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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم مبحافظة القريات
 التخطيط و املعلومات 
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ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ  َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى)آياته الحمد هللا القائل في محكم  والصالة والسالم على أشرف ( هللاه

 :األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  وبعد

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

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

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

لفريق العمل المكلّف بإعدادها والبرنامج الزمني لكل مرحلة ، إضافًة إلى عرض موجز لمحتويات الخطط التشغيلية ، 

وفق برنامج  هـ1437/12/5وتاريخ   371756825وتستنـد عمليـة إعـداد الخطـة إلى قرار وزير التعليم رقم 

تحتوي الخطة على أهمية كما (  2030)وسائل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية أحد التحول الوطني الذي يعد 

في إعداد الخطة الخطوات العامة ضرورة إتباع على تحقيق الترابط والتنسيق بين جميع أقسام اإلدارة مع التأكيد 

قد روعي عند إعداد الخطة بناءها وفق األهداف بدقة و التشغيلية بجميع خطواتها ، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة 

على أهم مؤشرات قياس وكذلك ( 2030) المملكة العامة والسياسات والبرامج والمشاريع التنموية بما يحقق رؤية 

 .األداء وعلى مبادرات وزارة التعليم  

 .التربوي قد وفقنا في تقديم خطة تشغيلية شاملة قادرة على الوفاء بمتطلبات الميدان نكون متمنين أن 

   

3 



 
 

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

( َ
َ ۚ إِنه هللاه

قُوا هللاه َمْت لَِغٍد ۖ َواته ا َقده َ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مه قُوا هللاه َها الهِذيَن آَمُنوا اته  ( بِيٌر بَِما َتْعَملُونَ خَ  َيا أَيُّ

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

استقامة الحياة والوصول إلى األهداف المطلوبة وبهذا المعنى نستطيع الوصول إلى معنى التخطيط فهو منهج 

إنساني يهدف إلى اتخاذ إجراءات في الحاضر ليجني ثمارها في المستقبل وهو عنصر أساسي من عناصر اإلدارة 

الفاعلة والمبدأ الذي تقوم عليه ، حيث يفرض هذا المبدأ مجموعة عوامل منها التغيرات المتسارعة في شتى 

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والثورة في تقنية المعلومات واالتصاالت واإلعالم هذا كله 

 .أدى إلى حدوث ثورة في التعليم 

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

التوازن بين جميع البرامج واألهداف وتحسين كفاءة العمل في جميع جوانب العملية التعليمية وتوجيه الطاقات 

 .وتوحيد الجهود نحو األهداف وتكاملها 

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

 
 مدير التعليم 

 محمد بن عبدهللا الثبيتي .د   
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ألن العمل دون خطط هو ضياع للوقت والجهد و المال، وتستطيع   للتخطيط أهمية كبرى في  إدارة المشاريع

باألعمال، كما الكوادر البشرية الالزمة للقيام اإلدارة من خالل التخطيط تحديد اإلمكانيات المادية المتوفرة لديها 

 وفاعلية وإتقان أّن التخطيط يساعد على تحقيق األهداف بسرعة وكفاءة 

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

 .والتهديدات وتجنب المخاطر 

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

جهود اإلدارات والوحدات مع فريق التخطيط استطاعت بناء خطتها التشغيلية المحققة ألهداف  بتظافراإلدارة و 

  (2030)المملكة وزارة التعليم و رؤية 

 .ويرضاه هللا أن يوفق الجميع لما يحبه نسأل 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 مدير التخطيط والمعلومات

 سالم بن رشيد الفريجي  .د
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  بالموافقة على رؤية  هـ1437/8/18والتاريخ ( 308)الرقم قرار مجلس الوزراء ذي ،

 ( .2030)السعودية المملكة العربية 

 بالموافقة على برنامج  هـ1437/9/1والتاريخ ( 362)الرقم قرار مجلس الوزراء ذي ،

 .الرؤية التحول الوطني المنشق من 

 التعليم األهداف اإلستراتيجية لوزارة. 

 للتعليم مؤشرات قياس األداء. 

 الوطني مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول. 

 ( .محلياً ، إقليمياً ، عالمياً ) للتعليم المستجدات الحديثة 

 المدارس الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم وقادة. 

 فئاته االحتياجات الفعلية للميدان التربوي بكافة. 

 التعليم التوجهات المستقبلية لوزارة. 

 الوطنية المتغيرات والمستجدات. 

 ( .سوات التحليل الرباعي ) الواقع تحليل 

 املنطلقات الرئيسية للخطة 
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 تعليم ذو جودة عالية قادر على مواجهة تحديات المستقبل 

قديم تعليم يحققق متطلبقات التنميقة الوطنيقة مقن خقالل جقودة التعلقيم ت   
وتأهيققققل الكققققوادر القياديققققة المبدعققققة وإيجققققاد األسققققاليب التربويققققة 

 واإلدارية المتميزة بما يواكب المجتمع الرقمي والمعرفي  

 –العدل والمساواة  –األمانة  –الصدق  –االنتماء والوالء 
 اإلبداع  –اإلنتاج  –التكامل  –التسامح 



 المعلمون الطالب

 االقسام والوحدات القيادات االدارية

 القيادات المدرسية القيادات اإلشرافية

 المجتمع اولياء االمور 
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ة وتطوير أدائهم  محور أساسي لمدرسة المستقبل/ة التربوي/القائد. 

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

 .التعليم

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

 .بكافة أشكالها ومكوناتها

 التوازن بين المركزية ولالمركزية المنضبطة بحيث تتولى اإلدارة رسم السياسات

 .وواضحة والتخطيط واإلشراف والمتابعة وتحسين األداء وفق مؤشرات أداء محددة 

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

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

داخل إدارة التعليم بحيث تعد خطتها وفق حاجاتها وبناء على الميزانية المحددة لها 

 .بالوزارة انطالقا من خطة وكالتي التعليم ولوكاالت األخرى 

 الفرضيات األساسية للخطة 
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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

ساعات التدريب 

لشاغلي الوظائف 

 التعليمية

152 360 512 

مشرفو الشؤون 

 التعليمية
92 86 178 
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 من خالل توصيات ورش العمل التي أقيمت تم استخالص التوصيات التالية التي تشير لتحليل واقع اإلدارة

 نقاط الضعف القوة نقاط

ئة
بي
ال

 
ية

خل
دا

ال
 

 .كوادر تعليمية من حملة الشهادات العليا •

  ISO). 9001-2008(األيزو الدولية المواصفة تطبيق •

 .نظام اتصال فعال •

 .منظومة قيادة األداء اإلشرافي والمدرسي •

 .إمكانيات تدريبية بشرية ومادية •
 التكامل في العمل التعليمي الموجه للمدرسة •

 .واإلشرافية العزوف عن القيادة المدرسية  •

 .لمدارسا  قادة  لدى   الكفايات نقص •

ضعف الكفايات التقنية لدى بعض الكوادر التعليمية •

 .واإلدارية

 .المشرفين بعض لدى االزمة الكفايات ضعف •

 .ضعف االستثمار في قطاع التعليم األهلي •
 الفجوة بين نتائج الثانوية العامة واختباري مركز قياس •
 (التحصيلي -القدرات(

 التهديدات الفرص

ئة
بي
ال

 
ية

ج
ار

خ
ال

 

 2030رؤية المملكة •

 2020مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني  •

 .الميزانية التشغيلية للمدارس •

 .برامج وزارية تقنية ساعدت في تنظيم بيئة العمل •

 .والتعليمية واألهلية الخدمية القطاعات بعض مع المجتمعية الشراكات •

 .جغرافية المحافظة ومساحتها المحدودة •
 ).جامعة الجوف)بيوت خبرة  •

 .منطقة حدودية •

 .النقل الخارجي لبعض أصحاب الخبرات •

 .ارتفاع أنصبة المعلمين •

 .الفصول فيالطالبية  الكثافة •
 .ضعف التدريب الخارجي للقيادات التعليمية •
 .الطارئة التقلبات الجوية •  

   .المعدية األوبئة واإلمراض  •  
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 من خالل التحليل الرباعيSWOT)   ) والتوجهات المستقبلية العامة إلدارة التعليم في ضوء توجهات الوزارة تم تحديد أولويات

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

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

 .مجتمعه ووطنه وخدمتهما

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

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

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

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

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

 والتعلم جذب المزيد من الشراكات المجتمعية الداعمة للتعليم. 

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

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

 ( .التحصيلي القدرات و ) قياس الثانوية العامة واختبار مركز 

 أولويات التطوير والتحسني
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 ضوابط التنفيذ

التقيد بالبرنامج الزمني لخطة اإلدارة. 

تطبيق معايير بناء خطة اإلدارة. 

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

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

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

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

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

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ، وتعزيز فرص التعلم مدى 

 الحياة للجميع

1

  

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين1.

 متوسط عدد ساعات التطوير المهني في القيادة التعليمية التي استكملها قادة المدارس2.

 «قياس»نسبة المعلمين المجتازين الختبار 3.

 .وتطويرهم تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم 

  

2

  

 عدد الميداليات واألوسمة في المسابقات الدولية1.

 نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين2.

3 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

  

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

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

 PISAمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة 3.

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

 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

  

4

  

 نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي1.

 نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي2.
5 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

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

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

  
 نسبة الطلبة في التعليم العالي غير الحكومي1.
 عدد المباني المدرسية الحكومية الموفرة من قبل القطاع الخاص2.
 نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس األهلية3.

8 رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم
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 األهداف العامة والتفصيلية

 م األهداف االستراتيجية العامة األهداف التفصيلية

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

 .العام المختلفة
، وتعزيز فرص التعلم للجميع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 

 مدى الحياة للجميع

1 

 تعزيز ثقافة التقويم الذاتي في الميدان التعليمي وفق المحددات االحصائية الوزارية  2-1/

 .الخاصة االرتقاء بتعليم الفئات ذات االحتياجات / 1-3

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

 .تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية 1-2/

 .التدريس تطبيق استراتيجيات  تفعيل/ 2-2

 2 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

 3 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار التوسع في استخدام التقنيات المالئمة في المدارس وصيانتها باستمرار/3-1

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

 تحسين وسائل االمن والسالمة في المباني المدرسية والمرافق التعليمية3-3/

 التوسع في انشاء المباني التعليمية لتلبية النمو الكمي  بمواصفات تحافظ على البيئة / 3-4

 .وتجويدها التوسع في برامج الموهوبين / 3-5

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

 

4 

 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة .تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة/ 5-1

 

5 

  /2-5 زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم

 .األخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطلبة المعرضين للخطر/5-3
تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق    تجويد البحوث التربوية لتطوير وتقويم التعليم/6-1

 العمل

6 

 .التعليم تطبيق نظم ومعايير الجودة في / 6-2

 .التعليمي تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام / 6-3

 .المجتمع تلبية المتطلبات إلنتاج المعرفة وحاجات سوق العمل وتنمية / 6-4

 .التعليمية المعلمات في المراحل / المعلمين توفير احتياجات المدارس من / 6-5

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

 

7 

 .وتوطينها تنفيذ أنظمة ضمان الجودة اإلدارية  7-2

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

 .والتعليمية 

 رفع كفاءة األداء في الميزانية بما يحقق ترشيد النفقات الرأسمالية و التشغيلية / 7-4

 .انتاجهم وتحسين  األداريينأداء |كفاءة رفع / 7-5

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

 

8 

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

 .تطوير برامج حضانات ورياض األطفال والتوسع بخدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة
1 

 .) االستدامة (التعلم مدى الحياة 
2 

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

 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية
4 

تطوير استراتيجية وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم من خالل رفع المستوى المهني للمعلمين وتطوير المنظومة المحيطة 

 .بالمهنة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمعلمين

5 

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

 .الجودة للخدمات المساندة

6 

 .المدرسية تحسين وسائل االمن والسالمة  في المباني 
7 

  .تعزيز المشاركة في المسابقات الدولية العلمية
8 

 .تطوير نظام التقويم الشامل للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتوقع حسب معايير لكل مرحلة
9 

 .لالصفيهتطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج واألنشطة 
10 

 .تعزيز مشاركة األسرة في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية
11 

 .االطفال تشجيع مشاركة القطاع االهلي في االستثمار بالتعليم العام  ورياض 
12 

16 



 

 االنشطة/ المشروعات/ البرامج/ المبادرات
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 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع االول الهدف االستراتيجي 

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

 المختلفة 

 والحضانات   (6-3)االطفال من  نسبة االطفال الملحقين برياض 1-1-1 مؤشر قياس األداء 

 خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكه  تطوير برامج الحضانات ورياض االطفال والتوسيع 1 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون  المشروع / اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ 
مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

خصص -الم المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

1 
في افتتاح  التوسع

 الروضات 

اطفال الروضه 

 (6-4)من 
 الفصل الثاني 

المباني 

 المدرسيه 
- - 

وفق 

المخصص 

 المالي

قسم رياض 

 االطفال 

 

التخطيط 

 المدرسي 

افتتاحها في الروضات التي تم  عدد

 ( .  2عدد)القائمة المدارس 

2 
تشغيل حضانات 

 المرحله االولى 

مدارس 

 وروضات 
 مستمر 

المباني 

 المدرسيه 
_ _ 

وفق 

المخصص 

 المالي

 

قسم رياض 

 االطفال 

التخطيط 

المدرسي 

والتعليم 

 االهلي 

   تهيئة الفتتاح الحضانات
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 االستراتيجي األولالهدف 



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

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

 االبتدائي  معدل االلتحاق الصافي بالصف  ألول 2-1-1 مؤشر قياس األداء 

 (االستدامة)التعلم مدى الحياة  2 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

 (قبولي)برنامج  1
طالب وطالبات 

 (مستجدون)
1439/5/8 1439/12/19 

قاعة التدريب 

 (بنات/بنين)
- - - 

االختبارات 

 والقبول

التدريب 

التربوي 

االعالم )

التربوي 

المدارس 

 (بنات-بنين)

انخفاض نسبة التعثر في 

 التسجيل

نشر ثقافة التسجيل بالمجتمع 

 %85 المحلي بنسبة

تطبيق اجراءات التسجيل 

 %100بنسبة 
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 األول الهدف االستراتيجي 
، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميعللجميع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل   

 ثقافة التقويم الذاتي في الميدان التعليمي وفق المحددات اإلحصائية الوزارية  تعزيز  2-1 الهدف التفصيلي 

 رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من اإلدارة  نسبة  3-2-1 مؤشر قياس األداء 

/  عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المشروع
- 

- 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

1 
 

 التقويم الذاتي 

جميع األقسام 

 واإلدارات 
 قسم األمانة  ال يوجد نعم / برنامج إلكتروني  1439/8/30 1439/7/1

جميع األقسام 

 واإلدارات 

من % 82تحقيق نسبة 

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

 الخاصة االرتقاء بتعليم الفئات ذات االحتياجات 3-1 الهدف التفصيلي 

 نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي االحتياجات الخاصة  4-3-1 مؤشر قياس األداء 

