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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم مبحافظة القريات
 التخطيط و التطوير 

 اخلطة اإلسرتاتيجية 
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هديف األول أن تكون بالدنا منوذجًا ناجحًا ورائدًا يف العامل 
 .على كافة األصعدة وسأعمل معكم على حتقيق ذلك 

 
 خادم احلرمني الشريفني 

 امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلىى للىو وبىحبو عيمعىين 

يعد التخطيط االستراتيجي من المنهجيات المهمة  لتمكين إدارتنا من انجاز التميز في األداء التعليمىي    .. وبعد

" لذلك فإن تحديد االتجاه المستقبلي  يتطلب بشىك  عساسىي التعىاون والشىراوة سىماءا مىم العىاملين فىي إدارتنىا 

" عومىىىم عوليىىىاء االمىىىمر والمجتمىىىم المحلىىىي ومخسسىىىات القطىىىا  الخىىىا  والجامعىىىات " مسىىىتييدين داخليىىىين 

لبيىىان ايتيايىىاتهم وتطلعىىاتهم التىىي تشىىك  المحىىمر االساسىىي والم ىىممن " مسىىتييدين خىىارييين ومىىمردين 

الجمهري لخطتنا االسىتراتيجية والتحىدي الىذي يمايىو المخسسىات التعليميىة بشىك  عىام وإدارتنىا بشىك  خىا  

يتمث  في سرعة تجدد المعرفة   مما يتطلب عن تكىمن خطتنىا االسىتراتيجية مرنىة تسىتجيب للعمامى  المت يىرة   

لىذا نريىىم مىن   عن يمفقنىا ويمفىى   .ووىذلك تحتىاا الىى المتابعىىة وميىاا مىد  انجىىاز األهىداج االسىتراتيجية 

يكممتنا الرشيدة عيدها   التي تمفر للتعليم و  مقممات الجمدة والتميز وختاماا عشىكر يميىم عخىماني العىاملين 

 .في االدارة وفري  التخطيط الذين عسهمما في إعداد هذه الخطة 

 مدير التعليم  

 محمد بن عبدهللا الثبيتي  .د
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 الذي االستراتيجي التخطيط بأهمية اإلدارة من ايمانا   الرشيدة للقيادة السديدة التوجهات منطلق من

 لذا ، الجهود تنسيق في ويساعدها ، وتنميتها وتقدمها االدارة مستقبل رسم في مهمة أداة يمثل

 هادفة وقيم سامية ورسالة طموحة رؤية لرسم مستقبلها استشراف الى بالقريات التعليم إدارة تسعى

 خطتها بناء في االدارة وتستند التطوير مجاالت كافة في الجودة مستوى وتحسين لتطوير

 بشرية كوادر اعداد الى يهدف متكامل وقيادي تعليمي نظام على  هـ1442-1438 االستراتيجية

 التخطيط فريق تشكيل تم لذا والمستقبلية الحالية المجتمع احتياجات لتلبي متخصصة مؤهلة

 التحوالت تواكب التي االستراتيجية الخطة ببناء  بالمحافظة  التعليم مدير سعادة برئاسة االستراتيجي

 . التعليم وزارة وأهداف ورسالة رؤية 2030 المملكة رؤية في المنشودة

 ... هذا ونسأل هللا تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير 

 

 
 مدير التخطيط والتطوير 

 سالم بن رشيد الفريجي  .د
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 تعليم ذو جودة عالية قادر على مواجهة حتديات املستقبل 

قديم تعليم حيقق متطلبات التنمية الوطنية من خالل جودة التعليم وتأهيل الكووادر القياديوة   ت   
 املبدعة وإجياد األساليب الرتبوية واإلدارية املتميزة مبا يواكب اجملتمع الرقمي واملعريف  

 اإلبداع  –اإلنتاج  –التكامل  –التسامح  –العدل واملساواة  –األمانة  –الصدق  –االنتماء والوالء 
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 لإلدارة الرقمية البيانات قاعدة

 بنات بنني

 اإلجمالي المجموع ثانوي متوسط ابتدائي روضة المجموع ثانوي متوسط ابتدائي

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

 33 13 2 2 3 6 20 5 6 9 المدارس األهلية

 302 162 28 34 76 24 140 29 39 72 إجمالي 

 3472 1901 403 461 974 63 1571 498 305 768 المعلمون

 53198 29967 9028 5296 13130 2513 23231 4994 5265 12972 الطالب

 165 69 96 طالب التربية الخاصة

 1022 347 675 تعليم الكبار

 2442 1175 1267 خريجو الثانوية

الطالب الملتحقين 

 بالصف األول ابتدائي
2414 2329 4743 

 43 30 13 المباني المستأجرة

مشرفي  األقسام 

المرتبطة بمدير 

 التعليم  مباشرة

35 26 61 

ساعات التدريب 

لشاغلي الوظائف 

 التعليمية

152 360 512 

مشرفي الشؤون 

 التعليمية
60 51 111 
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أولويات إدارة 

 تعليم القريات 
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 منطلقات التطوير والتحسني

والتوجهات املستقبلية العامة إلدارة التعليم يف ضوء توجهات الوزارة مت حتديد أولويات (   (SWOTمن خالل التحليل الرباعي 1.

