهوبين

لى نسبة تدريب الطلبة ع

البرنامج 

35  %

22
مبادرة 

(كلنا عطاء )

طالبات وطالب 

التعليم العام
-√-عن بعدهـ1442/ 4/ 21هـ1442/ 4/ 21

نشاط 

المدارسالطالبات

لى نسبة تدريب الطلبة ع

البرنامج 

30  %

91اليوم الوطني 23
طالبات وطالب 

التعليم العام
-√-مفتوحهـ1442/ 4/ 21هـ1442/ 4/ 21

نشاط 

المدارسالطالبات

لى نسبة تدريب الطلبة ع

البرنامج 

30  %

24

طالبات وطالب بيعه ووالء

مفتوحهـ1442/ 4/ 21هـ1442/ 4/ 21التعليم العام

-

√--

نشاط 

الطالبات

لى نسبة تدريب الطلبة عالمدارس

البرنامج 

35  %

25

كتابك )مبادرة 

(القديم امل جديد 
طالبات وطالب 

التعليم العام
--√-مفتوحهـ1442/ 4/ 21هـ1442/ 4/ 21

نشاط 

المدارسالطالبات

لى نسبة تدريب الطلبة ع

البرنامج 

30  %

26
التطوع في 

الميدان التربوي

طالبات التعليم 

العام
مفتوحهـ1442/ 4/ 21هـ1442/ 4/ 21

-

√--

نشاط 

الطالبات

لى نسبة تدريب الطلبة عالمدارس

البرنامج 

30  %
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

1-5الهدف التفصيلي
%  80بة بنسزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

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

وتضمينها بالمناهج واألنشطة غير الصفية 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

27
الوطن)مسابقة 

(في عيون ابنائه

المرحلة طالب

الثانوية 

المناسبات 

الوطنية

المناسبات 

الوطنية

تويترموقع 

الخاص 

باالتصال

---
االعالم 

واالتصال

المدارس

الثانوية 

تبنا_بنين

نسبة مشاركة 

من الطالب 40%

والطالبات 

28
ه\المصمم

ه\الصغير

طالب المرحلة 

االبتدائية 
1442رجب 1442رجب 

الميدان

التعليمي
---

االعالم 

واالتصال

المدارس

االبتدائية

تبنا_بنين

نسبة مشاركة 

من الطالب 40%

والطالبات 

29

تعزيز القيم 

الفكرية لدى 

النزالء وحب 

االنتماء للدين 

والوطن

الدارسين 

والنزالء في 

مدارس 

اإلصالحيات

مستمرمستمر

مدارس محو 

األمية 

واإلصالحيات

مدارس ) 

(السجون 

ارتعليم الكب-√-

النشاط 

-الطالبي

التوجيه 

واإلرشاد

نسبة تنفيذ خطة 

األنشطة في مدارس 

%90اإلصالحيات 

30
برامج توعوية 

للمتدربين

ز الملتحقون بمرك

الحي المتعلم
مستمرمستمر

مركز الحي 

المتعلم
---

-ارتعليم الكب

بنين

بعض 

الدوائر 

الحكومية

ين نسبة توعية الملتحق

والتزامهم بشروط 

%85السالمة 
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

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

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 80

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

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

وتضمينها بالمناهج واألنشطة غير الصفية 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

مسيرة التفوق31

طالب والطالبات 

االوائل المتفوقين

دراسيا في مرحلة

(ث-م)

-يحدد الحقا
مسرح إدارة 

التعليم
-√

صندوق

ادارة 

مالتعلي

التوجيه 

وإلرشاد

بنات-ينبن

المدارس

الجهات ذات 

العالقة

نسبة تكريم االوائل من 

الطالب والطالبات على 

%/98مسرح إدارة التعليم 

الرحلة العلمية32

الطالب والطالبات 

المتفوقين 

والمتفوقات

√-تعليم الجوف-يحدد الحقا
2000

00

التوجيه 

وإلرشاد

بنات-ينبن

المدارس

عدد الطالب والطالبات  

بما المتأهلين للرحلة العلمية

ال يقل عن طالب وطالبة من

إدارة التعليم
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

2-5الهدف التفصيلي
خالل العام % 90بنسبة تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 

هـ1442-1441الدراسي 

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

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

والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

التهيئة اإلرشادية1

الطالبات والطالب  

المستجدين في 

-م-ب)الصف اول 

(ث

234بند√-المدارسهـ1443/1/211443/1/25

التوجيه 

واالرشاد

بنات-بنين

االشراف 

-التربوي

النشاط 

-الطالبي

االعالم 

التربوي

ة عدد المدارس المنفذة لتهيئ

االرشادية لطالب والطالبات

المستجدين  في جميع 

مدارس المحافظة اليقل عن 

99%

انجاز السعودية2
طالبات الصف 

السادس
234بند√-المدارس-يحدد الحقا

التوجيه 

واالرشاد

انجاز 

السعودية

نسبة مشاركة مااليقل 

من العينة % 100عن

المستهدفة

3

ة التطبيقات التربوي

خصائص النمو 

الطالب

الطالب والطالبات 

المرشدات

المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4ث-م –ب 

--

√9450

التوجيه 

واالرشاد

بنات-بنين

نسبة تنفيذ البرنامج المدارس

االرشادي 

%98على مدارس العينه

4

االطار العام لرعاية 

-√-المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4جميع الطلبةالسلوك وتقويمه