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

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

1 
سفيرات التربية 

 الخاصة 

طالبات التعليم 

 العام 
 مستمر   1440/ 12/ 23

مدارس 

 الدمج
- - 5000 

التربية 

 الخاصة 
 مدارس الدمج

نسبة تدريب الطالبات في 

مراحل التعليم العام 

20% 

2 
التربية  واقع برامج

 الخاصة 

 جميع برامج

 التربية 
1439/5/1 1440/2/20 

برامج 

التربية 

 الخاصة 

 

- - - 

قسم التربية 

 الخاصة 

 

قسم 

التجهيزات 

 المدرسية 

شؤون 

 المعلمين 

المدارس التي عدد •

دراسة استفادت من 

واقع برامج التربية 

الخاصة في مدارس 

 التعليم العام  

3 
إشراف األقران )

 تحت مظلة المشرفة 

معلمات 

 صعوبات التعلم 
 هـ1440/  3 /20 1439/  6/  9

مدارس 

برامج 

 الصعوبات 

- - - 
قسم التربية 

 الخاصة 

االبتدائية 

 الخامسة 

 

عدد المعلمات 

 المستفيدات من البرنامج 
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 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع و تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع  األول الهدف االستراتيجي 

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

 سنة فأكثر  15نسبة األمية الكبار    5 -4 -1 مؤشر قياس األداء 

/  البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
 إستدامة/ الحياة التعلم مدى  2

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 

 المخصص المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
 المساندة  الرئيسية  وزارة تحول وطني إلى من

1 
العقد العربي لمحو 

 األمية

األميون واألميات 

في المحافظة 

 وقراها

 تعليم الكبار  - - - مدارس تعليم الكبار مستمر

الجهات ذات 

 العالقة

من %  5نسبة انخفاض 

مجموع نسبة األمية في 

%   1المملكة لتصبح ما دون 

 .في نهاية العقد العربي 

 الحي المتعلم  2

السعوديين من 

سنة فما  15عمر 

 فوق من الجنسين

8  /5  /1439 

 مستمر
 -  مراكز الحي المتعلم 

من  500.000

 101بند + تطوير 

 مكافآت

 تعليم الكبار 

التخطيط 

/  المدرسي 

الموارد البشرية 

مؤسسات / 

 المجتمع

المنفذ المشاريع عدد •

بالحي المتعلم للفئة 

 المستهدفة 

عدد المستفيدات من •

 المشاريع الحي المتعلم

3 

تعزيز القيم الفكرية 

لدى النزالء وحب 

االنتماء للدين 

 والوطن

الدارسين و 

النزالء في مدارس 

 االصالحيات

8  /5  /1439 

 مستمر
 تعليم الكبار بنين - - - االصالحيات 

التوعية /النشاط 

و  التوجية/

 االرشاد

نسبة االنشطة المنفذة في 

 % 90االصالحيات 

4 
برنامج مجتمع بال 

 أمية

األميون واألميات 

في المحافظة 

 وقراها

8  /5  /1439 

 مستمر
  - مدارس تعليم الكبار 

رواتب  211111) 

برنامج ( ) الموظفين 

محو األمية و تعليم 

ـ ( الكبار و الكبيرات 

  101بند 

 تعليم الكبار 

معلمي و 

معلمات تعليم 

 الكبار

 % 100نسبة تنفيذ البرنامج 
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

 المدارس  متوسط عدد ساعات التدريب التي استكملها المعلمون وقادة 1-1-2 مؤشر قياس األداء

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

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

1 
 التشغيلية  الخطة

 لرياض االطفال

المشرفات 

التربويات 

لرياض االطفال 

قائدات 

 الروضات

1439/5/15 
 

1439/5/15 

قسم التخطيط 

 والمعلومات
 تمويل ذاتي - -

قسم التخطيط 

 والمعلومات

التدريب 

 التربوي

نسبة المستفيدات •

من قائدات % 40

من % 100الروضات 

مشرفات رياض 

 االطفال من البرنامج

 مؤشرات األداء الرئيسية 2

ات /ومنسقين

 الخطط

ومشرف 

ومشرفة من 

 كل قسم

1440/2/20 1440/2/22 
قسم التخطيط 

 والمعلومات
 تمويل ذاتي - -

قسم التخطيط 

 والمعلومات

التدريب 

 التربوي

المستفيدين  نسبة•

ات /من منسقين% 50

  والمشرفين

على  والمشرفات

 .البرنامج 

 السالمه الشخصيه للطفل  3
معلمات رياض 

 االطفال 
1439/7/8 1439/7/12 

مركز 

 التدريب 
 ذاتي  - -

قسم رياض 

 االطفال 
مركز 

 التدريب 
نسبة الملتحقات ببرنامج 

 %80السالمة الشخصية 
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 االستراتيجي الثانيالهدف 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

 عدد الساعات التطوير المهني التي يستكملها المعلمون  متوسط 1-1-2 مؤشر قياس األداء

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

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

 فن القاء القصص وتصنيعها  4
معلمات رياض 

 االطفال 
 

1439/7/22 1439/7/23 
 مركز التدريب 

 
 ذاتي - -

قسم رياض 

 االطفال 
مركز 

 التدريب 

نسبة الملتحقات ببرنامج  

فن القاء القصص 

 وتصنيعها 

من الفئة 20%

 المستهدفه 

5 
  النمائيهمعايير التعلم 

 سنوات (6-3)من 

معلمات رياض 

االطفال منسوبات 

 رياض االطفال 
1439/5/28 1439/5/30 

 مركز التدريب 
 

 ذاتي - -

قسم رياض 

 االطفال 
 

مركز 

 التدريب 

نسبة الملتحقات ببرنامج 

معايير التعلم النمائية 

من المعلمات 30%

100  % 

 من منسوبات  القسم

 مسؤوليتي  مصدري  6
أمينات مصادر 

 التعلم 

  الفصل االول من السنة المالية

1440/1439   
 

الثانوية 

 السابعة

 (  بنات)

- - - 

قسم 

 التجهيزات
 

 المدارس

من % 70نسبة تدريب 

أمينات مصادر التعلم 

على أستخدام أجهزة 

 مصادر التعلم 

 التعلم في نظام نور مصادر 7
أمينات مصادر 

 التعلم 
 هـ1439/ 6/6 هـ 1439/ 6/6

 مركز التدريب

 (بنات )
- - - 

قسم 
 التجهيزات

التدريب 

 التربوي

من % 70نسبة تدريب 

أمينات مصادر التعلم 

 على برنامج نور  
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

 متوسط عدد الساعات التطوير المهني التي يستكملها المعلمون  1-1-2 مؤشر قياس األداء

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

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

8 

البرنامج الوقائي 

لقضايا شاغلي والعالجي 

 الوظائف التعليمية 

 المشرفين  -

 القادة والوكالء-

 المرشدين -

 الجددالمعلمين 

 بنات --بنين 

 

1440/1/1 
1440/2/3 

 

مركز 

 التدريب
--- --- - 

إدارة 

 القضايا 

 التدريب-

 اإلشراف-

التوجيه -

 واإلرشاد

 المتابعة-

%   50نسبة تدريب •

 المستفيدينمن 

، قادة مشرفين )   •

 (مرشدين ووكالء، 

%     100نسبة تدريب •

   المستفيدين من 

 (جدد معلمين )

9 
مشرفة مرشحة   التوثيق 

 من كل قسم

التدريب   1439/8/1  1439/7/30

 التربوي

_ _   

- 

الجودة  

 الشاملة

التدريب  

 .التربوي

 %50نسبة حضور •

 االمستهدفينمن •

10   

 التقويم الذاتي المؤسسي

  

 رؤساء األقسام

 

1439/5/4 

  

نهاية الفصل 

األول من 

 هـ1440عام

  

التدريب 

 التربوي

 _   

√ 

  

- 

الجودة 

 الشاملة

التدريب 

 .التربوي

فريق 

التقويم 

 .الذاتي

مدرب 

 خارجي

  نسبة الملتحقات

رؤساء األقسام 

بالبرنامج 

50%  

  التقويمأدلة تعميم 

  الذاتي

على المؤسسي 

األقسام 

%100بنسبة  

25 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي 

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  1 -2 التفصيليالهدف 

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

 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
4 

 .اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية

/  اسم البرنامج م

 المشروع 

مكان  تاريخ التنفيذ  المستهدفون 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية 

المخصص 

 المالي

 مؤشرات اإلنجاز  جهات التنفيذ 

تحول  إلى  من

 وطني

 المساندة  الرئيسية  وزارة

  فريق التدقيق  الداخليالتدقيق   11

 اإلدارةأقسام 
1439/5/4 

 

الفصل نهاية  

األول من 

 هـ1440عام

التدريب  

 التربوي

الجودة  - √ -

 الشاملة

التدريب 

 .التربوي

فريق التدقيق 

 .الداخلي

نسبة الملتحقات بالبرنامج 

 %100تدريبي 

مهارات القائد  12

الناجح ومواجهة 

 تحديات الواقع

 هـ1440/2/10 قادة المدارس 
 هـ1440/2/10

 

مركز 

التدريب 

 التربوي

 

_ _ _ 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

مركز التدريب 

 التربوي

من الفئة % 95نسبة تدريب 

 المستهدفة

معلمين التربية  الوعي الفكري 13

 االسالمية
 

 هـ1440/2/8 هـ1440/2/8

مركز 

 - - - التدريب

اإلشراف 

التربوي 

 بنين

الحصانة 

 الفكرية 

من الفئة % 85حضور نسبة  

 المستهدفة

أدب الحوار مع  14

 األخر

معلمين التربية 

 االسالمية

 

   

 هـ1440/3/20  
 هـ1440/3/20  

 

مركز 

 - - - التدريب

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

التدريب  مركز

 التربوي

من الفئة % 85حضور نسبة 

 المستهدفة

معلمين التربية  القدوة الحسنة 15

 االسالمية

 

   

 هـ1440/5/18   هـ1440/5/18

مركز 

 - - - التدريب

اإلشراف 

 التربوي
 بنين

مركز التدريب 

 التربوي

من الفئة % 85حضور نسبة 

 المستهدفة 

26 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

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

 االطار الشامل لتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ
 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

الوظيفية للمعلمة الجدارات 16  

المعلمات المعينات 

-1433من عام 

هـ1439  

1439/5/18 1440/4/20 

مركز 

التدريب 

 بنات

211بند  _ ـــ  

التدريب 

 التربوي 

بنات/  

اإلشراف 

بنات/التربوي  

من المعلمات %30نسبة 

 المستهدفات

17 

التطوير المهني لمشرفي 

ومشرفات ومعلمي 

 ومعلمات اللغة اإلنجليزية

لمشرفي ومشرفات 

ومعلمي ومعلمات 

 اللغة اإلنجليزية

1439/5/4 1440/4/10 

مركز 

التدريب 

بنات/بنين    

 ـــ
√ 

 
211بند   

التدريب 

 التربوي 

بنات/بنين    

اإلشراف 

بنات/التربوي  

من مشرفات %80نسبة 

 اللغة االنجليزية

من معلمات %50نسبة 

 اللغة االنجليزية

18 

تهيئة معلمي ومعلمات مادة 

المهارات المهنية مجال 

الحاسب اآللي والمعلومات 

 العوقفي معاهد وبرامج 

السمعي في النظام الفصلي 

 للتعليم الثانوي

معلمات الحاسب 

اآللي للمرحلة 

 الثانوية

1439/6/16 1440/4/10 

مركز 

التدريب 

 بنات

211بند  _ ـــ  
التدريب 

بنات/التربوي   

اإلشراف 

بنات/التربوي  

من%80نسبة   

المرحلة )الحاسب معلمات 

(الثانوية   

27 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

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

 االطار الشامل لتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

(خبرات )مشروع  19  
مشرفات /  مشرفون  

المعلمات/ معلممون  
1439/5/4 1440/4/10 

مركز 

بنين التدريب 

بنات/  

 - _ ـــ

التدريب 

 التربوي 

بنات/بنين   

اإلشراف 

بنات/التربوي  

من المقاعد % 50نسبة 

المخصصة للعام المالي 

 الحالي

20 
الحقيبة التأسيسية للغة 

 العربية
 1439/7/1 معلمات اللغة العربية

1440/4/10 

 

مركز 

بنين التدريب 

بنات/  

 ـــ √ ــ
التدريب 

بنات/التربوي   

اإلشراف 

بنات/التربوي  

من الفئة % 50نسبة 

 المستهدفة

21 
التطوير المهني لمعلمات 

 رياض األطفال

معلمات رياض 

 األطفال
1439/6/16 1440/4/10 

مركز 

بنين التدريب 

بنات/  

211بند  _ ـــ  
التدريب 

بنات/التربوي   
 رياض االطفال

من%50نسبة   

رياض األطفال )معلمات 

(ساعة تدريبية 18بواقع   
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

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

 االطار الشامل لتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

22 

التطوير المهني القائم 

بحث )المدرسة على 

(الدرس   

الرياضيات  ةمعلماتمعلمو 

والعلوم في المدارس 

 والمشرفيالمستهدفة 

 والمشرفات 

1439/5/18 1440/4/18 
مركز التدريب 

بنات/بنين   
 ـــ √ ـــ

التدريب 

 التربوي

 بنات-بنين 

اإلشراف 

 التربوي

من  % 100تدريبنسبة  -

  50المشرفي والمشرفات و

من المعلمين والمعلمات % 

 على المشروع

ثالثة بحوثتقديم  - 

23 
المدارس المعززة 

 للسلوك االيجابي

قائدات ومرشدات جميع 

 المراحل
1439/5/25 1440/4/20 

مركز التدريب 

 بنات
 ـــ √ ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/  

التوجيه 

بنات/واإلرشاد   

من القائدات%40نسبة   

من المرشدات%60نسبة   

24 
فنيات القراءة والكتابة 

برايلعلى طريقة   

معلمات العوق البصري 

 ومعلمات التعليم العام
1439/6/9 1440/4/10 

مركز التدريب 

 بنات
 ـــ √ ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/  

 التربية الخاصة
%50نسبة     

 من الفئة المستهدفة 

25 
 

 قيادة آمنة

منسقات األمن والسالمة 

 بالمدارس
1439/7/1 1440/8/12 

مركز التدريب 

 بنات
 ـــ √ ـــ

التدريب 

التربوي 

بنات/  

 

االمن •

 والسالمة

من %  95نسبة تدريب •

 ات/المنسقين 

26 
 المحسوساتحقيبة 

 اليدوية

معلمات الرياضيات المرحلة 

 االبتدائية
 ــــ 1439/7/2

مركز التدريب 

 بنات
 ـــ √ ــ

مركز التدريب 

 بنات

اإلشراف 

 التربوي

%60نسبة   

 من الفئة المستهدفة 

29 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

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

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

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من

التحول 

 وطني
 المساندة الرئيسية الوزارة

27 
التطوير المهني للقيادات 

 العليا والوسطى والتنفيذية

القيادات العليا  

ومديرو اإلدارات 

ورؤساء األقسام  

والمشرفون 

التربويون وقادة 

 المدارس

1439/5/4 1440/4/25 
 مركز التدريب

 (بنين)