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

ة متمسكا بعقيدته اإلسالمية مع تفوق علمي ومتيز أخالقي ذا اجتاهات إجيابية حنو تنمية  / حتقيق التكامل يف شخصية الطالب2.

 .جمتمعه ووطنه وخدمتهما

 .التأهيل املهين لكافة منسوبي اإلدارة من معلمني ومعلمات وكوادر إشرافية وإدارية  وتربوية وكافة الشركاء يف العملية التعليمية3.

 .إشراك قيادات املدارس واملعلمني واملعلمات يف تطوير العملية التعليمية، وتوفري فرص تعلم للطالب كافة بصورة تنمي شخصياتهم4.

 .حتقيق املزيد من التنسيق املثمر مع األسرة بصفتها الشريك الرئيس والعنصر الفعال يف اجملتمع اخلارجي5.

 .نشر ثقافة تطبيق اجلودة والعمل املؤسسي املنظم لتقديم مناذج لألداء املؤسسي املتميز على مستوى القطاعات الوطنية والعاملية6.

 .دمج التقنية احلديثة بالتعليم يف بيئة مدرسية مؤهلة و جاذبة وحمفزة7.

 .جذب املزيد من الشراكات اجملتمعية الداعمة للتعليم والتعلم 8.

 .متكني مجيع املستفيدين من الوصول خلدمات إدارة التعليم مبحافظة القريات من خالل قنوات وحماور متعددة9.

حتقيق التكامل بني كافة القطاعات التعليمية باإلدارة لتحسني آليات و أساليب العمل الرتبوي وتطبيقها لتقليص الفجوة بني نتائج . 10

 ( .القدرات و التحصيلي ) الثانوية العامة واختبار مركز قياس 
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 ضمان التعليم اجليد املنصف 
 والشامل للجميع وتعزيز فرص 

 التعلم مدى احلياة للجميع
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 (سنوات 6إلى  3)نسبة األطفال الملتحقين برياض األطفال 

 (سنة فأكثر، سعوديين 15)نسبة األمية بين الكبار 

 في المدارس الحكومية)نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات النقل المدرسي 

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

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني في القيادة التعليمية التي استكملها قادة المدارس

 «قياس»نسبة المعلمين المجتازين الختبار 

 عدد الميداليات واألوسمة في المسابقات الدولية

 نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

 رياضيات وعلوم -الصف الثامن  TIMMSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية 

 رياضيات وعلوم -الصف الرابع  TIMMSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية 

 PISAمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة 

 الصف الرابع PIRLSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة 

 نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي

 نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي

 (  أشهرمن تاريخ التخرج 6) نسبة الخريجين الملتحقين بسوق العمل خالل 

 (معلم/ طالب)معدل 

 نسبة الطلبة في التعليم العالي غير الحكومي

 عدد المباني المدرسية الحكومية الموفرة من قبل القطاع الخاص

 نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس األهلية

 مؤشرات قياس األداء
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 مؤشرات األداء املستهدفة

   2020إلدارة تعليم القريات خبطة التحول الوطين   



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

 للجميع

 ترسيخ القيم االيجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن 2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية 

 األداء الحالي خط األساس مؤشر األداء 
2016 

 الوحدة  2030المستهدف  2019 2018 2017

عدد األطفال الملتحقين برياض 

 سنوات( 6-3)األطفال 

 عدد 27،2 23،65 20،1 16،55 19،95 13

 نسبة األمية بين الكبار

 (سنة فأكثر ، سعوديين 15)

 نسبة 2،5 3،2 3،9 4،6 5 5،23

 مئوية 

 

عدد الطلبة المستفيدين من 

 خدمات النقل المدرسي

 (في المدارس الحكومية )

 عدد 43 39،25 35،5 31،75 تحت الدراسة  28

عدد الطلبة المستفيدين من 

 (18-6)برامج ذوي اإلعاقة 

 عدد تحت الدراسة  - - - 144 -
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 2020مؤشرات األداء املستهدفة إلدارة تعليم القريات خبطة التحول الوطين 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الهدف االستراتيجي الثاني

 ترسيخ القيم االيجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن 2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية 

 األداء الحالي خط األساس مؤشر األداء 

2016 

المستهدف  2019 2018 2017

2030 

 الوحدة 

متوسط عدد ساعات التطوير 

 المهني التي استكملها المعلمين

ساعة  18 17 16 13 13،5 10

   للمعلم

 عدد ساعات 

متوسط عدد ساعات التطوير 

المهني في القيادة التعليمية التي 

 استكملها قادة المدارس

 عدد ساعات  20 18 17 15 14 5

 

نسبة المعلمين المجتازين 

 الختبار قياس

 مئوية  نسبة 65 - - - الدراسة تحت 48
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 2020مؤشرات األداء املستهدفة إلدارة تعليم القريات خبطة التحول الوطين 