التوجيه 

واالرشاد

بنات-بنين

التدريب 

-التربوي

المؤسسات 

والهيئات  

ذات العالقة

نسبة تنفيذ البرنامج  

التثقيفي على مدارس 

%80العينه بما اليقل عن

قدراتي اعلى5
ث طالبات الصف الثال

ثانوي
234بند--المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4

التوجيه 

واالرشاد

بنات

قياس

بارنسبة ردم الفجوة بين اخت

القدرات والتحصيلية

%50لدى الطالبات 
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

2-5الهدف التفصيلي
خالل العام % 90بنسبة تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 

هـ1442-1441الدراسي 

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

9المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
اة  تطوير مصفوفة  متكاملة  لمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحي

العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

بصمة اثر6
جمع الطالبات

(ث-م-ب)
--المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4

23بند

4

التوجيه 

واإلرشاد 

بنات

المدارس

نسبة انخفاض معدل 

المشكالت في المدارس 

50%

7

تطبيق قواعد

السلوك

المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4جميع الطالبوالمواظبة

-

√
23بند

4

التوجيه 

واالرشاد

-بنين

بنات

نسبة االلتزام بقواعد المدارس

السلوك والمواظبة في

المدارس مااليقل عن 

80%

√-المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4جميع الطالباتاالرشاد التعليمي المهني8
23بند

4

التوجيه 

واإلرشاد 

بنات

االشراف 

-التربوي

النشاط 

-الطالبي

االعالم

ة عدد البرامج المنفذة للفئ

المستهدفة ال يقل عن 

برنامجين

نسبة مستوى الوعي -

ي للعينة بالدليل التعليم

%60والمهني للطالب نسبة

9

رعاية متكرري الغياب

والتأخر الصباحي

الطالب متكرري

الغياب والتأخر

الصباحي
المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4

-
--

ه التوجي

واإلرش

اد

اإلشراف 

التربوي

ي نسبة تنفيذ البرنامج ف

من % 85المدارس بنسبة 

الفئة المستهدفة

رعاية المتأخرين دراسيًا10
الطالب المتأخرين 

دراسيًا
---المدارس1442/6/41443/5/5

التوجيه 

واالرشاد

اإلشراف 

التربوي

نسبة تنفيذ البرنامج في

من % 85المدارس بنسبة 

الفئة المستهدفة
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

2-5الهدف التفصيلي
خالل العام % 90بنسبة تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 

هـ1442-1441الدراسي 

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

9المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
اة  تطوير مصفوفة  متكاملة  لمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحي

العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

11
المدارس المعززة 

للسلوك اإليجابي
√-المدارس1442/6/41443/5/5جميع الطالب

التوجيه 5430

واإلرشاد بنات

االشراف 

التربوي

عدد الملتحقات  بالبرنامج

%50بنسبة التقل  عن

نسبة المدارس المنفذة -

للبرنامج بما اليقل 

%95عن

عدد الطالبات الفائزات -

سب بجائزة تعزيز السلوك ح

المقاعد المخصصة من 

الوزارة لكل مرحلة

12

األسبوع التمهيدي 

ي للطالب المستجدين ف

الصف األول االبتدائي

مع كل بداية عام 

دراسي جديد

جميع الطالب في 

الصف األول 

االبتدائي

--المدارس هـ1443-1-25هـ21-1-1443
ال

يوجد

التوجيه و

اإلرشاد

اإلشراف 

التربوي

النشاط 

الطالب

اإلعالم 

التربوي

دان تنفيذ البرنامج في المي

%85بنسبة 

13
أهمية المحافظة على

االثاث المدرسي 

والمقررات المدرسية

المرشدين 

طالب وطالبات 

المدارس 

---المدارس 1442/8/71442/8/7
التجهيزات 

المدرسية 
المدارس 

عدد النشرات الموزعه 

على المدارس بنسبة 

100  %

ن نسبة تدريب المرشحي

%100على البرنامج  
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

2-5الهدف التفصيلي
خالل العام % 90بنسبة تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 

هـ1442-1441الدراسي 

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

9المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
اة  تطوير مصفوفة  متكاملة  لمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحي

العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة

المستهدفونالمشروع/ اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

14
( وزاري ) 

الصالة نور
---المدارس1442/ 9/ 144210/ 6/ 25الطالبات

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

اإلعالم 

التربوي

نسبة تنفيذ البرنامج

من المدارس% 85

15
إدارة السلوك عن بعد في

بيئة تعليمية
---عن بعد 1442/ 8/ 144230/ 6/ 29معلمات العلوم

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

التدريب 

التربوي

نسبة ارتفاع انضباط 

الطالبات أثناء الحصة 

امجبعد تطبيق البرن% 10
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

3-5الهدف التفصيلي
خالل العام % 70تطبيق أنظمة الدعم المدرسية للطلبة المعرضين للخطر بنسبة 

هـ1442-1441الدراسي 

عدد الطالب الذين يتعرضون للخطر3-3-5مؤشر قياس األداء

9المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

اة  تطوير مصفوفة  متكاملة  لمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحي

العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
(نبراس)

التوعية بأضرار 

المخدرات والتدخين

جميع الطالب 

(ث+م)
√-المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4

بند 

234

التوجيه 

واإلرشاد

بنات-بنين

الجهات ذات 

العالقة

عية نسبة تنفيذ برامج التو

ن بأضرار المخدرات والتدخي

%50في المدارس بنسبة

√-المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4جميع الطالبخط مساندة الطفل2
بند 

234

التوجيه 

واإلرشاد 

بنات-بنين

المدارس
وية نسبة تنفيذ برامج توع

%80في المدارس

3

جميع الطالب(خفض العنف)رفق

المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4
-

√
بند 

234

التوجيه 

واإلرشاد 

بنات-بنين

الجهات ذات 

العالقة

نسبة انخفاض العنف 

وتطبيق منسوبات 

وية المدرسة األساليب الترب

%60السليمة 

4

الحد من إيذاء الطفل

المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4جميع الطالب

-

√
بند 

234

التوجيه 

واإلرشاد 

بنات-بنين

الجهات ذات 

العالقة
نسبة انخفاض 

%70االيذاء

5
االرشاد وقت االزمات 

(اشراق)

المرشدات في جميع

المراحل
√المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4

التوجيه 

واإلرشاد 

بنات-بنين

التدريب 

التربوي

ما نسبة تدريب المرشدات ب

%50اليقل عن 

6
بناء قائمة المشكالت 

الطالبية

طالب المرحلة 

المتوسطة 

والثانوية

اليوجد--المدارسهـ1443\5\5هـ1442\6\4
التوجيه 

واإلرشاد

اإلشراف 

التربوي

النشاط 

الطالب

اإلعالم 

التربوي

ي نسبة تنفيذ البرنامج ف

%85الميدان  
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

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

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 90بنسبة 

عدد الطالب المستفيدين من مؤسسة تكافل4-4-5مؤشر قياس األداء

9المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

اة  تطوير مصفوفة  متكاملة  لمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحي

العامة والعملية وتضمينها في المناهج واألنشطة

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

√-المدارس1442/6/41443/5/5جميع الطالب نظام تكافل1
د حسب البن

المخصص

التوجيه 

واإلرشاد

بنات-بنين

اقسام 

الشؤون 

التعليمية

ي نسبة ايصال الدعم المال

%100للطالبات 

شتاء دافئ2
طالب برنامج 

تكافل 

اليوم العالمي 

للتطوع 
المرحله الثانيه

مكتبة 

مسؤولة 

االتصال

االتصال خارجي __

قسم 

التوجيه 

واالشاد

يد نسبة رضاء المستف•

70%

3
يمكافآتي مسؤوليت

طالب وطالبات 

المدارس
1443/2/201443/3/20

شعبة 

االعانات 

والمكافآت

---
خدمات 

الطالب 
الوزارة

ين عدد الطلبة المستفيد

من المكافآت واالعانات
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

5-5الهدف التفصيلي
%  85ة بنسبتبصير الميدان التعليمي واألسرة بمخاطر األلعاب االلكترونية 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

نسبة الحاالت المتأثرة باأللعاب االلكترونية5-5-5مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

التوعية بمخاطر 1

ةاأللعاب االلكتروني
جميع الطالب

من الفصل الثاني

للعام 

هـ1442/1441

الفصل 

1443/144االول

هـ2
حسب البند√-المدارس

المخصص

التوجيه 

واإلرشاد

بنات-بنين

التنمية 

االجتماعية

نسبة التوعية 

بمخاطر االلعاب 

%85االلكترونية 
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تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

6-5الهدف التفصيلي

اد رفع مستوى الدافعية لدى الطالب نحو التعليم باستخدام نظرية االرش

خالل العام الدراسي % 60بنسبة المدرسي العقالني واالنفعالي السلوكي 

هـ1441-1442

نسبة ارتفاع  المستوى التحصيلي6-6-5مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

فع تنمية الدافعية لر

لي المستوى التحصي

للطالب

جميع الطالب

من الفصل الثاني

للعام 

هـ1442/1441

الفصل 

1443/144االول

هـ2
د حسب البن√-المدارس

المخصص

التوجيه 

واإلرشاد

بنات-بنين

االشراف 

التربوي

نسبة ارتفاع 

لي المستوى التحصي

60%

93
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامسالهدف االستراتيجي

7-5الهدف التفصيلي
خالل العام % 90بنسبة تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 

هـ1442-1441الدراسي 

نسبة مشاركة االطفال بالمناسبات العالمية 7-7-5مؤشر قياس األداء

مبادرات األيام العالمية10المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصالمالية

ص المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

بصمتي و إبداعي 

الوطني                              

(الوطني اليوم ) 

أطفال الروضات
1443/2/16

ذاتي--جدارية1443/2/16
قسم رياض

االطفال 

منسوبات 

أولياء-الروضة

البلدية-األمور 

ادرة نسبة  تطبيق المب

على الروضات2%

2

ماذا أريد من )