- 

  
√ 211 

التدريب 

 بنين/ التربوي

الجامعات 

 العالمية

  

من المقاعد % 80إنجاز 

المتاحة للعام المالي 

 الحالي

28 
التطوير المهني لمحضري 

 المختبرات

محضرو 

 ومحضرات المختبر

 (بنات –بنين )

1439/5/4 1440/4/25 
–مركزالتدريب

 بنات-بنين
- √ 211 

التدريب 

بنين / التربوي

 بنات

اإلشراف 

 التربوي

 (بنات -بنين)

من  عدد المستفيدين

 البرنامج لمدارس العينة

29 
التأهيل األكاديمي العالي 

 لشاغلي الوظائف التعليمية

شاغلو الوظائف 

 التعليمية
1439/5/4 1440/4/25 

الجامعات 

 المحلية

الجامعات 

 العالمية

- - - 
التدريب 

 بنين/ التربوي
 جميع االقسام

من المقاعد % 80إنجاز 

المتاحة للعام المالي 

 الحالي

30 
البرامج اإلثرائية للنمو 

 المعرفي المسائية

 المعلمون

 (ث-م)
1439/7/8 1440/4/10 

 مركز

 التدريب
- - - 

التدريب 

 بنين/ التربوي

اإلشراف 

التربوي 

 (بنين)

عدد البرامج المنفذة 

من البرامج % 90

 المقترحة 

30 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

 القيادة التعليميةالمعلمين و  استكملهامتوسط عدد ساعات التطوير المهني التي  1-1-2 مؤشر قياس األداء

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

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 التنفيذتاريخ  

 مكان التنفيذ

 الماليةجهة التكلفة 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
التحول  المساندة الرئيسية إلى من

 الوطني
 وزارة

31 
التطوير المهني لمنسوبي 

 التربية  الخاصة
 1440/4/25 1439/5/4 معلمون ومعلمات

–مركزالتدريب

 بنين وبنات
- 

  

√ 
 211بند 

التدريب 

/  التربوي

 بنات-بنين

التربية 

 الخاصة

 (بنات –بنين )

من % 85نسبة تدريب 

العينة المستهدفة بواقع 

 ساعة تدريبية 18

  

32 
التطوير المهني لمعلمي 

 فصول الموهوبين

المشرفون 

والمشرفات ومعلمو 

ومعلمات فصول 

 الموهبين

 (بنات-بنين)

1439/5/4 1440/4/25 
–مركزالتدريب

 بنات-بنين 
- 

  

√ 
 211بند 

التدريب 

/  التربوي

 بنات-بنين

 الموهوبين

 (بنات-بنين)

من % 90تدريب نسبة 

العينية المستهدفة 

ساعة  18بواقع 

 تدريبية

33 
التقويم التربوي مهارات 

 وتطبيقات

المشرفون 

- تربوينومشرفات 

 ومعلمو ومعلمات

 (بنات-بنين)

1439/5/4 1440/4/25 
–مركزالتدريب

 بنات-بنين 
 211بند  - -

التدريب 

بنين / التربوي

 بنات-

اإلشراف 

 التربوي

  

 (بنات-بنين)

من  % 90تدريبنسبة 

المشرفي والمشرفات 

من المعلمين %  30و

والمعلمات على 

مهارات التقويم 

 التربوي

31 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

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

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

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 الماليةجهة التكلفة 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ
 اإلنجازمؤشرات 

التحول  المساندة الرئيسية إلى من 

 الوطني
 وزارة

34 

برامج الشراكة مع 

الجامعات المحلية 

للتطوير المهني 

للمشرفين والقيادات 

 والمعلمون

  

 مشرفون ومشرفات 

 قادة وقائدات 

ومعلمات معلمون 

 (بنات –بنين )

1439/5/4 1440/4/25 
 مركزالتدريب

 بنات–بنين 
 211بند  √ -

التدريب 

/  التربوي

 بنات-بنين

اإلشراف 

-التربوي بنين

 بنات

من % 80إنجاز 

المقاعد المخصصة للعام 

 المالي الحالي

35 
(  قوة االختيار)

 تحديات وحلول

معلمات اللغة 

 اإلنجليزية
1439/5/4 1440/4/25 

 - مركزالتدريب

 بنات
 ال يوجد - -

التدريب 

 بنات/ التربوي

اإلشراف 

التربوي 

 (بنات)

من % 80تدريب  نسبة

 معلمات اللغة اإلنجليزية

36 

التطوير المهني 

لمعلمي النظام 

 الفصلي والمقررات

 مشرفو ومشرفات

 معلمو ومعلمات

لغة -تربية اسالميه)

اجتماعية علوم -عربية 

تربية -علوم إدارية-

بالمرحلة ( أسرية

 الثانوية

1439/5/4 1440/4/25 
 – مركزالتدريب

 بنات -بنين 
 211بند  √ -

التدريب 

 التربوي

 بنات -بنين 

اإلشراف 

 التربوي 

 (بنات -بنين )

من % 80نسبة تدريب 

مشرفي ومعلمي المواد 

 المستهدفة

 ساعة تدريبية 18بواقع 

32 



 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

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

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

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ
جهة التكلفة 

 المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 المساندة الرئيسية إلى من

37 

مشروع المهارات 

المعلم األساسية لتمكين 

 (توطين التدريب)

المشرفون 

التربويون 

 والمعلمون

1439/5/4 1440/4/25 
 - مركزالتدريب

 بنين
- - - 

التدريب 

 بنين/ التربوي

اإلشراف 

التربوي 

 (بنين)

  

العينة المستهدفة  تمهين

لنقل الخبرات للمعلمين 

والمعلمات لتوطين 

   % 30التدريب بنسبة 

38 

  

التطوير المهني 

المتمازج في تدريس 

 العلوم والرياضيات

  

  

 معلمو ومعلمات

 العلوم والرياضيات
1439/5/4 1440/4/25 

 – مركزالتدريب

 بنات -بنين 
 211بند  √ -

التدريب 

بنين / التربوي

 بنات -

اإلشراف 

بنين )التربوي 

 (بنات -

من % 100إنجاز 

المقاعد المخصصة 

 للمرحلة التجريبية

39 

التطوير المهني 

لشاغلي الوظائف 

التعليمية لمشروع 

 حصانة

شاغلو الوظائف 

 التعليمية
1439/5/4 1440/4/25 

 –مركزالتدريب 

 بنات -بنين 
 211بند  √ -

التدريب 

بنين / التربوي

 بنات -

 إدارة التعليم

من % 80نسبة تدريب -

شاغلي الوظائف 

 التعليمية
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني االستراتيجي العامالهدف         

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

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

 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4 عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
اسم البرنامج  م

 المشروع/

المخصص  جهة التكلفة المالية مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ المستهدفون 

 المالي

 مؤشرات االنجاز جهات التنفيذ

برنامج  الى من

التحول 

 اوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة 

المرشدات  مهام المرشدة الصحية  40

   الصحيات

مركز التطوير  طوال العام

 االداري 

الشؤون  - - -

الصحية 

 المدرسية 

المرشدات تدريب نسبة  -

 %70الصحيات بنسبة 

المرشدات  االسعافات األولية  41

 معلمات  /الصحيات 

مركز التطوير  طوال العام

–االداري 

 المدارس 

الشؤون  - - -

الصحية 

 المدرسية 

المرشدات تدريب نسبة  جامعة الجوف

 %50الصحيات بنسبة 

فنون التعامل مع  42

 األخرين 

المرشدات 

 الصحيات

 معلمات

خالل الفصل الدراسي 

 الثاني 

   –المدارس 

التخطيط 

 والمعلومات 

الشؤون  - - -

الصحية 

 المدرسية 

المعلمات تدريب نسبة  -

 %30والمرشدات بنسبة 

التوعية بمضار  43

 المضادات الحيوية 

معلمات االبتدائية  

الثامنة عشر 

والثانوية الرابعة 

 عشر 

خالل الفصل الدراسي 

 الثاني 

االبتدائية الثامنة  

 عشر   

الشؤون  - - -

الصحية 

 المدرسية 

 

جمعية التنمية  

–األسرية 

مستشفى الصحة 

 النفسية       

عدد من تدريب نسبة 

 %30المعلمات 

 

المرشدات  التوحــد 44

 الصحيات 

خالل الفصل الدراسي 

 الثاني 

الشؤون  - - - مركز التدريب 

الصحية 

 المدرسية 

مرشدات تدريب نسبة  الخاصة التربية

المرحلة االبتدائية ورياض 

 %30األطفال   بنسبة  

المرشدات  السكري والتغذية  45

 الصحيات 

خالل الفصل الدراسي 

 االول

 هـ1440

مركز التطوير 

–االداري 

 المدارس

الشؤون  - - -

الصحية 

 المدرسية 

مركز السكري 

 والغدد الصماء

المرشدات تدريب نسبة 

 %50الصحيات بنسبة 
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 والتربوبهتحسين الكفاءة  النوعية للعناصر البشرية التعليمة  1-2 الهدف التفصيلي

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

/  البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
 اإلطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية 4

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

46 

 نحو الجودة واالرتقاء 

 التوجيه  واالرشاد با

 

  

المدارس المرشدات 

المشرفات  للتوجيه  

 و االرشاد

1439/12/22 1440/4/4 

التوجيه 

 واالرشاد

 والمدارس

---- --- 

234بند  
التوجيه 

االرشاد    

مركز التدريب 

  

المستهدفات ريب ت نسبة

50%بنسبة   

47 
العمل  االرشاد  حوسبه

  في نظام نور

 مرشدات 

القسممنسوبات   
 ----- ---- القسم والمدارس 1440/4/4 1439/12/22

تقنيه 

 المعلومات 

العمل االرشاد توثيق  نسبة  

في نظام نور  %60 

48 

دورة المدارس المعززة 

(تعزيز)االيجابي للسلوك 

  

(مرشد ات مرشدو  1439/5/4 1440/4/4 
مركز  التدريب  

  
----- ----- 

التدريب 

التربوي

  

المرشد ات   نسبة تدريب 

60% 
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

 والتربوبهتحسين الكفاءة  النوعية للعناصر البشرية التعليمة  1-2 الهدف التفصيلي

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

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

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من
التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

49 

 

رعاية السلوك دورة 

    وتقويمة
مرشدات طالبيات  في 

 جميع المراحل
 التدريب التربوي 1439/7/30 1439/5/4

------ ------ 

234بند  
التوجيه  

 االرشاد 

التدريب 

 التربوي

المرشد ات نسبة تدريب 

  60%  

50 
التعامل مع مهارات فن 

  المشكالت الطالبية
-------- ------ 

51 

 

  المساقط)عمل ورشة 

 (األفقية 

 

 1439/6/6 المدارس  قائدات 
 

1439/6/6 

 

 التربوي التدريب 

التخطيط  - √

 المدرسي

قائدات 

 المدارس  

عدد  - 

من % 20المتدربات

قائدات المدارس 

 المستجدات على

 البرنامج 

52 

تعليم بجودة أجهزة 

 محفوظة 

  

 الوكيالت

1439/6/25 
1439/6/25 

 

التجهيزات  - - - -

المدرسية 

 (بنات )

 المدارس

  

من % 50عدد الحضور 

 الفئة المستهدفة
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 الهدف االستراتيجي الثاني  اعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم\المعلمين تحسين استقطاب 

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

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

البرنامج عنوان المبادرة المرتبطة بها  4 التعليميةاالطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات 

 المشروع/
   جهات التنفيذ مؤشرات االنجاز

المخصص 

 المالي 

 م اسم البرنامج المستهدفون تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ جهة التكلفة المالية 

تحول  وزاره رئيسة مساندة 

 وطني
 من الى

 %  50نسبة تدريب

من الفئة المستهدفة على 

 النظام 

 

التدريب 

 التربوي

 

تقنية 

 المعلومات

    

قاعة الشؤون  - _ -

 التعليمية

في  االنظمهدعم  رئيسات األقسام   مستمر

 نظام نور 

53 

من % 50تدريب نسبة 

 المستهدفةالفئه 

 

التدريب 

 التربوي

 

تقنية 

 المعلومات

    

  معلمات الحاسب مستمر القاعه  - _ -

 معامل الحاسب 

54 

 %(50)نسبة تدريب   

  %( 85)و القائداتمن 

من المعلمات المستهدفة 

 على النظام 

 

التدريب 

 التربوي

 

تقنية 

 المعلومات

    

 

- 

 

 

_  

قاعة الشؤون 

 التعليمية

 

 مستمر

 قائدات ومعلمات 

–رياض أطفال )

متوسط –ابتدائي 

 (نظام مقررات –

 

نظام نور لمستخدم 

 قائد ومعلم

 

55 
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

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

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

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

56 
التعامل مع اضطراب  كيفية

   الذاتوية

مدارس  معلمات

وبرامج التربية 

 الخاصة 

 هـ1439/ 6/ 27 1439/6/26
التدريب 

 التربوي
- - - 

قسم 

التربية 

 الخاصة 

التدريب 

 التربوي 

حضور من % 25نسبه 

معلمات الدمج ومعلمات 

 التربية الخاصة 

57 
 تدخل المبكر

 

معلمات رياض األطفال 

ومعلمات التربية 

 الخاصة 

 هـ1439/  7/  25

 

 هـ1439/ 7/ 26

 

التدريب 

 التربوي
- - - 

قسم 

التربية 

الخاصة 

 (بنات)

التدريب 

 التربوي 

%  25نسبه حضور عدد 

 من معلمات رياض

58 
التواصل الفعال مع ذوي 

 االحتياجات الخاصة

معلمات مدارس 

وبرامج التربية 

 الخاصة 

 هـ1439/ 5/ 25 هـ1439/  5/ 25
التدريب 

 التربوي
- - - 

قسم 

التربية 

 الخاصة

االعالم 

 التربوي

%  70حضور عدد نسبة

معلمات التربية  من

الخاصة في طرق 

 التواصل الفعال
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي 

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

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

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

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
 إلى من

تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

59 
االتجاهات الحديثة في 

 تعليم الكبار
هـ  1439/  5/  22 هـ  1439/  5/  19 المعلمين  

مركز التدريب 

 بنين -
 ال يوجد _ -

 تعليم الكبار 

 "بنين " 

التدريب 

 التربوي

من %   95نسبة تدريب 

المعلمين المتقدمين للتدريس 

 .الليلي 

60 
االساليب التربوية 

 للتعامل مع الدارسين 
هـ  1440/  2/  5 المرشدات  هـ 1440/  2/   6 

مركز التدريب 

 التربوي

 "بنات " 

 ال يوجد _ _
 تعليم الكبار 

 "بنات " 