 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الهدف االستراتيجي الثالث

 ترسيخ القيم االيجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن 2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية 

 تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها 

 األداء الحالي خط األساس مؤشر األداء 

2016 

المستهدف  2019 2018 2017

2030 

 الوحدة 

عدد الميداليات واألوسمة في 

 المسابقات الدولية  

 عدد 133 0 0 0 0 86

نسبة الطلبة المستفيدين من 

 الخاصة بالموهوبينالبرامج 

 نسبة مئوية 100 30 50 40 20 87،3
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 2020مؤشرات األداء املستهدفة إلدارة تعليم القريات خبطة التحول الوطين 



 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الهدف االستراتيجي الخامس

 ترسيخ القيم االيجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن 2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية 

 األداء الحالي خط األساس مؤشر األداء 

2016 

المستهدف  2019 2018 2017

2030 

 الوحدة 

نسبة الطالب المشاركين في 

االنشطة غير صفية خارج اليوم 

 الدراسي 

 نسبة 55 45 35 25 1 15

نسبة الطلبة المستفيدين من 

 خدمات اندية الحي 

 نسبة 25 20 15 10 1 5
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 2020مؤشرات األداء املستهدفة إلدارة تعليم القريات خبطة التحول الوطين 



 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم الهدف االستراتيجي الثامن 

 تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات االزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية 2030االرتباط بأهداف الرؤية 

 في خصخصة الخدمات الحكومية  التوسع

 ايجاد بيئة جاذبه للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا 

خط  مؤشر األداء 

 األساس

 األداء الحالي

2016 

المستهدف  2019 2018 2017

2030 

 الوحدة 

نسبة الطلبة الملتحقين 

 بالمدارس االهلية 

 نسبة 25 7،13 5،66 4،75 3،55 14
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 2020مؤشرات األداء املستهدفة إلدارة تعليم القريات خبطة التحول الوطين 



35 

 مؤشرات األداء

 هو1437-1436إلدارة تعليم القريات  
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 الطالب : أواًل 

ة 
رك
شا
لم
وا
ق 
حا
لت
ال
ا

 

 األداء المتحقق المؤشر
 هـ1436-1437

 

 حالة المؤشر 

 

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 مؤشر ايجابي محقق للمستهدف  1646 1635 عدد التحاق االطفال االجمالي بمرحلة رياض االطفال 

 

األول  نسبة التحاق الطالب الصافي في الصف

 االبتدائي 

 مؤشر ايجابي محقق للمستهدف  4675 4675

 

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر  37

 األداء المتحقق المؤشر
 هـ1436-1437

 

 حالة المؤشر 

 

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 

 نسبة النجاح

 في جميع المراحل 

 

  98.50 98 ابتدائي

 مؤشر ايجابي محقق للمستهدف 

 

 

 95 95 متوسط 

 97.30 97 ثانوي 



 الطالب : أواًل 

ة 
رك
شا
لم
وا
ق 
حا
لت
ال
ا

 

 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 

عدد تسرب الطالب 

 حسب الصف 

 98 96 أول متوسط

 68 40 ثاني متوسط 

 103 44 ثالث متوسط

 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 

عدد تسرب الطالب 

 حسب الصف 

 149 208 أول ثانوي

 49 106 ثاني ثانوي 

 36 77 ثالث ثانوي

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر  38



 الطالب : أواًل 

ب 
ال
ط
 ال
يل
ص
ح
 ت
ت
را
ش
مؤ

 

 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 521 275 عدد الطالب المتفوقين دراسيا  في اختبارات الثانوية العامة 

 61،85 61،31 متوسط نتائج الطالب في االختبارات التحصيلية 

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر  39



 الطالب : أواًل 

ب 
ال
ط
 ال
ت
ما
خد

 

 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 حالة المؤشر 

 

 

ات الذين يتم نقلهم بالنقل / نسبة الطالب 

 المدرسي 

  التربية الخاصة شركة تطوير 

مؤشر ايجابي محقق 

 للمستهدف 

 

100% 

 

100% 

 

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر  40

 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 1 1 إجمالي األطباء في الوحدات الصحية 

 5 26 إجمالي الممرضين في الوحدات الصحية



 املعلم : ثانيًا 

ن 
مي
عل
لم
 ا
ب
ري
تد
 و
يل
أه
ت
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 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 2269 2167 عدد شاغلي الوظائف التعليمية 

 2 10 إجمالي عدد المقاعد المخصصة لإليفاد الداخلي

 3 0 عدد شاغلي الوظائف التعليمية الذين تم إيفادهم للدراسة داخليا  

 0 0 عدد شاغلي الوظائف التعليمية الذين تم إيفادهم للدراسة خارجيا  

 492 16 عدد المعلمين الممارسين للتدريس ذوي المؤهل دون الجامعي

 13911 21937 شاغلي الوظائف التعليمية لجميع  مجموع الساعات التدريبية

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر 



 البيئة املادية والتجهيزات  : ثالثُا 

ة 
دي
ما
 ال
ئة
بي
ال
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 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 374 312 في المحافظة ( ابتدائي –حكومي )عدد الفصول الدراسية 