اليوم العالمي( العالم 

للطفل
أطفال الروضات

1443/3/231443/3/25
القريات 

مول
ذاتي--

قسم رياض

األطفال 

منسوبات 

اولياء -الروضة

موظفي -األمور

المول 

نامج  نسبة  تطبيق البر

للروضات % 2

المشاركة
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تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العملالسادسالهدف االستراتيجي

1-6الهدف التفصيلي
خالل العام % 50بنسبة تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي 

هـ1442-1441الدراسي 

مؤشرات تنفيذية خاصة1-1-6مؤشر قياس األداء

-/المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

جوائز التعليم 1

ة المحلية واإلقليمي

والدولية

-*--مإدارة التعلي1442/6/41443/5/12زةالمتأهلين للجائ
مركز 

التميز

إدارة 

التعليم

عدد المتأهلين لجوائز

التميز على أن اليقل

لكل فئة( 1)

1442/6/41443/5/12ميالمجتمع التعليرعاية التميز2

التدريب 

التربوي

المدارس

-*--
مركز 

التميز

المجتمع 

التعليمي

عدد البرامج المنفذة 

ة للميدان لنشر ثقاف

برامج( 9)التميز 
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تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العملالسادسالهدف االستراتيجي

1-6الهدف التفصيلي
خالل العام % 100بنسبة تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي 

هـ1442-1441الدراسي 

مؤشرات تنفيذية خاصة1-1-6مؤشر قياس األداء

/المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
-

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

3
جودة التعليم في

المدارس

(المرحلة الثانية )

عينه من مدارس 

التعليم العام 

(بنات6/بنين6)

---ممدارس التعليمستمرمستمر
الجودة 

وقياس االداء

جميع اقسام 

االدارة

تطبيق معايير جودة 

نة التعليم على مدارس العي

%100بنسبة 

ودة تقويم تطبيق معايير ج

نةالتعليم على مدارس العي

% 100بنسبة 

4
متابعة تطبيق نظام 

إدارة الجودة 

iso9001:2015 
---أقسام االدارةمستمرمستمر ادارة التعليم

الجودة 

وقياس االداء

جميع اقسام 

االدارة

بة زيارة اقسام االدارة بنس

100%

في تنفيذ التدقيق الداخلي

أقسام االدارة بنسبة  

100%

5
ادارة التعليميدقياس رضا المستف

---أقسام االدارةمستمرمستمر

الجودة 

وقياس 

االداء

جميع اقسام

االدارة

من %25مشاركة -

رة المستفيدين داخل االدا

ا طبيق استبانة رض-ت

0المستفيد الداخلي 

%40بنسبة 
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تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العملالسادسالهدف االستراتيجي

2-6الهدف التفصيلي
خالل العام % 70بنسبة تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي 

هـ1442-1441الدراسي 

2-2-6مؤشر قياس األداء
معدل الطالب المسرعين في الفصل الصيفي 

/المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
-

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
ي الفصل الصيفي ف)

(نظام المقررات

طالبات المرحلة 

الثانوية
هـ1442/ 9/ 17هـ1442/ 7/ 2

المدارس 

الثانوية
---

اإلشراف 

–التربوي 

بنات

المدارس 

عدد الطالبات المسرعات 

نسبة في الفصل الصيفي ب

60%
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.العمل تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق6الهدف االستراتيجي

3-6الهدف التفصيلي
ي المراحل التعليمية 

ن
ن ف خالل % 100بنسبة توفير احتياجات المدارس من المعلمير

هـ1442-1441العام الدراسي 

ي كل المراحل الدراسية 3-3-6مؤشر قياس األداء
ن
ن خالل سنوات الخطة ف ي ) عدد المعلمير

 
( ي ثانو / متوسط / ابتدائ

-/المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
ي التخصصات العلمية ف

المرحلة االبتدائية 

( المرحلة الثالثة ) 

مدارس المرحلة 

االبتدائية 
هـ 1443/5/15هـ 1442/6/4

قسم شؤون 

المعلمين 
---

شؤون 

المعلمين 
المدارس

من % 20نسبة توفير  

التخصصات العلمية في 

المرحلة االبتدائية 

2
ي التسديد والتكامل ف

الميدان التعليمي 

المدارس  في كافة 

المرحلة الدراسية 
هـ 1443/5/15هـ 1442/6/4

قسم شؤون 

المعلمين 
---

شؤون 

المعلمين 
المدارس

نسبة سد العجز في 

%100الميدان التعليمي 



عملتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق الالسادسالهدف االستراتيجي

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة التعليم تطبيق نظام ومعايير الجودة في 4-6الهدف التفصيلي

مؤشرات تنفيذية خاصة4-4-6مؤشر قياس األداء

11المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
ميع والتوسع لتشمل ج( الروضات المستهدفة )تجويد البيئة برياض األطفال