التدريب 

 التربوي

من %   95تدريب نسبة 

مرشدات المكلفات في مدارس 

 تعليم الكبار بنات 

61 
معلمي تعليم الكبار 

 الخصائص و المفاهيم 
هـ  1439/  7/  2 المعلمات  هـ  1439/  7/  4   

مركز التدريب 

 التربوي

 "بنات " 

 _ 9000   
 تعليم الكبار 

 "بنات " 

التدريب 

 التربوي

من %  95نسبة تدريب 

 .  المعلمات المكلفات بالتدريس 
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

 تنفيذية خاصة مؤشرات - مؤشر قياس األداء

 5 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم من خالل رفع المستوى المهني للمعلمين وتطوير  تطوير استراتيجية

 المنظومة المحيطة بالمهنة ورفع مستوى الخدمات المتقدمة للمعلمين 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

 معلمو الحاسب اآللي الروبوتات تطبيقات عملية 1
 

 هـ1440/5/22

 

 هـ1440/5/24

معمل 

الحاسب 

اآللي 

 بالمدرسة

_ _ _ 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

مركز التدريب 

 التربوي

من % 80نسبة تدريب  

 المتوسطة معلمي المرحلة

2 

الكفايات التدريسية لمعلم 

التربية البدنية وفق معايير 

 واألنشطة المناهج

 التربية البدنية معلمو

 

 هـ1440/1/10 

 

 

 هـ 1440/1/10

 

 

اإلشراف 

 التربوي
_ _ _ 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

التدريب   مركز

 التربوي

من % 95نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة

3 
الحقيبة األساسية لمناهج 

   العلوم
 معلمو العلوم

 

 هـ1440/5/5
 هـ1440/5/5

اإلشراف 

 التربوي

 

_ √ _ 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

 مركز التدريب 

من % 100نسبة تدريب 

معلمي العلوم لمناهج 

 التطوير
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

 تنفيذية خاصة مؤشرات - مؤشر قياس األداء

 5 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم من خالل رفع المستوى المهني للمعلمين وتطوير  تطوير استراتيجية

 المنظومة المحيطة بالمهنة ورفع مستوى الخدمات المتقدمة للمعلمين 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

المخص جهة التكلفة المالية

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

4 
التطوير المهني لمعلمي 

 التربية الفنية 
 _ √ _ التدريب  مركز هـ1440/2/3  هـ1440/2/3  الجدد  المعلمين

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

 مركز التدريب 
من % 85نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة

    المعلم األولى بالرعاية  5

 هـ1440/3/2  هـ1440/3/2  التربية الفنية معلمي

 _ _ _ مركز التدريب

 اإلشراف

 التربوي

 بنين

 

 مركز التدريب

من % 50نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة 

 معلمو العلوم 

 
 هـ1440/2/17  هـ1440/2/17 

من % 50نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة 

 

6 
أساليب متميزة في عرض 

 المفاهيم العلمية
 _ _ _ مركز التدريب  هـ1440/1/20   هـ1440/1/20   معلمو العلوم

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

 

مركز 

 التدريب

من % 20نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة 
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء

 5 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
استراتيجية وطنية لرفع مستوى المهني للمعلمين وتطوير المنظومة المحيطة ورفع مستوى  تطوير

 الخدمات المقدمة للمعلمين

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

7 

األساليب التربوية  في 

الصفية لمعلمي  اإلدارة

 اللغة اإلنجليزية

األولى  المعلمون 

 بالرعاية
 هـ1440/1/17 هـ1440/1/13

مركز 

 التدريب 
- - _ 

اإلشراف 

 التربوي

مركز 

 التدريب

%  80نسبة حضور 

من المعلمين 

 المستهدفين

   

8 
المشروع الشامل 

 للدراسات االجتماعية
 هـ1440/1/5 هـ1440/1/5 معلمو االجتماعيات

مركز 

 التدريب
_ 

√ 

 
_ 

اإلشراف 

 التربوي

مركز 

 التدريب

من % 58نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة 

 هـ1440/3/24 االجتماعات معلمو   برنامج جودة التعليم 9

 

 هـ1440/3/24

 

مركز 

 التدريب
_ _ _ 

اإلشراف 

 التربوي
مركز 

 التدريب
من % 85نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة 

 هـ1440/1/4 هـ1440/1/4 معلمي اللغة العربية القراءة المتميزة 10

مركز 

التدريب 

 التربوي

_ _ _ 
اإلشراف 

 التربوي

مركز 

 التدربب

من % 50نسبة تدريب 

 الفئة المستهدفة 
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي

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

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء

 5 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
تطوير استراتيجية وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم من خالل رفع المستوى المهني للمعلمين وتطوير 

 .المنظومة المحيطة بالمهنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

11 

خير من استأجرت القوي 

لتقويم الممارسات " األمين 

التعليمية في ضوء 

 أخالقيات المهنة

 المعلمات
 قائدات المدارس

 - - المدارس 1440/4/30 1439/5/4
تمويل 

 ذاتي

قسم 

اإلشراف 

 التربوي

 بنات

قسم 

 التدريب 

نسبة انخفاض 

التربوية القضايا 

عن العام % 1بنسبة 

 .السابق

12 
 بذور التميز

 (نماء وقطاف)

 طالبات

 المعلمات

 قائدات المدارس

1439/5/4 

 

1440/4/30 

 

اإلشراف 

 التربوي
- - 

تمويل 

 ذاتي

قسم 

اإلشراف 

 التربوي

 بنات

 

قسم 

 التدريب 

نسبة المدارس التي 

تأهلت للمشاركة في 

الحصول  على جوائز 

تميز في األداء على 

المستوى الوطني إلى 

 العدد الكلي للمدارس
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني   االستراتيجي الهدف 

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

 تنفيذية خاصة مؤشرات - مؤشر قياس األداء 

/  البرنامج  عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
5 

وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم من خالل رفع المستوى المهني للمعلمين وتطوير  تطوير استراتيجية
 المنظومة المحيطة بالمهنة ورفع مستوى الخدمات المتقدمة للمعلمين 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  الى من

 الوطني
 وزارة

 1440/1/17 الرياضيات معلموا التعلم النشط 13

 

1440/1/18 

 

مركز 

التدريب 

 التربوي

- - - 

 اإلشراف

 التربوي

 بنين

مركز التدريب 

 التربوي

نسبة تطبيق المعلمين 

استراتيجيات التعلم النشط 

45% 

14 

الحقيبة األساسية 

 لتدريس مادة

 الرياضيات

الرياضيات  معلموا

 الجدد

1440/1/24 

 

1440/1/24 

 

مركز 

التدريب 

 التربوي

- √ - 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

مركز التدريب 

 التربوي

من الفئة % 95نسبة تدريب 

 .المستهدفة

 

15 
 تأهيل المعلمين الجدد 

 

معلمو التربية 

 اإلسالمية

 

1440/2/22 1440/2/22 

مركز 

التدريب 

 التربوي

 

- - - 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

مركز التدريب 

 التربوي

من الفئة % 95نسبة تدريب 

 المستهدفة
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 وتطويرهم  تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم الثاني الهدف االستراتيجي 

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

 تنفيذية خاصة مؤشرات - مؤشر قياس األداء 

 5 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم من خالل رفع المستوى المهني للمعلمين وتطوير  تطوير استراتيجية

 المنظومة المحيطة بالمهنة ورفع مستوى الخدمات المتقدمة للمعلمين 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 
 وطني

 المساندة  الرئيسية  وزارة

16 
الضعف اإلمالئي 

 والقرآئي

معلمي  

الصفوف 

 األولية 

 هـ1440/1/7 هـ1440/1/7 
 مركز 

 التدريب
- - - 

اإلشراف  

 التربوي

 بنين

 التدريب مركز 

من معلمي % 40 نسبة تطبيق

الصفوف األولية الستراتيجيات 

 تدريس اإلمالء والقراءة

17 
الكفايات األساسية 

 لمعلم الصف

معلمي 

الصفوف 

 األولية 

 هـ1440/3/25 هـ1440/3/25
 مركز 

 التدريب
- - - 

اإلشراف  

 التربوي

 بنين

 

 التدريب مركز 

  نسبة تحسن الكفايات اللغوية

لمعلمي الصفوف األولية بنسبة 

35% 

18 
تحسين  مشروع

األداء التعليمي 

 للمرحلة االبتدائية

المرحلة  طالب

 االبتدائية
 - √ - المدارس 1440/1/10 1439/12/29

اإلشراف  

 التربوي

 بنين

 

اإلشراف  

 التربوي

من مدارس % 35نسبة تطبيق 

 المحافظة وقراها
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 وتطويرهم  تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم الثاني الهدف االستراتيجي 

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

 تنفيذية خاصة مؤشرات - مؤشر قياس األداء 

 5 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم من خالل رفع المستوى المهني للمعلمين وتطوير  تطوير استراتيجية

 المنظومة المحيطة بالمهنة ورفع مستوى الخدمات المتقدمة للمعلمين 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 
 وطني

 المساندة  الرئيسية  وزارة

19 

التربية  معلمو فن بناء االختبارات

اإلسالمية 

للمرحلتين 

المتوسطة 

 والثانوية

 هـ1440/3/26 هـ1440/3/26

مركز التدريب  

 التربوي

- - - 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

 مركز التدريب 

 التربوي

من الفئة % 95نسبة تدريب  

 المستهدفة

20 

مهارات تقييم التدريبات 

 العملية

معلمو الحاسب 

 اآللي
 هـ1440/1/15 هـ1440/1/15

مركز التدريب 

 التربوي
- - - 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

مركز التدريب  

 التربوي

الفئة  من% 90نسبة تدريب 

 المستهدفة
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 تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الثاني الهدف االستراتيجي 

 تفعيل تطبيق استراتيجيات التدريس  2-2 الهدف التفصيلي 

 مؤشر قياس األداء 
2-2 -2 

 

لذوي االحتياجات الخاصة  لدى معلمي الفصول العادية   تطبيق مهارات التدريس نسبة

  ومعلمي التربية الخاصة 

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

 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 
مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  إلى من

 الوطني
 وزارة

1- 
 مهارات التدريس

 لإلعاقة البصرية 

معلمات مدارس دمج 

المكفوفين ومعلمات 

 التربية الخاصة 

 هـ1439/ 7/ 29
 هـ1439/ 7/ 29

 

المتوسطة 

15   
 -  -   500 

قسم 

التربية 

 الخاصة 

المتوسط

 15ة 

عدد المعلمات 

 معلمة  15المستفيدات 
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   االستراتيجي الهدف 

 في استخدام التقنيات المالئمة بالمدارس وصيانتها باستمرار  التوسع 1-3 الهدف التفصيلي 

 تحسن من البيئة التعليمية  نسبة المدارس المطبقة لجميع الخدمات التعليمية اإللكترونية التي 1-1-3 مؤشر قياس األداء 

/  البرنامج  عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
6 

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

 وتحسين الجودة للخدمات المساندة

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  الى من

 الوطني
 وزارة

1 

التعلم في نظام  مصادر

نور               

 (الهيكلة واآللية )

أمناء مصادر 

 التعلم 
 هـ1439/ 5/11 هـ1439/ 5/11

مركز 

 التدريب

 (بنين)

- - - 

التجهيزات 

 المدرسية

 بنين 

التدريب 

 التربوي 

من أمناء % 80نسبة تدريب 

 مصادر التعلم

2 

تطبيقات تعليمية 

خدمات جوجل )

 ( التعليمية

أمناء مصادر 

 التعلم 
 هـ1439/ 7/2 هـ1439/ 7/2

مركز 

 التدريب

 (بنين)

- - - 

التجهيزات 

 المدرسية 

 بنين

مركز 

 التدريب 

من أمناء % 80نسبة تدريب 

 مصادر التعلم

3 
 

 برنامج االستعداد 

جميع األقسام 

واإلدارات 

 والمدارس

1439/3/1 1440/2/30 
برنامج 

 إلكتروني   
 ال يوجد نعم -

قسم 

 األمانة 

جميع 

 األقسام   

في جميع % 100تحقيق نسبة 

 مؤشرات االستعداد    

 االستراتيجي الثالثالهدف 
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   االستراتيجي الهدف 

 في استخدام التقنيات المالئمة بالمدارس وصيانتها باستمرار  التوسع 1-3 الهدف التفصيلي 

 تحسن من البيئة التعليمية  نسبة المدارس المطبقة لجميع الخدمات التعليمية اإللكترونية التي 1-1-3 مؤشر قياس األداء 

/  البرنامج  عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
6 

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

 التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة

 المستهدفون  المشروع / اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ 

مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  الى من

 الوطني
 وزارة

4 

 السبورات الذكية

(iq- board –(smart 

tech 

 المدارس  قادة

 -المعلمون  

 المعلمات 

 - - - المدارس هـ1439/ 6/17 هـ1439/ 5/29

التجهيزات 

المدرسية 

 بنات  – بنين

التدريب 

 التربوي 

نسبة االستفادة من •

قاعات تقنيات التعليم 
50% 

5 
 الخدمة الذاتية

 لنظام فارس ونور 

منسوبات 

 الروضات
 مستمر  مستمر 

الروضه 

 السابعة 
- - -  

قسم رياض 

 االطفال 

الروضه 

 السابعة 

سبة الموظفات ن -

المستفيدات من 

.نظام فارس   

نسبة االطفال التجاوز  -

المستفيدين من 

.نظام نور   

6 

 

االلكتروني البرنامج  

لقياس رضا المستفيد "
 "من خدمات اإلدارة

  

 أقسام اإلدارة

  

  

1439/7/1 

  

نهاية الفصل 

األول من 
 هـ1440عام

  

- 

 

- 

 

- 

  

 ال يوجد

  

الجودة 
 الشاملة

  
تقنية 

 .المعلومات

البرنامج إعداد  -
 االلكتروني

7 
 

تقنية المقاصف 
 المدرسية 

مدارس األسر 

جميع + المنتجة 

المدارس 
 المتبقية 

 - - - المدارس 1440/3/24 1439/12/22
قسم خدمات 

 الطالب
 

 المدارس
عدد المدارس المستفيدة 

 التقنيةمن 
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   االستراتيجي الهدف 

 في استخدام التقنيات المالئمة بالمدارس وصيانتها باستمرار  التوسع 1-3 الهدف التفصيلي 

 نسبة المدارس المطبقة لجميع الخدمات التعليمية اإللكترونية التي تحسن من البيئة التعليمية  1-1-3 مؤشر قياس األداء 

/  البرنامج  عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
6 

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

 وتحسين الجودة للخدمات المساندة

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  الى من

 الوطني
 وزارة

8 
مهارات التعامل مع 

 نظام نور

مسؤولين 

ومسؤوالت نظام 

نور لجميع 

 المراحل

9/ 7 /1439 
1439/7/10 

 