 142 113 في المحافظة ( متوسط –حكومي )عدد الفصول الدراسية 

 118 103 في المحافظة ( ثانوي –حكومي )عدد الفصول الدراسية 

 141 138 القرى / الهجر في( ابتدائي –حكومي )عدد الفصول الدراسية 

 46 44 القرى / في الهجر( متوسط –حكومي )عدد الفصول الدراسية 

 40 39 القرى / في الهجر( ثانوي –حكومي )عدد الفصول الدراسية 

 62 61 (حكومي)عدد المباني المدرسية 

 28 18 (مستأجر)عدد المباني المدرسية 

 94 82 عدد المدارس الحكومية ذات المبنى المدرسي الحكومي

 28 18 عدد المدارس الحكومية ذات المبنى المدرسي المستأجر

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر 



 البيئة املادية والتجهيزات  : ثالثُا 

ة 
ني
تق
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زا
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لت
 ا
ير
وف
ت
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 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 436 241 عدد أجهزة الحاسب اآللي في معامل المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية 

 349 410 عدد أجهزة الحاسب اآللي في معامل المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية 

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر 



 إدارة املوارد واإلمكانات  : رابعًا 

ة 
ري
ش
لب
 ا
رد
وا
لم
ا
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 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 16956 14812 إجمالي عدد الحصص في المرحلة االبتدائية 

 6790 6785 إجمالي عدد الحصص في المرحلة المتوسطة

 5911 6393 إجمالي عدد الحصص في المرحلة  الثانوية 

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر 

 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 33450 3150 معدل ساعات التدريب في السنة للموظف اإلداري 



 إدارة املوارد واإلمكانات  : رابعًا 

ة 
لي
ما
 ال
رد
وا
لم
ا
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 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 19 13 طالب  100أقل من  بهاعدد المدارس الحكومية التي 

 7 7 طالب  50أقل من  بهاعدد المدارس الحكومية التي 

 11 3 طالب  100أقل من  بهاالتي  عدد المدارس المستأجرة

 0 0 طالب  50أقل من  بهاعدد المدارس المستأجرة التي 

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر 



 األجنيب   والتعليم األهلي : خامسًا 

ي 
نب
ج
أل
وا
ي 
هل
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 ا
يم
عل
لت
ا
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 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 489 2049 عدد طالب مدارس التعليم العام أهلي ابتدائي 

 158 704 عدد طالب مدارس التعليم العام أهلي  متوسط 

 226 668 عدد طالب مدارس التعليم العام أهلي ثانوي 

 هـ1437/1436تقرير أمانة تعليم القريات / المصدر 

 األداء المتحقق المؤشر

 هـ1436-1437

 قيمة بنات  قيمة بنين 

 40 198 العدد اإلجمالي للمعلمين الممارسين للتدريس في المرحلة االبتدائية في المدارس األهلية 

 26 72 العدد اإلجمالي للمعلمين الممارسين للتدريس في المرحلة المتوسطة في المدارس األهلية 

 30 68 العدد اإلجمالي للمعلمين الممارسين للتدريس في المرحلة الثانوية في المدارس األهلية 
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 الربامج واملشاريع  

   هو1442-1438إلدارة تعليم القريات   
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 البرامج و المشاريع 

 التوسع في افتتاح الفصول في الروضات القائمة

 التوسع في افتتاح روضات اطفال

 تشغيل حضانات المرحلة االولى

 (قبولي)برنامج

 افتتاح فصول الموهوبين

 مكتبة الموهبة واإلبداع

التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة والمعرضين للخطر  

 (األولى مرحلة )سنوات  6-3من سن 

 استيعاب  ذوي اإلعاقة  

 برنامج مجتمع بال أمية

 موسوعة محو األمية

 المشاريع والبرامج 

 تعزيز القيم الفكرية لدى النزالء وحب االنتماء للدين والوطن

 التعلم مدى الحياة

 برنامج النقل المدرسي لطالب التعليم العام

 مهارات التفكير على إستراتيجية القبعات الست

 التعلم النشط –بناء الكفاءة المهنية للمدرسة 

 رعاية المعلمة المستجدة  

 الدليل التنظيمي واإلجرائي لرياض االطفال 

 فترات البرنامج اليومي لرياض االطفال

 فن القاء القصص وتصنيعها لألطفال

 تقويم الطفل في الحضانات ورياض االطفال

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع 

 األداء المتميز لمعلمات رياض االطفال

 سمات الشخصية المسلمة

 ضعي بصمتك

 كيف تفعل برنامج األمن الفكري

 حلقات تربوية  التحصين دور المربين

 كيف نرتقي باألجيال

 بالتقنية نرتقي

 الماوسات المتعددة 

 دليل نظم واجراءات االختبارات( اختباراتي)