الروضات

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

نظام بناء الجودة 1
روضات العينة 

روضات -الحكومية 

المحافظة

1443/2/1
الروضات 1443/8/29

المستهدفة
--

ذاتي 

ميزانية 

الروضات

قسم رياض 

األطفال

قسم 

التجهيزات 

المدرسية

تطبيق مقياس 

تجويد ( Ecars)الالكرز

البيئات في الروضات 

ه الحكومية العينة بنسب

98  %

2
االعتماد التربوي 

للمدارس األهلية
مالك وقادة المدارس 

األهلية

---عن بعد هـ1442/8/16هـ1442/8/15
التعليم 

االهلي 
من % 10نسبة حضور قسم الجودة 

المالك والقادة 

3

الئحة التراخيص 

ليم لتقديم برامج التع

يوالتدريب اإللكترون
مالك وقادة المدارس 

األهلية

---عن بعد 1443/1/161443/1/17
التعليم 

االهلي 
من % 10نسبة حضور قسم الجودة 

المالك والقادة 
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عملتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق الالسادسالهدف االستراتيجي

5-6الهدف التفصيلي
سبة تنمية مهارات رائدات الشراكة في تعزيز الشراكة بين المدرسة واألسرة والمجتمع بن

هـ1443خالل الفصل الدراسي االول % 100

%(.100)بنسبة التحاق المستهدفات بالبرنامج التدريبي حسب الفئات المعتمدة وزارياً 5-5-6مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
شراكات المدرسة

.مع األسرة والمجتمع

(دليلك للعمل )

رائدات الشراكة في

المدارس ورياض 

ة األطفال في المحافظ

وقراها 

هـ1443/2/14هـ1443/2/12
مركز التدريب

التربوي 
-

وفق 

المخصص 

المعتمد من 

برنامج 

التحول 

الوطني

وحدة شراكة 

المدرسة مع 

األسرة 

والمجتمع 

مركز التدريب

التربوي 

نسبة حضور رائدات 

الشراكة في  المدارس 

%100بنسبة 

2
الية عمل رائدات 

الشراكة في ظل جائحة

كورونا 

رائدات الشراكة في

جميع المدارس
هـ1442/6/221442/6/22

عن بعد

قاعة 

افتراضية 

--

وحدة شراكة 

المدرسة مع 

األسرة 

والمجتمع 

مركز التدريب

التربوي 

نسبة حضور رائدات 

الشراكة في  المدارس 

%70بنسبة 
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السادسالهدف االستراتيجي
عملتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق ال

6-6الهدف التفصيلي
خالل العام % 80تجويد البحوث التربوية لتطوير وتقويم التعليم  بنسبة 

هـ1442-1441الدراسي 

نسبة الخدمات المقدمة للباحثين في الميدان6-6-6مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

يل تقديم خدمة تسه

مهمة الباحثين 

لتطبيق أدواتهم 

دان البحثية في المي

مستمر الباحثين 
ادارة التعليم

---
التخطيط 

والتطوير
المدارس

نسبة الخدمات المقدمة •

الل للباحثين في الميدان خ

العام الدراسي

انشاء قاعدة بيانات •

للبحوث 
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السابعالهدف االستراتيجي
تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

1-7الهدف التفصيلي
%  80بنسبة والدعم واالدارةتعزيز قدرة إدارة التعليم في عمليات التخطيط 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

ر مجال التخطيط والتطويمعدل التطوير المهني لقيادات  إدارة التعليم في1-1-7مؤشر قياس األداء

--المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

ورشة

اسس بناء الخطة

التشغيلية لإلدارة

رؤساء

ورئيسات 

االقسام  

باإلدارة

المستجدين

1443/3/16
1443/3/18

Microsoft 

Teams
--

تمويل 

ذاتي

ط قسم التخطي

والتطوير

التدريب 

التربوي

من % 80نسبة المستفيدين 

البرنامج

2

ورشة

متابعة وتقييم 

برامج ومشاريع 

الخطة التشغيلية

رؤساء 

ورئيسات 

االقسام  

باإلدارة

1443/1/71443/1/8
Microsoft 

Teams
--

تمويل 

ذاتي

ط قسم التخطي

والتطوير

التدريب 

التربوي

من % 80نسبة المستفيدين 

البرنامج



متنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليالسابع الهدف االستراتيجي

1-7الهدف التفصيلي
%  80بنسبةتعزيز قدرة إدارة التعليم في عمليات التخطيط واإلدارة والدعم 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي 

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

//المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

ة الخطة التشغيلي

إلدارة التعليم 

للعام الدراسي 

هـ1443/1442

ات األقسام / رؤساء

(بنات–بنين )
1442/5/41443/6/30

اقسام 

االدارة
---

التخطيط 

والتطوير
مادارة التعلي

عدد البرامج وورش •

عمل المنفذة عن 

التخطيط التشغيلي

ومؤشرات قياس 

االداء ال يقل عن 

برنامجين 

نسبة ادخال البيانات•

الخاصة بالخطط 

%.99التشغيلية 

نسبة أإنجاز الخطة •

عليم التشغيلية إلدارة ت

% .100القريات 

105
(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



متنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليالسابع الهدف االستراتيجي

2-7الهدف التفصيلي
خالل العام % 80بنسبة زيادة فاعلية التقنية في رفع مستوي األداء وتحسينه 