التخطيط 

-بنين)والتطوير

 (بنات

 التدريب التربوي 

- - - 

االختبارات 

بنين )والقبول 

 (بنات_

التخطيط 

 والمعلومات

التدريب 

 التربوي

مسؤولين  نسبة تدريب

ومسؤوالت نظام نور 

بالمدارس ورياض االطفال 

87% 

9 
ارشفة الوثائق 

 الدراسية 
 المدارس 

الفصل الدراسي 

 االول 

 1440/صفر

نهاية الفصل 

 الدراسي االول 

 ربيع ثاني 

 هـ1440

 - - - المدارس
االختبارات 

 والقبول 

االشراف 

 التربوي 

تقنية  -

 المعلومات 

نسبة ارشفة نتائج •

%  80الطالبات  

 بالمدارس

10 
فرصتك للتدريب 

 عملك بمقر

مساعد االداري 

 بقسم االختبارات
 - - - قسم االختبارات 1439/7/5 هـ1439/ 7 /1

االختبارات 

 والقبول
-- 

نسبة تدريب المساعد •

االداري بقسم االختبارات 

 %90على نظام نور 
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   االستراتيجي الهدف 

 في استخدام التقنيات المالئمة بالمدارس وصيانتها باستمرار  التوسع 1-3 الهدف التفصيلي 

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء 

/  البرنامج  عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
6 

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

 وتحسين الجودة للخدمات المساندة

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  الى من

 الوطني
 وزارة

1 

 

 

قياس رضا 

 المستفيد

 اولياء االمور 

 ومنسوبي التعليم

 

22/ 5 /1439 

 

1439/8/3 

 

 المدارس 

 االقسام 
- - - 

خدمات 

 المستفيدين 

تقنية 

 المعلومات

 

نسبة المدارس واألقسام 

 المستفيدة من البرنامج

 رسائل للمستفيد  2
 مدارس  

 ومنسوبي التعليم 

الفصل الدراسي 

 االول 

 1440/صفر

نهاية الفصل 

الدراسي 

 االول 

 ربيع ثاني 

 هـ1440

خدمات  

 المستفيدين
- - - 

خدمات 

 المستفيدين 

سبة المدارس المستفيدة من ن ـ

 البرنامج

ـ نسبة االقسام المستفيدة من 

 البرنامج
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   االستراتيجي الهدف 

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

 مؤشرات تنفيذ خاصة  - مؤشر قياس األداء 

/  البرنامج  عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
6 

تخفيف االعباء االدارية على المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية لتقليل 

 التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  الى من

 الوطني
 وزارة

1 
التوسع في عمل 

 المختبر المركزي 

مشرفي المواد 

 العلمية 

 محضري المختبر 

 معلمي العلوم 

 الطالب 

مستمر خالل 

 العام الدراسي 

مستمر خالل 

 العام الدراسي 

المختبر 

 المركزي 
- - - 

التجهيزات 

المدرسية 

شعبة 

المختبرات 

 (بنين )

- 

من % 80نسبة تدريب 

 مشرفي ومحضري المختبر

 ومعلمي العلوم

 المختبرات االفتراضية  2
محضري المختبر 

 للمرحلة الثانوية 
 مستمر  مستمر 

مختبرات 

 المدارس 
- - - 

التجهيزات 

المدرسية 

شعبة 

المختبرات 

 (بنين )

- 
من % 90تدريب  نسبة

 محضري المختبر

3 

برنامج اعادة توزيع 

العهد حسب االحتياج 

 الفعلي لألقسام 

جميع األقسام 

 والمدارس 
 هـ1440 هـ1439

مراقبة 

 المخزون
- - - 

مراقبة 

 المخزون

األقسام و 

 المدارس
 عدد عمليات الجرد السنوي 
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   االستراتيجي الهدف 

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

 مؤشرات تنفيذ خاصة  - مؤشر قياس األداء 

/  البرنامج  عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
6 

تخفيف االعباء االدارية على المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية لتقليل التكاليف 

 وتحسين الجودة للخدمات المساندة 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  الى من

 الوطني
 وزارة

4 

 المقصف الجاذب

 

مقاصف  10

 مدرسية

  

 1440/5/14 هـ 1439/ 7/ 5
المدارس 

 المرشحة
- - - 

خدمات 

 المدارس الطالب
مدارس مستفيدة  10عدد 

 من التجربة 

5 

 

تطوير المهارات 

االساسية للعمل في 

 المقاصف المدرسية 

األسر 

 المنتجة 
1439/6/3 1439/8/3 

الثانوية 

الحادية 

 عشر 

- - - 
خدمات 

 الطالب
 المدارس

نسبة الحضور للورشة 

70% 

6 
التعلم )  ستيمتعليم 

 (بالتجربة واالبتكار 

معلمو الحاسب 

 اآللي
 هـ1440/3/17 هـ1440/3/15

مركز 

التدريب 

 التربوي

- √ - 

اإلشراف 

 التربوي

 بنين

مركز التدريب 

 التربوي

 من معلمي% 90نسبة تدريب 

 الحاسب اآللي
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار     الثالث   االستراتيجي الهدف 

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

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء 

/  البرنامج  عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع
5 

تطوير استراتيجية وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم من خالل رفع المستوى المهني للمعلمين وتطوير المنظومة 

 .المحيطة بالمهنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  الى من

 الوطني
 وزارة

 تمويل ذاتي - - المدارس 1440/4/30 1439/5/4 المدارس تجويد بيئات التعلم 7

قسم 

اإلشراف 

 التربوي

 بنات

 

- 

البيئة الصفية نسبة تحسن 

من المدارس % 10في  

 .خالل العام الدراسي 

نسبة انخفاض تسرب 

عن العام % 1الطالب 

 .السابق 

غياب انخفاض نسبة  

عن العام % 10الطالبات 

 .السابق 

8 

البيئات  تجويد

التربويه في رياض 

 االطفال 

روضات 

 العينه 
 مستمر  مستمر 

-1الروضات 

2-6-7-9 
- - - 

قسم 

رياض 

 االطفال 

التجهيزات 

 والصيانة 

 الالكرزنسبة تطبيق مقياس 

البيئات في الروضات  تجويد

 %100 العينه
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالث الهدف االستراتيجي العام

 التعليميةتحسين وسائل األمن والسالمة في المباني المدرسية والمرافق  3-3 الهدف التفصيلي

 نسبة برامج االمن والسالمة  في المدارس 3-3-3 مؤشر قياس األداء

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

المخصص  جهة التكلفة المالية مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ المستهدفون المشروع/اسم البرنامج م

 المالي

 مؤشرات اإلنجاز جهة التنفيذ

برنامج  إلى من

التحول 

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

تطبيق اشتراطات السالمة  1

 للبيئة المدرسية

المنشآت       

 التعليمية

المنشآت  مستمر مستمر

 التعليمية

حسب  - -

المخصص 

 المالي

 األمن 

 السالمة

 المدرسية

 المنشآت 

 التعليمية 

المدارس جاهزية  نسبة

 %90عن العام الماضي 

2 

أمن وسالمة ذوي 

االحتياجات الخاصة في 

 المدرسية المباني

 برامج

التربية 

 الخاصة 

 1440/ 4/ 20 هـ1439/ 5/ 20

برامج 

التربية 

 الخاصة 

- - - 
قسم التربية 

 الخاصة 

قسم األمن 

والسالمة 

 المدرسية 

إصدار كتيب عن أمن •

وسالمة ذوي 

االحتياجات الخاصة 

 وتعميمه 

 المدارس  المختبرات واألمن والسالمة  3

مستمر خالل 

الفصل الدراسي 

 الثاني 

 - - - االدارة  مستمر 

التجهيزات 

المدرسية 

شعبة 

المختبرات 

 المدرسية

 (بنات  )

األمن 

 والسالمة 

البرنامج على الفئة  تنفيذ

 %90المستهدفة بنسبة 
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 واالبتكار لإلبداع تحسين البيئة التعليمية المحفزة  الثالث الهدف االستراتيجي العام

 .التوسع في انشاء المباني التعليمية لتلبية النمو الكمي بمواصفات تحافظ على البيئة   4-3 الهدف التفصيلي

 نسبة تنفيذ خطة احالل المباني الحكومية محل المستأجرة 4-4-3 مؤشر قياس األداء

عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المشروع/

- - 

مكان  تاريخ التنفيذ المستهدفون المشروع/اسم البرنامج م

 التنفيذ

 مؤشرات االنجاز جهات التنفيذ جهة التكلفة 

برنامج  إلى من

التحول 

 الوطني

المخصص  الوزارة

 المالي

 المساندة الرئيسية

برنامج التوسع بال   1

 كثافة 

  المدارس   مستمر  مستمر  المدارس 

- 

 وفق √

 المخصص

شؤون  التخطيط المدرسي

 المعلمين

عدد المدارس التي تم -

القضاء على الكثافة الطالبية 

 .فيها 

المدارس المستفيدة  عدد  -

 .تعلية أدوار وبناء مالحق من
 طالب وطالبات مسح المدارس واحداثها 2

 القريات

1439/12/16 1440/3/1  

إدارة 

 التعليم

وفق  - -

 المخصص

 

شؤون  التخطيط المدرسي

 المعلمين

عدد المدارس التي تم 

 الموافقة على احداثها
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالث الهدف االستراتيجي العام

 التوسع في برامج الموهبين وتجويدها 5-3 الهدف التفصيلي

 عدد الميداليات واألوسمة في المسابقات الدولية 5-5-3 مؤشر قياس األداء

/  البرامج عنوان المبادرة المرتبطة بها 

 المشروع

 تعزيز المشاركات في المسابقات الدولية والعالمية  8

 م
 /البرنامج اسم 

 المشروع
 مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ المستهدفون

 جهة التكلفة المالية
المخص

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشر اإلنجاز
 برنامج 

 التحول 

 الوطني 

 المساندة  الرئيسية  الوزارة 

1 
األولمبياد الوطني 

 لإلبداع العلمي

 طالب وطالبات 

المرحلتين المتوسطة 

 والثانوية 

1439/9/1 1440/4/17 

 قسم الموهوبين
 (بنات-بنين)

+ 
 المدارس

-  

- 
قسم 

 الموهوبين 
 (بنات-بنين)

 المدارس 

من طالب % 5نسبة مشاركة 

طالبات المرحلتين المتوسطة / 

والثانوية باالولمبياد الوطني 
 .  لإلبداع العلمي 

2 
نظام التسريع 

 الطالبي 

طالب وطالبات 

الصف الرابع واألول 

متوسط المجتازين 
 لمعايير التسريع 

 م -ب

1439/6/20 1440/1/27 
 قسم الموهوبين

 (بنات-بنين)
-  

- 

قسم 
 الموهوبين 

 (بنات-بنين)
 المدارس 

/  من الطالب% 3اجتياز 

الطالبات الذين انطبقت عليهم 
 شروط نظام التسريع  

3 

برنامج الرعاية 

برنامج " الصباحية 

لرعاية الموهوبين 
   "المدرسي

طالب الصف الرابع 

االبتدائي إلى الصف 
 الثالث ثانوي 

 العام المالي 
1439-1440 

 العام المالي 
1439-1440 

 قسم الموهوبين
 (بنات-بنين)

+  
 المدارس 

-  

- 

قسم 
 الموهوبين 

 (بنات-بنين)
 المدارس 

المبتكرين إلى نسبة  الطلبة  
20  % 
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالث الهدف االستراتيجي العام

 التوسع في برامج الموهبين وتجويدها 5-3 الهدف التفصيلي

 .بالموهوبين نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة  6-5-3 مؤشر قياس األداء

/  البرامج عنوان المبادرة المرتبطة بها 

 المشروع

- - 

 م
 /اسم البرنامج 

 المشروع
 مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ المستهدفون

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشر اإلنجاز
 برنامج 

 التحول 

 الوطني 

 المساندة  الرئيسية  الوزارة 

 فصول الموهوبين   1

الطالب 

والطالبات 

 الموهوبين

 مستمر   1439/1/1
 مدارس 

 (بنات-بنين)
- - 

قسم  -

 الموهوبين 

 (بنات-بنين)

 المدارس 
الموهوبين في نسبة 

 % .5المدارس إلى 

2 
المشروع الوطني 

للتعرف على 

 الموهوبين 

طالب الصف 

الثالث والسادس 

 والثالث المتوسط 

1439/12/19 1440/7/30 

 

 مدارس

 (بنات-بنين)

-  

قسم  -

 الموهوبين 

 (بنات-بنين)

 المدارس 

العدد نسبة ترشيح  

المخصص لإلدارة 

100   % 
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 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار الثالث الهدف االستراتيجي العام

 التوسع في برامج الموهبين وتجويدها 5-3 الهدف التفصيلي

 .بالموهوبين نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة  6-5-3 مؤشر قياس األداء

/  البرامج عنوان المبادرة المرتبطة بها 

 المشروع

- - 

 م
 /اسم البرنامج 

 المشروع
 مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ المستهدفون

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشر اإلنجاز
 برنامج 

 التحول 

 الوطني 

 المساندة  الرئيسية  الوزارة 

 فصول الموهوبين   1

الطالب 

والطالبات 

 الموهوبين

 مستمر   1439/1/1
 مدارس 

 (بنات-بنين)
- - 

قسم  -

 الموهوبين 

 (بنات-بنين)

 المدارس 
الموهوبين في نسبة 

 % .5المدارس إلى 

2 

المشروع الوطني 

للتعرف على 

 الموهوبين 

طالب الصف 

الثالث 

والسادس 

والثالث 

 المتوسط 

1439/12/19 1440/7/30 

 

 مدارس

 (بنات-بنين)

-  

- 
قسم 

 الموهوبين 

 (بنات-بنين)

 المدارس 

العدد نسبة ترشيح  

المخصص لإلدارة 

100   % 
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 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع الهدف االستراتيجي 

 تحسين معدالت األداء دولياً ومحلياً  1-4  الهدف التفصيلي 

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء 

/  عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المشروع
9 

تطوير نظام  للتقويم الشامل  للمقررات األساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتوقع 

 حسب معايير كل مرحلة دراسية 

 المستهدفون  المشروع / اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

المخص جهة التكلفة المالية 

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
 المساندة  الرئيسية  إلى من

التحول 

 الوطني
 وزارة

1 

في  المفاهيمياالستيعاب 

ضوء البناء المعرفي 

التخصصي والتفكير الناقد 

 واإلبداعي 

 المعلمات 

 الطالبات
 هـ1440/ 4/ 30 هـ1439/ 12/  22

 المدارس

مركز التدريب 

 التربوي

- - 
تمويل 

 ذاتي

قسم 

اإلشراف 

 التربوي

 بنات

 

قسم 

التدريب 

 التربوي

نسبة النجاح النوعي في 

المرحلتين المتوسطة 

%  5والثانوية بنسبة  

 .مقارنة بالعام السابق 

2 

التحسين النوعي لتعليم  

المرحلة االبتدائية لمادتي 

 الرياضيات واللغة العربية

طالبات الصف 
 الرابع

طالبات الصف 

 األول متوسط

 - - المدارس هـ1440/ 4/ 30 هـ 1439/ 5/ 4
تمويل 

 ذاتي

قسم 

اإلشراف 

 التربوي

 بنات

 