 بناء وحدة مصادر  التعلم اللغوي في كل قسم تتضمن

 البرامج و المشاريع

 (وزاري)الفنية خبراء التربية 

 غرس األسس الرياضية

 واتقانضبط 

 مهارة وجدارة في مقررات العلوم الشرعية

 الممارسات التدريسية لمعلمات اللغة العربية

 (1)سلسلة الكفايات الرياضية 

 قافلة تطوير مهارات اللغة االنجليزية

 الخرائط التوضيحية في تدريس المواد االجتماعية

 اإلثراء المعرفي لمقررات التربية األسرية

مهارات وأساليب تدريس الموضوعات العملية في مقرر 

 الحاسب اآللي

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 المشاريع  والبرامج 

 قيادة التعليم والتعلم

 خارطة طريق المعلم الجديد

 مهارة التطبيق العملي

 (وزاري)استراتيجيات التعلم النشط لمادة الرياضيات 

 (ث -م -ب)بوصلة التعلم النشط 

 (بنين)البرامج اإلثرائية للنمو المعرفي المسائية 

التطوير المهني النوعي لمعلمي ومعلمات ومشرفي 

 ومشرفات التربية اإلسالمية

 (وزاري)تخصصية قاعدة بيانات 

 مختبري مسؤوليتي

 (بفروعها)تبسيط المفاهيم العلمية للعلوم الطبيعية 

 المشاريع والبرامج 

  التدريس الفعال لذوي صعوبات التعلم 

 التطوير المهني للقيادات العليا والوسطى والتنفيذية

التطوير المهني لمشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات 

 الحاسب اآللي

 التطوير المهني لمعلمات التربية األسرية المسار الثالث

 الجدارات الوظيفية للمعلمة

 تطوير مناهج الحاسب اآللي للصفين الثاني والثالث متوسط

التقنية ونموذج التعلم في )حقيبة مشروع الجدارات الوظيفية 
 المسار األول( 21القرن 

 مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة

 برايلفنيات القراءة على طريقة 

 

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 المشاريع  والبرامج 

 مفاتيح النجاح

مجاالت الحاسب اآللي وتقنية المعلومات لمراكز ومعاهد 

 العوق السمعي في النظام الفصلي للتعليم الثانوي

 مناهج النظام الثانوي الفصلي والمقررات

استخدام المحسوسات اليدوية في تدريس مادة 

 الرياضيات للمرحلة االبتدائية

 التخطيط للفهم

توطين )مشروع المهارات األساسية لتمكين المعلم 

 (التدريب

 مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية

 البدائل التربوية للعقاب البدني

 البرامج و المشاريع

 مهارات التعامل مع األطفال

 تأهيل مدرب معتمد وميسر لبرنامج فطن 

 

 التطوير المهني لمعلمي رياض االطفال

 التطوير المهني المتمازج في تدريس العلوم والرياضيات

تأهيل المدرب المعتمد والميسر لتنمية مهارات فطن 

 .الشخصية واالجتماعية لطالب التربية الخاصة 

 برنامج تدريبي عن االتجاهات الحديثة في الكبار

 االساليب التربوية للتعامل مع الدارسات

 بصمتي في مركزي

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع 

 دور الصحة النفسية في ادارة ضغوط الحياة

 

 .حل المشكالت بطرق إبداعية 

 الية عمل منسق ومنسقة الموهوبين والموهوبات 

 البرنامج التأسيسي لفصول الموهوبين والموهوبات

 البرنامج الصيفي لرعاية الطالب المتميزين

 الخطة التربوية الفردية

 (للصم لغة اإلشارة )االشاريالقاموس  

 البرامج و المشاريع

   الخاصةاعداد وتأهيل المعلمين الجدد في برامج التربية 

 األطفال رياضذوي االحتياجات الخاصة مع دمج  

 البرنامج التدريبي التخطيط التشغيلي الفعال

 برنامج صالحيات التدريس للمعلمين 

المهارات التطبيقية بين الواقع والمأمول                        

 تهيئة  طالب المرحلة المتوسطة بالنظام الفصلي   

 التعريف بآلية الفصل الصيفي 

 المشكالت السلوكية والنفسية في مرحلة المراهقة والطفولة

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع 

 التعليمالشاملة وأهميتها في الجودة 

 (الكايزن)المستمر التحسينورشة تدريبية بعنوان 

لقادة المدارس بنظام االعتماد  التوعويالبرنامج  
 المدرس

 األفكار السلبية والعقل الباطن

 (المعلمين عالقات )االلكتروني بوابة التكامل 

 

 .موهبةمقياس برنامج تدريبي ل

 مهارات التعامل مع نظام نور

 البرامج و المشاريع

 مرحلة اولى (مؤرشف)برنامج 

 العلمي لالبداعالوطني االولمبياد 

 البرنامج اإلرشادي للموهوبين

 .إبداعية حل المشكالت بطرق 

 عمل منسق ومنسقة الموهوبين والموهوباتالية  

 تجويد البيئات التربوية في رياض االطفال

 برنامج جاهز

 الروضات المعززة للصحة

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 



54 

 البرامج و المشاريع 

 بناء قنوات اتصال مع المراكز الصحية الخاصة

 جائزة تعليم القريات للتميز

  