هـ1442-1441الدراسي 

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

//المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

نظام المتابعة 

اإللكتروني لقياس

أداء أقسام اإلدارة

أقسام ووحدات 

اإلدارة 
مادارة التعلي1442/6/41443/6/4

-
--

ط قسم التخطي

والتطوير

تقنية 

المعلومات

نسبة اإلنجاز لألهداف•

االستراتيجية ذات 

العالقة لكل قسم في

عن  اليقلاالدارة بما 

80.%

نسبة اإلنجاز لألهداف•

قة التشغيلية ذات العال

لكل قسم في االدارة 

%..80عن  اليقلبما 

طط نسبة تقييم أداء الخ•

بما التشغيلية لألقسام

.%.80ال يقل عن  

معدل االلتزام بالخطط •

سام التشغيلية لدى االق

والوحدات باإلدارة بما 

.%.80ال يقل عن  
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متنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليالسابع الهدف االستراتيجي

3-7الهدف التفصيلي
خالل العام % 100بنسبة توفير البيانات اإلحصائية والمعلومات التربوية 

هـ1442-1441الدراسي 

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

//المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

ية اللقطة المعلومات

والمكانية
األقسام والمدارس

1443/2/11443/4/1

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 التعليمالسابع الهدف االستراتيجي

4-7الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 75بنسبة رفع كفاءة أداء االداريين وتحسين إنتاجياتهم 

هـ1441-1442

نسبة العناصر اإلدارية التي تتلقى دورات متخصصة في تطوير القدرات 5-4-7مؤشر قياس األداء

//المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1
الخدمة الذاتية 

للموظف

اإلداريات
--عن بعد23/8/144223/11/1442

عمليات 

الموارد 

البشرية 

نظام فارس 

تطوير 

الموارد 

البشرية 

من % 25نسبة التحاق 

اإلداريات في البرنامج 

اإلدارياتالمراسالت االدارية 2

خالل الفصل 

الدراسي االول  

لعام المالي 

هـ1442/1443

---عن بعد-
تطوير الموارد

البشرية
-

من % 30نسبة التحاق 

اإلداريات في البرنامج 

3

إدارة االزمات وحل 

المشكالت

خالل الفصل اإلداريات

الدراسي االول  

لعام المالي 

ه1442/1443

عن بعد-

-

--

تطوير 

الموارد 

البشرية

من % 30نسبة التحاق -

اإلداريات في البرنامج 

مهارات فن االلقاء4
اإلداريات

خالل الفصل 

الدراسي الثاني   

لعام المالي 

هـ1442/1443

---عن بعد-
تطوير الموارد

البشرية
-

من % 30نسبة التحاق 

اإلداريات في البرنامج 

5
الشخصية الناجحة

اداريا
اإلداريات

خالل الفصل 

الدراسي   الثاني  

لعام المالي 

هـ1442/1443

---عن بعد-
تطوير الموارد

البشرية
-

من % 30نسبة التحاق 

اإلداريات في البرنامج 
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متنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليالسابع الهدف االستراتيجي

4-7الهدف التفصيلي
خالل العام % 75بنسبة رفع كفاءة أداء االداريين وتحسين إنتاجياتهم 

هـ1442-1441الدراسي 

نسبة العناصر اإلدارية التي تتلقى دورات متخصصة في تطوير القدرات 5-4-7مؤشر قياس األداء

//المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

---عن بعد 1442/7/111443/2/11مسؤالت نظام نور نظام نور 6

االختبارات 

والقبول

تقنية 

المعلومات 

الموارد 

البشرية 

نسبة المستفيدات من 

%98البرنامج 

اإلداريةالجودة7

مرشحون من 

ات /الموظفين 

ات/االداريين

ةفي أقسام اإلدار

---عن بعد1442/8/11443/3/1

الجودة 

وقياس 

االداء

الموارد 

البشرية

عدد البرامج المنفذه 

برامج 5عن اليقلبما 

8
شرح استخدام 

الدعم الفني

منسوبي 

اإلدارة 
1442/7/15

مسرح 1442/7/15

اإلدارة 
نظام فارس ---

تقنية 

المعلومات 

ن نسبة المستفيدين م

%50البرنامج 
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متنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليالسابع الهدف االستراتيجي

4-7الهدف التفصيلي
خالل العام % 75بنسبة رفع كفاءة أداء االداريين وتحسين إنتاجياتهم 

هـ1442-1441الدراسي 

نسبة العناصر اإلدارية التي تتلقى دورات متخصصة في تطوير القدرات 5-4-7مؤشر قياس األداء

//المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

9

مهارات حل 

المشكالت واتخاذ 

القرارات  

خالل الفصل اإلداريين 

الدراسي االول  

لعام المالي 

هـ1442/1443

---عن بعد-

تطوير 

الموارد 

البشرية

من % 30نسبة التحاق -

اإلداريين في البرنامج 

10

تنمية مهارات 

التواصل مع 

المراجعين 

خالل الفصل اإلداريين 

الدراسي االول  

لعام المالي 

هـ1442/1443

---عن بعد-

تطوير 

الموارد 

البشرية

من % 30نسبة التحاق -

اإلداريين في البرنامج 

11

االرشفة 

االلكترونية 

خالل الفصل اإلداريين 

الدراسي االول  

لعام المالي 

هـ1442/1443

---عن بعد-

تطوير 

الموارد 

البشرية

من % 30نسبة التحاق -

اإلداريين في البرنامج 

12
ة العالقات اإلنساني

في بيئة العمل 

خالل الفصل اإلداريين 

الدراسي االول  

لعام المالي 

هـ1442/1443

---عن بعد-

تطوير 

الموارد 

البشرية

من % 30نسبة التحاق -

اإلداريين في البرنامج 

13

الحوار في بيئة 

(مبادرة)العمل 

اإلداريين 

خالل الفصل 

الدراسي االول  

لعام المالي 

هـ1442/1443

---عن بعد-

تطوير 

الموارد 

البشرية

أكاديمية 

الملك 

عبدالعزيز 

للحوار 

الوطني 

من % 30نسبة التحاق 

اإلداريين في البرنامج 
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متنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليالسابع الهدف االستراتيجي