 المدارس

تعلم نسبة تحسن  

الطالبات في مادتي 

الرياضيات واللغة العربية 

في نتائج االختبارات 

 .البعدية

 بناء االختبار الجيد 3

وكيالت 

 القياس 

 للمرحلة

 المتوسطة

1439/7/8 1439/7/8 
 التدريب 

 التربوي
- - - 

التخطيط 
 والمعلومات

 التدريب

 التربوي

نسبة تدريب وكيالت 

القياس للمرحلة المتوسطة 

 %20في االختبار الجيد
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 تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم الرابع   الهدف االستراتيجي 

 معدالت أداء الطالب محليا ودوليا تحسين 1-4 الهدف التفصيلي 

 تنفيذية خاصة مؤشرات - مؤشر قياس األداء 

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

 حسب معايير لكل مرحلة

 المستهدفون  المشروع / اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

المخص المالية 

ص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
التحول  المساندة  الرئيسية  إلى من

 الوطني
 وزارة

4 

دراسة الفجوة بين نتائج 

الثانوية العامة 

 واختبارات قياس

طالب وطالبات الصف 

 الثالث ثانوي
20/ 5 /1439 1440/5/10 

قسم االختبارات 

-والقبول بنين

 بنات

.  - 

االختبارات 

والقبول 

-بنين)

 (بنات

 

االشراف 

 التربوي

  التوجيه

واإلرشاد 

 بنات-بنين

تعميم بترتيب المدارس 

 حسب نسب الفجوة

تقارير بالمهارات التي لدى 

الطالب والطالبات ضعف 

 فيها في اختباري القدرات

والتحصيلي من المركز 

 الوطني للقياس والتقويم

 الخارطة االحصائية 5

المعلمون والمعلمات 

طالب وطالبات الصفين 

الثالث متوسط والثالث 

 ثانوي

 - - - المدارس هـ1440 /7 هـ1440 /2

االختبارات 

والقبول 

-بنين)

 (بنات

 

االشراف  -

 –التربوي 
النشاط 
 –الطالبي 

التوجيه 

 واالرشاد 

إدراج تقارير الخارطة 

في نظام  اإلحصائية

 %100الخارطة بنسبة 

61 



 الهدف االستراتيجي الخامس القيم والمهارات األساسية للطلبةتعزيز            

 الهدف التفصيلي 1-5 تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة

 مؤشر قياس األداء - مؤشرات تنفيذية خاصة

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية والمؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية 

 و تضمينها في المناهج واالنشطة غير الصفية

10

  

 المشروع / عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج

المالي   جهات التنفيذ اإلنجازمؤشرات  

 المخصص

   جهة التكلفة المالية

 مكان التنفيذ

   تاريخ التنفيذ

 المستهدفون

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

 م

 من إلى وطني وزارة الرئيسية المساندة

نسبة ردم الفجوة  بين 

اختبار القدرات والتحصيلي 

 %50لدى الطالبات 

و  التوجيه قياس

 االرشاد

  

234بند - - -  

 المدارس

طالبات  الصف  هـ1439/5/4 1440/4/4

 الثالث ثانوي

  

قدراتي اعلى

  

 1 

  

  

نسبة انخفاض معدل 

المشكالت في المدارس 
50% 

و التوجيه  المدارس
 االرشاد

  المدارس - - -234-
1440/4/4 

 
  

الطالبات جمع  هـ1439/5/4
(ث-م -ب)  

 
 اثربصمة  

2 

المدارس المنفذة لتهيئة  عدد

االرشادية لطالب والطالبات 

 المستجدين

االشراف 

-التربوي

النشاط 

-الطالبي

االعالم 

 التربوي

التوجيه 

 والرشاد

- 

234بند والطالب والطالبات  1439/12/22 1439/12/6 المدارس - - 

المستجدين في 

 الصف

ث-م-ب)اول )  

(رابع  

التهيئة االرشادية 

لطالب والطالبات 

 المستجدين

3 

برنامج اسبوع  نفيذ ت نسبة

في  االرشاد التعليمي والمهني 

 %100المدارس 

مستوى الوعي للعينة  رفع  -

بالدليل التعليمي والمهني 

 %99للطالب بنسبة

االشراف 

-التربوي

النشاط 

-الطالبي

االعالم  

 التربوي

التوجيه 

 والرشاد

234من بند  جميع طالبات  1439/5/4 1440/4/4 المدارس - - 

(ث-م)وطالب   

االرشاد  التعليمي 

 المهني

4 
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  الهدف االستراتيجي الخامس



 الهدف االستراتيجي الخامس تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

 الهدف التفصيلي 1-5 تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة

 مؤشر قياس األداء - مؤشرات تنفيذية خاصة

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية والمؤدية للنجاح في الحياة العامة 

 والعملية و تضمينها في المناهج واالنشطة غير الصفية

 المشروع / عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 10

  

 مؤشرات اإلنجاز

المالي   جهات التنفيذ

 المخصص

   جهة التكلفة المالية

 مكان التنفيذ

   تاريخ التنفيذ

 المستهدفون

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

 تحول وزارة الرئيسية المساندة م

 وطني 

 من إلى

نسبة تنفيذ البرنامج 

االرشادي على مدارس 

%100العينة    

التوجيه  المدارس

واالرشاد

  

المدارس   ---- نعم 9450

  

الطالب والطالبات - 1439/5/4 1440/4/4

 المرشدات 

القائدات في جميع 

 المراحل

التطبيقات 

التربوية  

(النموخصائص  ) 

5 

نسبة تنفيذ  البرنامج 

التثقيفي على مدارس العينة 

  100%  

التدريب 

-التربوي

المؤسسات 

والهيئات ذات 

 العالقة

التوجيه 

 واإلرشاد

الطلبةجميع  1439/5/4 1440/4/4 المدرس --- - - االطار العام   

لرعاية السلوك 

وتقويمه

 

  

6 

نسبة انضباط الطالب 

%80والطالبات بالمدارس   

التوجيه  المدارس

 واإلرشاد

انضباطي   طالب وطالبات 1440/4/9 1440/12/22 المدارس - - -

مسؤوليتي

  

7 

  طالباتلطالب وتدريب انسبة 

 %50المرحلة الثانوية 

الشؤون  جامعة الجوف

الصحية 

 المدرسية 

 

طالبات طالب و طوال العام  المدارس  - - -

 المرحلة الثانوية 

 

 8 االسرة صحة
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 تعزيز القيم والمهارات األساسية  الخامس الهدف االستراتيجي العام

 تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة 1-5 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذية خاصة - قياس األداءمؤشر 

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية والمؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية و تضمينها في المناهج واالنشطة  10 عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 غير الصفية

البرنامج اسم  م

 المشروع/

المخصص  جهة التكلفة المالية مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ المستهدفون 

 المالي

 مؤشرات االنجاز جهات التنفيذ

برنامج  الى من

التحول 

 وطنيلا

 المساندة الرئيسية الوزارة 

التوعية  9

 بمرحلة البلوغ 

طالبات المرحلة 

المتوسطة 

 والثانوية 

الشؤون الصحية  - - - المدارس طوال العام 
 المدرسية 

جامعة 

 الجوف

 توسطةطالب وطالبات الم نسبة تدريب

 %50والثانوية 

ضغوط   10
 االختبارات  

طالبات طالب و

 المرحلة الثانوية 
طالبات المرحلة طالب وتدريب نسبة  - - - - المدارس طوال العام 

 %50بنسبة  الثانوية 

أمني وسالمتي  11

 في ثقافتي 

الفصل نهاية  الطالب والطالبات 

 األول 

 

 التدريب  

 التربوي 

- -  

حسب 

المخصص 

 المالي

 

 األمن
 والسالمة
 المدرسية

 

 التدريب

 التربوي

طالبات الصف الثالث ثانوي نسبة تدريب 

 % 100القيادي علو وسائل االمن 

السالمة فن  12

 وأمان  

ة المراحل /طالب 

 التعليمية

 (ث /م/ب)  

الفصل نهاية 

 األول 

   المنشأت

 التعليمية

 التدريب - -

 التربوي

تنفيذ معرض مصغر لوسائل االمن 

 والسالمة 

برنامج خدمة  13

 المجتمع

"أهلها"   

 طالب وطالبات   

المرحلة المتوسطة 

 والثانوية

 

 المدارس مستمر

 ومركز التدريب

 

حسب  √ -

 المخصص 

 النشاط الطالبي

بنات-بنين  

 

 المدارس

ومركز 

 التدريب

 

النشاط في رائدات من  %50نسبة تدريب 

 المرحلة المتوسطة 

 والثانوية 

 نسبة تدريب طالبات المرحلة المتوسطة

 عدد الطالبات الملتحقات في البرنامج 
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 الهدف االستراتيجي الخامس تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

 الهدف التفصيلي 1-5 تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة

 مؤشر األداء - مؤشرات تنفيذية خاصة

 عنوان المبادرة المرتبطة بالبرنامج 11 تعزيز مشاركة األسرة في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطني

  

 مؤشرات اإلنجاز

المالي   جهات التنفيذ

 المخصص

   جهة التكلفة المالية

 مكان التنفيذ

   تاريخ التنفيذ

 المستهدفون

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

 تحول وزارة الرئيسية المساندة م

 وطني

 من إلى

اولياء االمور في نسبة مشاركة 

%80 البرامج   

  المدارس

 التوجيه

 واالرشاد

 1440/3/30 المدارس - - -

 

اولياء  1439/5/4

 االمورجميع

الطالب 

 والطالبات

في جميع 

 المراحل

اسرتي رعاية 

وامان

 

   

  

  

  

  

  1 

يقل نسبة مشاركة  ماال   

من العينة% 95عن  

انجاز 

 السعودية

التوجيه 

 واالرشاد

طالبات الصف  1439/12/22 1440/3/30 المدارس - √ -

 السادس

 

 انجاز السعودية

2 
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 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس  الهدف االستراتيجي العام

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

 نسبة الطلبة المشاركين باألنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي  1-2-5 مؤشر قياس األداء

/  البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع

 

10 

 

 غيرتطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج واألنشطة 

 الصفية

 المشروع/ اسم البرنامج  م

 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من المساندة الرئيسية

برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

1 

 

المؤتمر العلمي بقيادة 

 الطلبة 

 طالب وطالبات 

 ث+م+ب
 _ - المدارس 1440/4/4 1439/5/4

حسب ما 

يرد لنا من 

 الوزارة

النشاط الطالبي 

 بنات + بنين 
 قادة المدارس

 عدد البحوث المرشحة 

 (ثالثة بحوث علمية ) 

2 
 وطالباتطالب    الروبوتأولمبياد 

 ث+م+ب

النشاط الطالبي  _ - المدارس  1439/4/1 1439/5/4

 بنات + بنين 

نسبة مشاركة المستهدفين  قادة المدارس 

 من الطالب والطالبات

3 
النشاط الطالبي   - - المدارس  1440/4/1 1439/5/4 طالب ث  أولمبياد الحاسب اآللي

 بنين

المستهدفين نسبة مشاركة  قادة المدارس 

 %60من الطالب 

4 

مسابقة تصميم ألعاب 

   جلوببرامج 

 طالب وطالبات 

 ث+م+ب

المدارس  1440/4/1 1439/5/4

 المعتمدة
النشاط الطالبي 

 بنين 

نسبة مشاركة العينة  قادة المدارس

المستهدفة  بنسبة 

100% 

5 

أولمبياد العلوم 

 والرياضيات 

 المدارس 1440/4/1 1439/5/4 طالب وطالبات 

النشاط الطالبي 

 بنات+ بنين 

العينة نسبة مشاركة • قادة المدارس 

   %30المستهدفة بنسبة 

المشاركين نسبة تأهيل •

   90بنسبة 

6 
 طالب وطالبات  على األخضر مشينا 

 م +ب

النشاط الطالبي  المدارس  1440/4/1 1439/5/4

 بنات+ بنين 

من % 20شاركة م نسبة قادة المدارس

 الفئة المستهدفة 
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 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس  الهدف االستراتيجي العام

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

 الطلبة المشاركين باألنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي نسبة  1-2-5 مؤشر قياس األداء

/  البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع

 

10 

 

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

 الصفية

 م
/  البرنامج اسم 

 المشروع

 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من المساندة الرئيسية

برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

7 
 

 أولمبياد  اللغة العربية 

 طالب 

 ث 
 _ - المدارس 1440/4/1 1439/5/4

حسب ما يرد 

 لنا من الوزارة

النشاط الطالبي 

 بنين وبنات 
 المدارس

الطالب  مشاركة نسبة 

30%   

للمقاعد   المتاهليننسبة   

 لالدارةالمخصصة 

8 
 طالب وطالبات المهارات األدبية 

 ث+م

حسب ما يرد  _ - المدارس  1440/4/1 1439/5/4

 لنا من الوزارة

النشاط الطالبي 

 بنات+ بنين 

ما ال يقل نسبة مشاركة  المدارس

 %30عن

9 

 طالب وطالبات المسرح المدرسي 

 ث+م

 المدارس  1440/4/1 1439/5/4

- _ 

حسب ما يرد 

 لنا من الوزارة

النشاط الطالبي 

 بنين وبنات 

 عدد العروض المسرحية -1 المدارس 

المخصص  المرشحة وفق 

   (عرضين مسرحيين)

 المرشحين تأهيل  -2

من % 30ال يقل عن ما 

 العينة المستهدفة 

10 

 طالب وطالبات  الحوار الطالبي 

 ث +م

 المدارس 1440/4/1 1439/5/4

- _ 

حسب ما يرد 

النشاط الطالبي  لنا من الوزارة

 بنين وبنات 

قادة 

 المدارس 

ما ال يقل عن نسبة مشاركة 

من مدارس العينة % 30

 المستهدفة 

   (أدبيينحواريين ترشيح )
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 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس  الهدف االستراتيجي العام

 التفصيليالهدف 

 

5-2 

 القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم زيادة 

 مؤشر قياس األداء

 

5-2-1 

 نسبة الطلبة المشاركين باألنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي 

 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 
 

10 

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

 الصفية

 المشروع/ البرنامج اسم  م

 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من المساندة الرئيسية

برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

11 

 طالبات  -طالب  الرسم والتصوير التشكيلي 

 ب +م+ث

حسب ما يرد  _ - المدارس  1440/4/1 1439/5/4

لنا من 

 الوزارة

النشاط 

 الطالبي 

 بنات -بنين 

 المدارس
المتأهالت نسبة الطالبات  -1

 على المستوى الوطني 

عدد األبحاث المرشحة  -2

 للمنافسة على المستوى الوطني 

12 

 طالب  الفوتوغرافي التصوير 

 م +ب

حسب ما يرد  - - المدارس  1440/4/1 1439/5/4

لنا من 

 الوزارة

النشاط 

 الطالبي

 بنين

 %30نسبة مشاركة الطالب  المدارس 

13 

 طالب  المرسم الحر 

 م+ب

حسب ما يرد  _ - المدارس 1440/4/1 1439/5/4

لنا من 

 الوزارة

النشاط 

الطالبي 

 بنين 

 %25المدارس نسبة مشاركة  المدارس

14 

المشروع الوقائي لتنظيم 

 البيئة وحمايتها 

+  أشبال كشافة 

 فتيان متقدم 

مدارس المركز  1440/4/1 1439/5/4

الكشفي 

 مفوضيات 

حسب ما يرد  - -

 لنا من الوزارة
النشاط 

 الطالبي بنين 

الفرق الكشفية المشاركة في  عدد المدارس 

 كشفية  فرقة32البيئة نظام حماية 
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 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس  الهدف االستراتيجي العام