 برنامج قاعدة بيانات خاصة بالتعليم االهلي

 التعاميمربط الميدان التعليمي وأقسام اإلدارة بمركز 

 ألعمال األعالم التربوي األرشفة االلكترونية

 تعليم القريات شات سناب

 االنفوجرافيكبرنامج 

 (صانع األفالم)ميكرالموفي 

 البرامج و المشاريع

 (مواقع التواصل االجتماعي مالها وما عليها)ملتقى  

  الناقدةاإلعالمية التربية  

  االتصالتنمية مهارات 

 التدريب عن بعد أهميته وماهيته

استبدال المباني المستأجرة الى مباني حكومية وذلك بالشراء 

 لها اراضال يوجد أو نزع الملكيات للمدارس التي 

 إنشاء مبنى لبيت الطالب

 إنشاء قاعد بيانات للمباني المستأجرة

 برنامج صيانة المباني 

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 



55 

 البرامج و المشاريع 

 اليوم العالمي للجودة في التعليم العام

  االفتراضيةتدريبي عن كيفية انشاء المدارس برنامج  

 برنامج تعريفي عن اهمية قاعات تقنيات التعليم 

 (وزاري) األوليةصياغة األسئلة لمعلم الصفوف 

 في مقرر لغتي   التدريسيةأجود الممارسات 

 تجويد االختبارات

 (اجتياز)مفاهيم ومهارات الجتياز التحصيلي  والقدرات 

 البرامج و المشاريع

 أولمبياد التحصيل الدراسي

ن  حسِّ

 مشروع المكتبة اإللكترونية

 قراءات موجهة عن التخطيط

 مشروع الخطة التشغيلية إلدارة التعليم 

 مبادرة التميز في التخطيط

باستخدام  صميم استمارة الكترونية ت ورشة تدريبية بعنوان 
(Google Drive ) 

 المهارات االجتماعية في البيئة المدرسية

 اعرف وطنك

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع 

 األدب النبوي

 التعامل مع المهددات الفكرية

 أثراء المعرفة الشرعية

 التوعية الفكرية والمسئولية الوطنية

 (هويتي)تنمية االعتزاز بالهوية الوطنية 

 معرض األمن االلكتروني

 وتوعوية اعالميةفعاليات 

 (حماية الممتلكات العامة)نشر ثقافة  

 توثيق العالقة بين البيت و المدرسة

 البرامج و المشاريع

 (رعاية الطلبة ذوي الحاجة المادية) الخيري تكافل 

 قائمة المشكالت الطالبية

 الشراكة المجتمعية مع جمعية توعية الجاليات

 افطار صائم

 مخيم خدمة الحجاج

 المخيم الخلوي

 المشروع الوقائي لنظام البيئة وحمايتها

 التميز الكشفي

 الخدمات التطوعية

 مهرجان التربية الكشفية

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع 

 (فيزياء)أولمبياد العلوم والرياضيات

 (كيمياء)أولمبياد العلوم والرياضيات

 مسابقة النظر إلى النجوم

 الهوايات الكشفية

 مبادرة رسائل إلى جنود الوطن

 التطوع في الميدان

 تفعيل قيمة النظام

 يوم المهنة العالمي

 البيئي  جلوببرنامج 

 بطولة كرة القدم

 البرامج و المشاريع

 بطولة كرة السلة

 بطولة كرة الطائرة

 صناع األعمال

 حل المشكالت

 م2030رؤية المملكة 

 مبادرة السالمة المرورية

 التدريب والمهارات

 مهارات التعامل مع االخرين

 المدرب المحترف

 معرض اليوم الوطني

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع 

 المرسم الحر

 المعارض المدرسية

 التصوير الفوتوغرافي

 المعرض التشكيلي

 أولمبياد التصميم الفني

 الحد من التنمر

 البرامج و المشاريع

 منظومة االختراع  

 التدريب المهني  الميداني لطالب وطالبات التربية الخاصة  

المشاركة في المسابقات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية 

  بذوي االحتياجات الخاصة

 وطني انتمائي

مهارات الكشف والتدخل المبكر في حاالت األطفال المعرضين 

 لإلساءة واإلهمال

 (التحذير من المخدرات ) معرض واعي 

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع 

 توطين األمن الفكري عبر الشاشات االلكترونية

 "خفض العنف " رفق 

 تطبيق قواعد السلوك والمواظبة

 االخالقيةبرنامج القيم 

 مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية 

 (تّدبر) 

 التهيئة  اإلرشادية

 البرامج و المشاريع

 أسبوع اإلرشاد التعليمي والمهني

 تكريم  الطالب والطالبات المتفوقين 

   ـة/ المتفوق   ـة/ للطالب الرحلة  التعليمية  

 العناية بالقرآن الكريم

 (االكتئاب)الصحة النفسية والشبح األسود 

 منظومة قيادة األداء اإلشرافي والمدرسي

 التعلم المهني بين المبتدئ و الخبير 

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع 

 اإلشراف المتعلم

ورشة تدريبية بعنوان تطبيق معايير نظام إدارة الجودة 

العالمية والتدقيق الداخلي حسب المواصفة 

(ISO9001:2008 ) 