4-7الهدف التفصيلي
خالل العام % 75بنسبة رفع كفاءة األداء اإلداريين وتحسين إنتاجياتهم 

هـ1442-1441الدراسي 

مة متخصصة بالعالقات العانسبة العناصر االدارية التي تتلقى دورات6-4-7مؤشر قياس األداء

//المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

1

برنامج تدريبي 

تخطيط )بعنوان 

وإدارة الفعاليات 

والمؤتمرات

وإداريات إداريين

قسم االتصال
1442صفر 

1442صفر 
قاعة

الشؤون 

التعليمية 

---
االعالم 

واالتصال

الموارد 

البشرية 

من %50تدريبنسبة 

القسم ادريي

2

برنامج تدريبي 

مهارات)بعنوان

التعامل مع كبار 

(الشخصيات

وادرياتإداريين

قسم االتصال 
1442ربيع ثاني

1442ثانيربيع 
---عن بعد

االعالم 

واالتصال

الموارد 

البشرية 

من %50نسبة تدريب 

القسم ادريي

3

مهارات تنمية

االتصال

وإدارياتإداريين

1442جماد أول قسم االتصال
1442جماد أول 

عن بعد

-

--
االعالم 

واالتصال

الموارد 

البشرية 

من %40نسبة تدريب   

القسم ادريي

4

ملف االنجاز 

االلكتروني 

وإدارياتإداريين

1442جماد ثاني قسم االتصال
1442جماد ثاني 

عن بعد

-

--
االعالم 

واالتصال

الموارد 

البشرية 

%70تدريبنسبة  

القسم من ادريي

5

ملتقى مواقع 

التواصل 

االجتماعي مالها 

وماعليها

المنسقات 

االعالميات
1442رجب 

1442رجب 
قاعة

الشؤون 

التعليمية 

---
االعالم 

واالتصال

الموارد 

البشرية 

نسبة المستفيدين 

50%
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تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليمالسابعالهدف االستراتيجي

4-7الهدف التفصيلي
خالل العام الدراسي % 75بنسبة رفع كفاءة األداء اإلداريين وتحسين انتاجهم  

هـ1441-1442

نسبة العناصر االدارية التي تتلقى دورات متخصصة بالعالقات العامة 6-4-7مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

6
التربية االعالميه

الناقدة 

المنسقات 

اإلعالميات
1442رجب 1442رجب 

التدريب 

التربوي
---

االعالم 

واالتصال

التدريب 

التربوي 

نسبة تدريب على 

%40البرنامج  

االلقاء الفعال7
المنسقون 

والمنسقات 
---عن بعد1442شعبان 1442شعبان 

االعالم 

واالتصال

التدريب 

التربوي 

نسبة تدريب 

ات  المنسقين والمنسق

60%

يه التقارير االخبار8
المنسقون 

والمنسقات 
---عن بعد1442شعبان 1442شعبان 

االعالم 

واالتصال

التدريب 

التربوي 

نسبة تدريب 

ات  المنسقين والمنسق

50%

9

االجازات وفق 

ية الالئحة التنفيذ

للموارد البشرية

ة في الخدمة المدني

---عن بعد مستمر ميالميدان التعلي

عمليات 

الموارد 

البشرية 

عمليات 

الموارد 

البشرية 

عدد المستفيدين من

النشرات المعممة 

60%
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تنوع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليمالسابعالهدف االستراتيجي

5-7الهدف التفصيلي
صادر تعزيز قدرة المدارس واألقسام لتطبيق الية صرف الميزانية التشغيلية  وتحديد م

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 80بنسبة التمويل 

7-5-7مؤشر قياس األداء
مصادر الميزانية التشغيلية  وتحديدمعدل التزام قادة المدارس واألقسام بالية  التعامل مع 

التمويل 

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ

ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

متابعة1

يةالميزانية التشغيل

√-ةقسم الميزاني1442l5l241443l5l24األقسام والمدارس
وفق البند

المخصص

اإلدارية 

والمالية 

األقسام 

والمدارس

%(  100)نسبة انجاز 

في برنامج  الميزانية 

التشغيلية 
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رفع مشاركة  القطاع االهلي والخاص في التعليمالثامنالهدف االستراتيجي

1-8الهدف التفصيلي
م والتعلم تأسيس شراكات بين إدارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعلي

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 70بنسبة 

1-1-8مؤشر قياس األداء
يم عدد الشراكات المنفذه من إدارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعل

والتعلم 

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع
المستهدفون

تاريخ التنفيذ
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصص المالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول 