 الهدف التفصيلي

5-2   

 زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم 

 مؤشر قياس األداء

5-2-1   

 نسبة الطلبة المشاركين باألنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي 

/  البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع

10  

   الالصفيةتطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج واألنشطة 

 م
/  البرنامج اسم 

 المشروع

 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من المساندة الرئيسية

برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

 مبادرة ريادي 15
 طالب وطالبات 

 ث

1439/5/4 1440/4/1 

 _ - المدارس

حسب ما يرد 

لنا من 

 الوزارة 

النشاط الطالبي 

 بنات + بنين 
 المدارس 

نسبة المشاركين والمتأهلين من 

 المدارس المستهدفة 

 التدريب والمهارات  16

طالب 

 وطالبات 

 ث+م+ب

1439/5/4 1440/4/1 

 - - المدارس

حسب ما يرد 

لنا من 

 الوزارة 

النشاط الطالبي 

 بنات + بنين 
 المدارس

من الطالب % 30نسبة تدريب  

 على المهارات الحياتية 

17 
مبادرة السالمة 

 المرورية 
 طالب

1439/5/4 1440/4/1 

 - - المدارس

حسب ما يرد 

لنا من 

 الوزارة

النشاط الطالبي 

 بنات+ بنين 
 المدارس

من % 70نسبة مشاركة 

المدارس في مبادرة السالمة 

 المرورية 

 تكريم المدارس المشاركة  -
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 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة  الخامس  الهدف االستراتيجي العام

 الهدف التفصيلي

5-2   

 زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم 

 مؤشر قياس األداء

1-2-5  

 نسبة الطلبة المشاركين باألنشطة غير الصفية خارج اليوم الدراسي 

 المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 
10  

   الالصفيةتطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للحياة العامة والعملية وتضمينها بالمناهج واألنشطة 

 المشروع/ البرنامج اسم  م

 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من المساندة الرئيسية

برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

 برنامج مهن  18
طالب وطالبات 

 أول ثانوي

 

 

 

1439/5/4 

 - - المدارس  1439/6/20
حسب ما يردنا 

 من الوزارة 

النشاط الطالبي 

 بنات+ بنين 
 المدارس

نسبة المشاركين والمتأهلين 

 المستهدفة المدارس من 

 األولمبياد الوطني للتاريخ  19
طالب وطالبات 

 الثانوية 

 

 

1439/5/4 

 

 

 - - المدارس 1439/6/25
حسب ما يردنا 
 من الوزارة 

النشاط الطالبي 
 بنات+ بنين 

 المدارس
نسبة المشاركين والمتأهلين 

 من المدارس المستهدفة 

20 

 

 عيش السعودية 
 طالب وطالبات 

 ث+م+ب

حسب ما  _ - المدارس  1440/4/1 1439/5/4

يردنا من 

 الوزارة 

النشاط 

بنين الطالبي 

 بنات+ 

قادة 

 المدارس

مدارس مشاركة  نسبة

الفئة المستهدفة بما ال 

 أعمال وطنية 3يقل عن 

21 

 

طالب وطالبات  استيعابي في غذائي 

 المدارس 

 

 هـ 1439/ 2/ 29

 

1440/4/11 
 

 المدارس 

- - 

 المدارس خدمات الطالب -
نسبة الطلبة المشاركين 

 في البرنامج 
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 تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة الخامس الهدف االستراتيجي 

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

 في االنشطة غير الصفية خارج وقت اليوم الدراسيالطالب المشاركين نسبة  1-2-5 مؤشر قياس األداء 

 المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 
 

10 

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية والمؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية و تضمينها 

 في المناهج واالنشطة غير الصفية

 المستهدفون  المشروع / اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 

 المساندة  الرئيسية  وزارة تحول وطني إلى  من

22 

الكريم العناية بالقرآن 

مسابقة الملك سلمان )

 (حفظة هللا

وطالبات طالب 

 المدارس
 يحدد الحقا   - ال يوجد المدارس 1440/4/30 1439/5/11

التوعية 

بنين )االسالمية 

 (بنات–

جمعية  

 لتحفيظ

%  50مشاركة نسبة

 من المدارس

23 

لحفظ القران ( تدبر)مسابقة 

الكريم والسنة النبوية 

 وعلومها 

طالب وطالبات 

وموظفات 

وموظفي جميع 

 المراحل 

1439/6/25 1440/4/30 

(  المدارس)

وقسم التوعية 

االسالمية 

 (بنات–بنين )

-      يحدد الحقا 

قسم التوعية 

 االسالمية

 (بنات.بنين )

 المدارس 

  نسبة مشاركة الطالبات

 %10والطالب  

  الموظفات*

بنسبة والموظفين  

3% 

 (التبيان)مسابقة  24

طالب وطالبات 

مدارس 

 التحفيظ 

 يحدد الحقا   - ((المدارس) 1440/4/30 1440/4/1

قسم التوعية 

 االسالمية 

 (بنين ،بنات)

مدارس 

 التحفيظ 

من % 3مشاركة  نسبة

 والطالب الطالبات 
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 الهدف االستراتيجي الخامس تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

للخطرالمعرضين االخذ  بأنظمة  الدعم  المدرسية للطلبة    الهدف التفصيلي 5-3 

 مؤشر قياس األداء 2-3-5 عدد الطالب الذين يتعرضون للخطر

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية والمؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية 

 و تضمينها في المناهج واالنشطة غير الصفية

 المشروع / عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 10

  

مؤشرات 

 اإلنجاز

المالي   جهات التنفيذ

 المخصص

   جهة التكلفة المالية

 مكان التنفيذ

   تاريخ التنفيذ

 المستهدفون

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

 م
 تحول وزارة الرئيسية المساندة

 وطني 

 من إلى

التوعية نسبة البرامج 

بالمخدرات  في المدارس 

100%  

التوجيه  الجهات ذات العالقة

 واالرشاد

234بند  جميع الطالبات  1439/5/4 1440/4/4 المدارس ------- - 

ث -م)والطالب ) 

   باضرارالتوعية 

 المخدرات

 (نبراس) 

1 

نسبة البرامج التوعية في 

 المدارس

100%  

  المدارس

التوجيه 

 واالرشاد

234بند  1440/4/4 المدارس ----- - 

 

حميع الطالب  1439/12/26

 والطالبات

 2 خط مساندة الطفل

 

العنف  نسبة انخفاض

%90  

ذات  العالقةالجهات  التوجيه  

 واإلرشاد

234بند  1440/4/4 المدارس ------ - 

 

جميع الطالب  1439/5/4

 والطالبات

(خفض العنف)رفق

  

3 
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 الهدف االستراتيجي الخامس القيم والمهارات األساسية للطلبةتعزيز                       

للخطرالمعرضين االخذ  بأنظمة  الدعم  المدرسية للطلبة    الهدف التفصيلي 5-3 

 مؤشر قياس األداء 2-3-5 عدد الطالب الذين يتعرضون للخطر

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية والمؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية و 

 تضمينها في المناهج واالنشطة غير الصفية

 المشروع / عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 10

المالي   جهات التنفيذ اإلنجازمؤشرات 

 المخصص

   جهة التكلفة المالية

 مكان التنفيذ

   تاريخ التنفيذ

 المستهدفون

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

 م
 تحول وزارة الرئيسية المساندة

 وطني 

 من إلى

نسبة انخفاض االيذاء 

90% 

التوجيه  الجهات ذات العالقة

واإلرشاد

  

234بند الحد  من ايذاء  الطالب والطالبات 1439/7/30 1440/8/9 المدارس ------ ------ 

 الطفل 

4 

نسبة الوعي بالبدائل  

التربوية للعقاب البدني 

 %100بنسبة 

 

التوجيه  الجهات ذات العالقة

 واإلرشاد

  المدارس ------ ------ -

 مستمر

ميع منسوبي 

 المدرسة

+  قائد+ معلم ) 

 وكال

البدائل التربوية 

 للعقاب البدني

5 

البرنامج  تفعيلنسبة 

في الميدان بالمرحلتين 

المتوسطة والثانوية 

100% 

 

التوجيه  الجهات ذات العالقة

 واإلرشاد

 

  المدارس ------ ------ -

 مستمر
 طالب 

المرحلتين 

المتوسطة 

 والثانوية

التوعية بأضرار 

 التدخين 

6 
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 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل السادس العامالهدف االستراتيجي 

 تجويد البحوث التربوية لتطوير وتقويم التعليم  1-6 التفصيليالهدف 

 مؤشر قياس األداء

  
 نسبة الخدمات المقدمة للباحثين في الميدان 6-1-1

عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

  المشروع/ 
 - -- 

 المستهدفون المشروع/ البرنامج اسم  م

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 المساندة الرئيسية

 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

1 
تقديم خدمة تسهيل مهمة الباحثين 

 لتطبيق أدواتهم البحثية في الميدان 
 مستمر الباحثين 

ادارة 

 التعليم
- - - 

قسم التخطيط 

 والمعلومات
 المدارس

نسبة الخدمات •

المقدمة للباحثين في 

الميدان خالل العام 

 الدراسي

انشاء قاعدة بيانات •

 للبحوث 
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 السادس االستراتيجي الهدف



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

 التعليم نظم ومعايير الجودة في  تطبيق 6-2  التفصيليالهدف 

 مؤشر قياس األداء

  
 نسبة االختبارات التشخيصية لرصد صعوبات التعليم  6-2-2

عنوان المبادرة المرتبط بها 

  المشروع/ البرنامج 
 - -- 

 المستهدفون المشروع/ البرنامج اسم  م

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخ المالية

صص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 المساندة الرئيسية

 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

1 

 مبادرة ادارة التعليم

 االختبارات التشخيصية

 لمادة لغتي

طالب 

والطالبات في 

 المرحلة

   االبتدائية

1439/7/1 
1439/8/1 

 
 - - - المدارس

قسم التخطيط 

 والمعلومات
 المدارس

نسبة النجاح في •

  -االختبارات المسحية 

 .التشخيصية 

عدد البرامج العالجية •

المناسبة إلكساب الطالب 

المهارات اللغوية 

 .  األساسية المفقودة 
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 الهدف االستراتيجي العام
 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل السادس

 الهدف التفصيلي
 تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي   6-3

 مؤشر قياس األداء
6-3-3  نسبة الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي  

عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع/ البرنامج 

- - 

 المشروع/ البرنامج اسم  م
   المستهدفون

 

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

مؤشرات 

 إلى من اإلنجاز

برنامج 

التحول 

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

 مؤشر دعم األداء  1

 الشؤون التعليمية 
الشؤون المدرسية  

الشؤون المالية 

 واإلدارية

1439/12/17 1440/11/30 
نظام 

 إلكتروني 
 قسم األمانة  / نعم /

جميع األقسام 

 واإلدارات 

تحقيق 

النسبة 

المستهدفة 

من الوزارة 

 لكل مؤشر
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 االستراتيجيالهدف  السادس تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

 الهدف التفصيلي  4-6 المستقبلية إلنتاج المعرفة وحاجات سوق العمل وتنمية المجتمع  تلبية المتطلبات

 األداءمؤشر قياس  - تنفيذية خاصة  مؤشر

 المشروع / عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج - -  

  

 اإلنجازمؤشرات 

المالي   جهات التنفيذ

 المخصص

   جهة التكلفة المالية

 مكان التنفيذ

   تاريخ التنفيذ

 المستهدفون

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

 م
 تحول وزارة الرئيسية المساندة

 وطني 

 من إلى

نسبة الزيارات الميدانية  

 %100للطالبات للمركز 

 مركز تمكين  

 الثانوية الخامسة 

قسم التربية 

 الخاصة

 .مركز تمكين  - - -

 . مكتبة نسائية

طالبات   هـ1439/  6/ 2 هـ1439/  8/ 2

التربية 

 الخاصة 

 

التدريب المهني  

الميداني  لطالبات 

 التربية الخاصة 

 

  
  
 1- 
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الهدف االستراتيجي 

 العام
 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل السادس

 تلبية المتطلبات إلنتاج المعرفة وحاجات سوق العمل وتنمية المجتمع  5-6 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذ خاصة   - مؤشر قياس األداء

عنوان المبادرة 

المرتبط بها 

/  البرنامج 

 المشروع

 (ارتقاء) التعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية        وتعزيز مشاركة األسرة في العملية التربوية    11

 م

اسم 

/  البرنامج 

 المشروع
   المستهدفون

 

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

 ارتقاء 1

، معلمون 

، طالب معلمات 

طالبات أولياء 

 أمور 
   المجتمع المحلي

1439/5/4 

 

6/ 4  /1440 

 

 

 

 

 

 إدارة 

 تعليم

 القريات

 

 

- - 

    

 

مركز التدريب   

 التربوي 

 

 المدارس 

 

 أندية الحي 

وحدة شراكة 

المدرسة مع 

األسرة 
 والمجتمع 

 

 
 وفق

المخصص 

المعتمد من 

برنامج 

التحول 

 الوطني

 %90نسبة حضور الفئة المستهدفة •

نسبة حضور الرائدات لورشة آليات •
 %.65الشراكة  الفاعلة  

آليات  نسبة حضور األمهات لورش •

الشراكة الفاعلة في المدارس  

10.% 

حلقات نقاش ألولياء   10عقد •

 .المحافظة األمور على مستوى 

عدد حضور حلقات نقاش من أولياء •

 .600األمور

من األسر في األنشطة % 30إشراك •

 .المدرسية 
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 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل السادس العامالهدف االستراتيجي 

 في المراحل التعليمية ات/توفير احتياجات المدارس من المعلمين 6-6 التفصيليالهدف 

 مؤشر قياس األداء

  
 تنفيذية خاصة مؤشرات -

عنوان المبادرة المرتبط بها 

  المشروع/ البرنامج 
 - -- 

 المستهدفون المشروع/ البرنامج اسم  م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية

المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 المساندة الرئيسية

 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

 - √ - المدارس مستمر المدارس سد العجز 1
شؤون 

 ات/ المعلمين

االشراف 

 التربوي

ت خالل /عدد المعلمين 

 سنوات الخطة في كل مرحلة 
 (ث –م  -ب)
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 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع  العامالهدف االستراتيجي 