  العالميةتطبيق نظام إدارة الجودة المواصفة 

(ISO9001:2008 ) 

 مشروع  االعتماد المدرسي

 مؤشر دعم األداء 

  السنويةتقييم المدارس االهلية لإلعانة برنامج  

  التعليمية القسائممشروع  

 أتوظفأتدرب 

 البرامج و المشاريع

تخفيض لطالب التربية الخاصة في القطاع الصحي بطاقات  

   الخاص

تثقيفي عن االستثمار وريادة االعمال في التعليم برنامج 

  العام

 سفيرات التربية الخاصة 

 التربية الخاصة  واقع برامج

 إشراف األقران تحت مظلة المشرفة 

 لرياض االطفال التشغيلية  الخطة

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 القصص وتصنيعها  القاءفن 

   النمائيهمعايير التعلم 
 سنوات (6-3)من 

 التوثيق 

 التقويم الذاتي المؤسسي 

 التدقيق الداخلي 

 مهارات القائد الناجح ومواجهة تحديات الواقع

 الحقيبة التأسيسية للغة العربية

(الدرس بحث )المدرسة التطوير المهني القائم على   

المعززة للسلوك االيجابيالمدارس   

 البرامج و المشاريع

 أدب الحوار مع األخر

 القدوة الحسنة

التطوير المهني لمشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات اللغة 

 اإلنجليزية

تهيئة معلمي ومعلمات مادة المهارات المهنية مجال الحاسب 

اآللي والمعلومات في معاهد وبرامج العوق السمعي في النظام 

 الفصلي للتعليم الثانوي

برايلفنيات القراءة والكتابة على طريقة   

  والرياضياتالمهني المتمازج في تدريس العلوم التطوير  

 التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية لمشروع حصانة

 برنامج االستعداد 

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 المشاريع والبرامج 

 (األفقية  المساقط)عمل ورشة 

 تعليم بجودة أجهزة محفوظة 

   

 في نظام نور  االنظمهدعم 

   الذاتويةالتعامل مع اضطراب  كيفية

 التواصل الفعال مع ذوي االحتياجات الخاصة

 االتجاهات الحديثة في تعليم الكبار

 االساليب التربوية للتعامل مع الدارسين 

 المشاريع والبرامج 

 االسعافات األولية 

   األخرينفنون التعامل مع 

 التوعية بمضار المضادات الحيوية 

 التوحــد

 السكري والتغذية 

 نحو الجودة واالرتقاء 

العمل  االرشاد في نظام نور حوسبه   

  (تعزيز)االيجابي دورة المدارس المعززة للسلوك 

  وتقويمةدورة رعاية السلوك 

 مهارات فن التعامل مع المشكالت الطالبية

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 المشاريع والبرامج 

 بذور التميز

 (نماء وقطاف)