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

مجلس التميز1
المتميزون في 

الميدان التربوي
زمركز التمي------مإدارة التعلي1442/6/41443/5/12

أقسام 

االدارة

االعالم 

واالتصال

ن نسبة المستفيدين م

دعم المؤسسات 

%  50المجتمعية 

لرعاية المتميزين في

.الميدان التربوي 

2

الشراكة مع القطاع 

الخاص والمؤسسات 

الحكومية 

--الروضات1443/6/41443/8/19الروضات

ذاتي من 

المؤسسة 

المشاركة

قسم رياض 

االطفال 

القطاع 

الخاص 

والحكومي

عدد الروضات 

المستفيدة من دعم 

المؤسسات المجتمعية

%  15بنسبة 

3

الشراكة بين برامج 

التربية الخاصة وأسر

ذوي االحتياجات 

الخاصة

أسر ذوي 

االحتياجات الخاصة
عام كاملعام كامل

ة برامج التربي

الخاصة
ــــــــــــــــــ

التربية 

الخاصة

ة يرامج التربي

الخاصة
%70نسبة 
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رفع مشاركة  القطاع االهلي والخاص في التعليمالثامن الهدف االستراتيجي

1-8الهدف التفصيلي
نسبة بتأسيس شراكات بين إدارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم والتعلم 

هـ1442-1441خالل العام الدراسي % 70

لم عدد الشراكات المنفذه من إدارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم والتع1-1-8مؤشر قياس األداء

//المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

م
/  اسم البرنامج

المشروع

تاريخ التنفيذالمستهدفون
ذمكان التنفي

جهة التكلفة 

المخصصالمالية

المالي

جهات التنفيذ
مؤشرات اإلنجاز

الىمن
التحول

الوطني
المساندةالرئيسيةوزارة

4
شراكة مع 

يةالجمعية الخير

الدارسين في 

مدارس محو 

بنين-األمية 

مستمرهـ1443/4/20
مراكز محو 

األمية
-√-

ار تعليم الكب

بنين-

الجمعية 

الخيرية

نسبة 

استفادة العينة 

المستهدفة من الدعم 

ة المالي والعيني بنسب

50%

5
المجمعات 

الطبية

الدارسين في 

مدارس محو 

بنين-األمية 

مستمرهـ1443/4/23
القطاع 

الخاص
---

ار تعليم الكب

بنين-

المجمعات 

الطبية

نسبة حصول -

ة العينة المستهدف

على بطاقات 

تخفيض في 

القطاع الخاص 

%50بنسبة 
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عامنسبة األهداف التفصيلية لكل هدف
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نسبة البرامج لكل هدف عام
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األداءالتوزيع النسبي للبرامج وفقاً لمؤشرات

121
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األداءالتوزيع النسبي للبرامج وفقاً لمؤشرات

122
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تالتوزيع النسبي للبرامج وفقا للمبادرا
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غيليةالتوزيع النسبي لبرامج ومشاريع الخطة التش
(بنات–بنين )ألقسام الشؤون التعليمية 
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(06ن د -01ج -03م ) هـ 1440/6/1تاريخ اإلصدار  (  2)رقم االصدار 



يلية التوزيع النسبي لبرامج ومشاريع الخطة التشغ
(بنات–بنين)لألقسام المرتبطة بمدير التعليم مباشرة 
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اإلشراف والمتابعة 

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 شانها زيادة فاعل

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

123456789101112131412345678910121314

ول  مسو 
امج  /اسم ال رن  د  الب  ب  ف  ت  ...................ة  عن  ت 

ع ت  وق  :الت 

خ   اري  :الت 

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

ع ت  وق  :الت 

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

(2) نموذج 

ول  مسو 
د  /اسم ال ب  ف  ت  عة  الب  اب  ...................ة  عن  مت 

ع ت  وق  :الت 

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 

ول  مست 
رة  الب  ب  د  ق  ب  ف  ولة  عن  ال ت  مسو 

هة  ال ب  الج 
ف  ت  د  د  ب  ب  ف  ت  مدة  الب 

د   ف   ب 
ف  ت  ة  الب  سب 

د  ن  د  ب  ف  ت  د  لم ت  ب  ف  ت  اب  عدم الب  ا شت 
اليمن  
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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 االنجاز 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 

.....بقسم1443/ 1442بيان ببرامج الخطة التشغيلية الغير منفذة 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

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  ب  سم/رئ 

والة  الف  م الج 
ي  رق 

رون  لكب  د 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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الخـاتـمة 
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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 
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فريق إعداد الخطة التشغيلية

اإلشراف العامإلدارة التعليم

محمد بن عبدهللا الثبيتي .د

مـدير التعــليم 

اإلشراف والمتابعة والتدقيق 

سالم بن رشيد الفريجي .د

مـدير التخطيط والتطوير 

اإلعداد والتدقيق والمراجعة والتصميم 

حطاب صمخ البلعاسي .أ

مشرف تخطيط وسياسات                  

عزيزة بنت محمد المعارك  .سارة بنت متروك الشراري                أ.أ

مساعدة مدير التخطيط والتطوير                      مشرفة تخطيط وسياسات 

مشاعل بنت خالد الشامي .أ

إدارية قسم التخطيط والتطوير  