 التعلم النشط

 الرياضيات الحقيبة األساسية لتدريس مادة

 تأهيل المعلمين الجدد 

 والقرآئيالضعف اإلمالئي 

 الكفايات األساسية لمعلم الصف

 تحسين األداء التعليمي للمرحلة االبتدائية مشروع

 مهارات تقييم التدريبات العملية

 لإلعاقة البصرية  مهارات التدريس

 المشاريع والبرامج 

 الكفايات التدريسية لمعلم التربية البدنية وفق معايير المناهج

 واألنشطة

   الحقيبة األساسية لمناهج العلوم

 التطوير المهني لمعلمي التربية الفنية 

    المعلم األولى بالرعاية 

 أساليب متميزة في عرض المفاهيم العلمية

الصفية لمعلمي اللغة  األساليب التربوية  في اإلدارة

 اإلنجليزية

 المشروع الشامل للدراسات االجتماعية

   برنامج جودة التعليم

 القراءة المتميزة

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 المشاريع والبرامج 

 التوسع في عمل المختبر المركزي 

 عملك فرصتك للتدريب بمقر
 

 المختبرات االفتراضية 

 برنامج اعادة توزيع العهد حسب االحتياج الفعلي لألقسام 

 المقصف الجاذب

 المهارات االساسية للعمل في المقاصف المدرسية تطوير 

 (التعلم بالتجربة واالبتكار )  ستيمتعليم 

 تجويد بيئات التعلم

 البيئات التربويه في رياض االطفال  تجويد

 المشاريع والبرامج 

 خير من استأجرت القوي األمين 

 معلمي تعليم الكبار الخصائص و المفاهيم 

 (الهيكلة واآللية )نور  التعلم في نظام  مصادر

 ( خدمات جوجل التعليمية)تطبيقات تعليمية 

 السبورات الذكية

 الخدمة الذاتية لنظام فارس ونور

لقياس رضا المستفيد من خدمات "االلكتروني البرنامج  
 "اإلدارة
 

 تقنية المقاصف المدرسية 

 مهارات التعامل مع نظام نور

 ارشفة الوثائق الدراسية 

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 المشاريع والبرامج 

في ضوء البناء المعرفي التخصصي  المفاهيمياالستيعاب 

 والتفكير الناقد واإلبداعي 

التحسين النوعي لتعليم  المرحلة االبتدائية لمادتي الرياضيات 
 واللغة العربية

 بناء االختبار الجيد

 دراسة الفجوة بين نتائج الثانوية العامة واختبارات قياس

 الخارطة االحصائية

 قدراتي اعلى

 
 بصمة اثر 

التعليمي المهني  االرشاد  

 المشاريع والبرامج 

 تطبيق اشتراطات السالمة للبيئة المدرسية

 المدرسية أمن وسالمة ذوي االحتياجات الخاصة في المباني

 برنامج التوسع بال كثافة  

 مسح المدارس واحداثها

 نظام التسريع الطالبي 

برنامج لرعاية الموهوبين " الصباحية برنامج الرعاية 
   "المدرسي

 المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين 

 التطبيقات التربوية  خصائص النمو

 

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 



66 

 المشاريع والبرامج 

 العلمي بقيادة الطلبة المؤتمر 

   الروبوتأولمبياد 

 أولمبياد الحاسب اآللي

  جلوبمسابقة تصميم ألعاب برامج 

 على األخضر مشينا 

 اللغة العربية اولمبياد  

 المهارات األدبية 

 المسرح المدرسي 

 المشاريع والبرامج 

  االطار العام  لرعاية السلوك وتقويمه            

  انضباطي  مسؤوليتي       

 التوعية بمرحلة البلوغ 

 ضغوط االختبارات   

 أمني وسالمتي في ثقافتي 

 السالمة فن وأمان  

      وأمانرعاية اسرتي           

 انجاز السعودية

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 المشاريع والبرامج 

 إدارة االزمات 

 حقوق الموظف اإلداري

 صيانة النظام والجهاز المكتبي

 (التبيان)مسابقة 

المخدرات  باضرارالتوعية   

 (نبراس) 

 خط مساندة الطفل

 المشاريع والبرامج 

 المشروع الوقائي لتنظيم البيئة وحمايتها 

 التدريب والمهارات 

 مبادرة السالمة المرورية 

 برنامج مهن 

 األولمبياد الوطني للتاريخ 

 عيش السعودية 
 

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 المشاريع والبرامج 

 اللقطة المعلوماتية والمكانية

 الميزانية التشغيلية

 العالقات العامة

 إدارة الصراع 

 االخالقيالميثاق 

 (الووردبرنامج )الحاسب  اساسيات

 إدارة االجتماعات 

 (تحويل اإلدارة إلى إدارة الكترونية)تشو  جمبا

 المشاريع والبرامج 

  (خفض العنف)رفق         

 البدائل التربوية للعقاب البدني

 التوعية بأضرار التدخين 

تقديم خدمة تسهيل مهمة الباحثين لتطبيق أدواتهم البحثية في 

 الميدان 

 مبادرة ادارة التعليم االختبارات التشخيصية

 لمادة لغتي

 

 التدريب المهني  الميداني  لطالبات التربية الخاصة 

 ارتقاء

 سد العجز

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 البرامج و المشاريع

 برنامج الشراكة مع إحدى الجامعات لتطوير المعلمين

 الشراكة مع الجمعية الخيرية لدعم الدارسين في المراكز

الشراكة مع المستوصفات الطبية األهلية لتقديم العالج 

 المجاني للدارسين

لتنفيذ ( تراحم ) بالجوف الشراكة مع لجنة رعاية السجناء 

 للنزالء توعويةبرامج 

 للمتدربين  توعويةبرامج 

 

 برنامج اليوم الوطني 

 المشاريع والبرامج 

 تصميم البرامج التدريبية

 الدليل االجرائي لألداء الوظيفي

 أساسيات تطبيقات الحاسب االلي

 ميثاق األداء الوظيفي للقسم 

 برنامج تثقيفي عن االستثمار وريادة االعمال بالتعليم العام 

(شفاء)بطاقة   

 الربامج واملشاريع إلدارة تعليم القريات 
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 ويف اخلتام نسأل اهلل العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم 

 وأن نكون خري من يتقن إذا عمل كما نسأله أن يوفق اجلميع يف تطبيق ما دون

 .اخلطة يف صفحات هذه  
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 اإلشراف العام
 

 محمد بن عبدهللا الثبيتي  .د   

 مـدير التعــليم 

 

 اإلشراف واملتابعة والتدقيق       
 

 سالم بن رشيد الفريجي  .د    

 مـدير التخطيط والتطوير      

 

 اإلعداد والتدقيق واملراجعة والتصميم       
 

 الجهنيصالح بن عطية  .د                         شريدهعبيد بن محمد آل  .د          

           مشرف التخطيط                                    مشرف التخطيط                

 

 عزيزة بنت محمد المعارك   .أسارة بنت متروك الشراري                        .أ         

 مساعدة مدير التخطيط والتطوير                             مشرفة التخطيط       

 

 مشاعل بنت خالد الشامي  .أ   

 إدارية قسم التخطيط والتطوير      