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

 .باإلدارة  معدل االلتزام بالخطط التشغيلية لدى االقسام والوحدات 1-1-7 األداءمؤشر قياس 

عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المشروع/ البرنامج 
 ـــ ـــ

 المستهدفون المشروع/ البرنامج اسم  م

 تاريخ التنفيذ
مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 المساندة الرئيسية

 إلى من
برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

1 

الخطة التشغيلية إلدارة 

التعليم للعام الدراسي 

 هـ1440/1439

 

ات / رؤساء

 األقسام 

 (بنات –بنين )

1439/5/4 
1440/4/30 

 

اقسام 

 االدارة
-  - - 

التخطيط 

 والمعلومات

 ادارة

 التعليم

عدد البرامج وورش عمل المنفذة عن التخطيط  •

 .التشغيلي ومؤشرات قياس االداء

التشغيلية نسبة ادخال البيانات  الخاصة بالخطط •

99.% 

 .التشغيلية نسبة أإنجاز خطط •

نسبة اإلنجاز لألهداف االستراتيجية ذات العالقة •

 .لكل قسم في االدارة 

نسبة اإلنجاز لألهداف التشغيلية ذات العالقة لكل •

 .قسم في االدارة

 .نسبة تقييم أداء الخطط التشغيلية لألقسام•

 .الخطط التشغيلية لألقسام عدد تقارير متابعة•

معدل االلتزام بالخطط التشغيلية لدى االقسام •

 .والوحدات باإلدارة 
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 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع العامالهدف االستراتيجي 

 التفصيليالهدف 
7-2 

 تنفيذ أنظمة ضمان الجودة اإلدارية وتوطينها

 االقسام والوحدات المطبقة لمعايير الجودة التعليمية في ادارة التعليم  نسبة 2-2-7 األداءمؤشر قياس 

عنوان المبادرة المرتبط 

  المشروع/ بها البرنامج 

- 
-- 

 م
/  البرنامج اسم 

 المشروع
 المستهدفون

 تاريخ التنفيذ

مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 المساندة الرئيسية

 إلى من

برنامج 

التحول 

 الوطني

 الوزارة

1 

 مبادرة 

 

تجويد عمل اقسام )

االدارة وفق معايير 

 (التميز االداري

ات / رؤساء

 األقسام

 بنات  –بنين 

1439/7/1 
1440/4/24 

 

ادارة 

 التعليم
- - - 

قسم 

التخطيط 

 والمعلومات

أقسام 

 اإلدارة

ت / رؤساء نسبة تدريب •

على معايير التميز األقسام 

االداري وكيفية توثيق العمل 

إنجاز بنسبة وفق شواهد 

 %.70عن  التقل

نسبة تدريب فريق اإلشراف •

والمتابعة على طريقة تعبئة 

 التقلبنسبة أدوات القياس 

 %.70عن 

وضع األسس والمعايير •

 . األقسامللتميز وفق مهام ا

عدد الزيارات االشرافية •

 .لألقسام المنفذة 

انشاء منصة الكترونية •

 .تصنيفية ألقسام اإلدارة

لمعايير األقسام نسبة تطبيق •

 التقلبنسبة التميز االداري 

 %.70عن 
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 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع الهدف االستراتيجي العام

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

 والتعليمية

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

/  عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج

 المشروع

- - 

اسم  م

 المشروع/البرنامج

المخصص  جهة التكلفة المالية مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ المستهدفون

 المالي

 مؤشرات اإلنجاز جهة التنفيذ

التحول  إلى من

 الوطني

 المساندة الرئيسية الوزارة

 

 

 

1 

 اللقطة المعلوماتية

 المكانيةو

 

 المدارس

 

 يحدد  الحقا

 

- 

- - -  

قسم التخطيط 

 والمعلومات

إكمال المدارس   نسبة• المدارس 

 جميع البيانات في نظام نور

 

نسبة تحديث مواقع  •

اإلحداثيات الخاصة بموقع 

 المدارس 

 



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

 بما يحقق ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية  رفع كفاءة األداء في الميزانية  4-7 الهدف التفصيلي

 مؤشرات تنفيذية خاصة - مؤشر قياس األداء

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

جهة التكلفة 

 المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز

 الى من

التحول 

الوطن

 ي

 المساندة الرئيسية وزارة

1 

 المدارس الميزانية التشغيلية

 √ - المستودعات 1439/12/29 1439/1/1
وفق البند 

 المخصص

 

 اإلدارية

 والمالية 
 برنامج نور

في برنامج  %( 100)انجاز 

 الميزانية التشغيلية 
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 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع الهدف االستراتيجي 

 رفع كفاءة أداء االداريين وتحسين انتاجيتهم 5-7 الهدف التفصيلي 

 في تطوير الموارد القريات عدد البرامج المنفذة لإلداريين في محافظة 4-5-7 مؤشر قياس األداء 

 - - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 م
/  اسم البرنامج

 المشروع 
 المستهدفون 

 تاريخ التنفيذ 
مكان 

 التنفيذ

جهة التكلفة 

المخصص  المالية 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 

 إلى  من
تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

1 
 اإلداريات  العالقات العامة

1439/12/16 1440/4/6 
مركز 

 التطوير
- - - 

تطوير 

 الموارد

التخطيط 

 والمعلومات

من اإلداريات على % 50نسبة تدريب 

 العالقات العامة

2 

 اإلداريات  إدارة الصراع 
1439/12/16 

 
1440/4/6 

 

مركز 

 التطوير

 

- - - 

تطوير 

 الموارد

 

التخطيط 

 والمعلومات

من اإلداريات على % 50نسبة تدريب 

 إدارة الصراع

3 

العامالت  الميثاق االخالقي

 المستخدمات
 مستمر

مركز 

 تطوير
- - - 

تطوير 

 الموارد

التخطيط 

 والمعلومات

من العامالت على % 50نسبة تدريب 

 التعريف  بأهمية اخالقيات المهنة

4 

اساسيات الحاسب 

 (برنامج الوورد)

العامالت 

 المستخدمات

 مستمر
مركز 

 تطوير
- - - 

تطوير 

 الموارد

التخطيط 

 والمعلومات

من العامالت على % 50نسبة تدريب 

التعريف على اساسيات استخدام الحاسب 

 (. برنامج وورد)
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 تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم السابع الهدف االستراتيجي

 رفع كفاءة أداء االداريين وتحسين انتاجيتهم 5-7 الهدف التفصيلي

 في تطوير الموارد القريات عدد البرامج المنفذة لإلداريين في محافظة 4-5-7 مؤشر قياس األداء

 - المشروع/ عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج 

 المستهدفون المشروع/ اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز
 الى من

التحول 

 الوطني
 المساندة الرئيسية وزارة

5 

 اإلداري إدارة االجتماعات 

 مستمر

 - - - القاعة الكبرى
تطوير 

 الموارد
- 

من % 50نسبة تدريب 

اإلداري على إدارة 

 االجتماع

6 

تحويل اإلدارة إلى )تشو  جمبا

 (إدارة الكترونية

 اإلداري

 - - - القاعة الكبرى
تطوير 

 الموارد
- 

من % 50نسبة تدريب 

اإلداري على  تطبيق 

 تشو جمبامبادرة 

7 

 اإلداري التعريف بمعهد اإلدارة

 - - - القاعة الكبرى
تطوير 

 الموارد
- 

من % 50نسبة تدريب 

اإلداري على التعريف 

 بمعهد اإلدارة 

8 

 اإلداري إدارة االزمات 

 - - - قاعة كبرى
تطوير 

 الموارد
- 

من % 50نسبة تدريب 

اإلداري على إدارة 
 االزمات
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 الهدف االستراتيجي السابع تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

 الهدف التفصيلي 5-7 رفع كفاءة أداء االداريين وتحسين انتاجيتهم

 4-5-7 عدد البرامج المنفذة لإلداريين في محافظة القريات في تطوير الموارد
 مؤشر قياس األداء

- 
 المشروع / عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج

  

 مؤشرات اإلنجاز

المالي   جهات التنفيذ

 المخصص

   جهة التكلفة المالية

 مكان التنفيذ

   تاريخ التنفيذ

 المستهدفون

 اسم

 /المشروع البرنامج
  

 م
 تحول وزارة الرئيسية المساندة

 وطني 

 من إلى

من اإلداري على % 50نسبة تدريب 

 حقوق الموظف اإلداري

حقوق الموظف  اإلداري مستمر مستمر القاعة كبرى - - - تطوير موارد -

 اإلداري

9 

من اإلداري على % 50نسبة تدريب 

 البرنامج

صيانة النظام والجهاز  اإلداري مستمر مستمر القاعة كبرى - - - تطوير موارد -

 المكتبي

  
 10 

  

من اإلداري على % 50نسبة تدريب 
 االسعافات االولية

 

التخطيط 

 والمعلومات

 

 االسعافات االولية اإلداريات الفصل الثاني الفصل الثاني مركز التطوير - - - تطوير موارد
 

11 

من اإلداريات على % 50نسبة تدريب 

 تصميم البرامج التدريبية

التخطيط 

 والمعلومات

تصميم البرامج  اإلداريات مستمر مستمر مركز التطوير - - - تطوير موارد

 التدريبية

12 

من اإلداريات على % 50نسبة تدريب 

 الدليل االجرائي لألداء الوظيفي

التخطيط 

 والمعلومات

الدليل االجرائي لألداء  اإلداريات مستمر مستمر مركز التطوير - - - تطوير موارد

 الوظيفي

  
  

 13 

من اإلداريات على % 50نسبة تدريب 

 نظام فارس 

التخطيط 

 والمعلومات

 14 نظام فارس  اإلداريات مستمر مستمر القاعة كبرى - - - تطوير موارد
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 السابع تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم
 الهدف االستراتيجي

 الهدف التفصيلي 5-7 رفع كفاءة أداء االداريين وتحسين انتاجيتهم

 4-5-7 عدد البرامج المنفذة لإلداريين في محافظة القريات في تطوير الموارد
 مؤشر قياس األداء

- - 
 المشروع / عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج

  

 مؤشرات اإلنجاز

المالي   جهات التنفيذ

 المخصص

   جهة التكلفة المالية

 مكان التنفيذ

   تاريخ التنفيذ

 المستهدفون

 اسم

المشروع 

 /البرنامج

  

 م
 تحول وزارة الرئيسية المساندة

 وطني 

 من إلى

من اإلداريات على  % 50نسبة تدريب 

 أساسيات الحاسب

التخطيط 

 والمعلومات

 

أساسيات تطبيقات  اإلداريات مستمر مستمر مركز التطوير - - - تطوير موارد

 الحاسب االلي

15 

من إداريات قسم % 100نسبة تدريب 

تطوير الموارد البشرية على تطبيق مبادرة  

 ميثاق األداء الوظيفي للقسم

التخطيط 

 والمعلومات

  

إداريات  قسم  مستمر مستمر تطوير الموارد - - - تطوير موارد

 تطوير الموارد

ميثاق األداء  
 الوظيفي للقسم

 

16 
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 .رفع مشاركة القطاع االهلي والخاص بالتعليم االهلي  الثامن الهدف االستراتيجي العام

 .تشجيع مشاركة القطاع االهلي والخاص بالتعليم العام ورياض االطفال  1-8 الهدف التفصيلي

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

البرنامج  بهاعنوان المبادرة المرتبط 

 المشروع/

 بالتعليم العام ورياض االطفالاالستثمار تشجيع مشاركة القطاع االهلي في  12

اسم  م

 المشروع/البرنامج

 مؤشرات االنجاز جهات التنفيذ جهة التكلفة  مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ المستهدفون

برنامج  إلى من

التحول 

الوطن

 ي

المخصص  الوزارة

 المالي

 المساندة الرئيسية

برنامج تثقيفي عن  1

االستثمار وريادة 

 االعمال بالتعليم العام 

 مستمر مستمر رجال االعمال

 
  التعليم إدارة 

√ 

التعليم إدارة  25000 -

 األهلي

األهلي نسبة مساهمة التعليم  العالقات العامة

 /%10والتعليم العام 

 القسائممشروع  2

 التعليمية

الروضات 

تربوية -عام)

 (خاصة

الروضات  1439/10/2 1439/7/12

 المستفيدة

التعليم إدارة  - √ -

 األهلي

الجهات ذات 

 العالقة

نسبة المستفيدين تزيد عن 

30%/ 

 (شفاء)بطاقة  3

 

جميع طالبات 

 التربية الخاصة 

قسم التربية  - - - القطاع الخاص 1440/ 4/  30 1439/ 1/ 12

الخاصة 

 بنات)

مستوصف 

الدكتور بدر 

 الطبي 

عدد الطالبات المستفيدات من 

 %   70البطاقة 

برنامج الشراكة مع  4

إحدى الجامعات 

 لتطوير المعلمين

 

الحاسب  معلمو

 اآللي

 

مركز التدريب  هـ1440/6/15  هـ1440/6/13 

 التربوي

 

 اإلشراف - - -

 التربوي 

مركز التدريب  

+  التربوي 

 جامعة الجوف

 من المعلمين% 50تدريبنسبة 

 من الفئة المستهدفة
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 الهدف االستراتيجي الثامن



 رفع مشاركة القطاع االهلي و الخاص في التعليم الثامن الهدف االستراتيجي 

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

 مؤشرات تنفيذية خاصة  - مؤشر قياس األداء 

 - - المشروع/ البرنامج عنوان المبادرة المرتبط بها 

 المستهدفون  المشروع / اسم البرنامج م

 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ

 جهة التكلفة المالية 
المخصص 

 المالي

 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
 إلى من

تحول 

 وطني
 المساندة  الرئيسية  وزارة

1 
الشراكة مع الجمعية الخيرية 

 ً  لدعم الدارسين في المراكز ماديا

طالب وطالبات 

مدارس تعليم 

 الكبار

 مستمر 1439/5/8
مدارس تعليم 

 الكبار 
 تعليم الكبار  - - -

الجمعية 

 الخيرية

استفادة العينة المستهدفة من 

الدعم المالي و العيني بنسبة 

100 % 

2 

الشراكة مع المستوصفات الطبية 

األهلية لتقديم العالج المجاني 

 للدارسين

طالب وطالبات 

مدارس تعليم 

 الكبار

1439/5/8 
 

 مستمر
مدارس تعليم 

 الكبار 
 تعليم الكبار  - - -

المستوصفات 

 الطبية األهلية

تحقيق حصول العينة 

المستهدفة على بطاقات 

تخفيض القطاع الخاص بنسبة 

100 % 

3 

الشراكة مع لجنة رعاية السجناء 

لتنفيذ برامج ( تراحم ) بالجوف 

 توعوية للنزالء

طالب وطالبات 

مدارس تعليم 

 الكبار 

1439/5/8 
 

 مستمر

مدارس تعليم 

 الكبار 

 "  بنين " 

 تعليم الكبار  - - -

لجنة رعاية 

السجناء 

 بالجوف 

 (تراحم ) 

تحقيق الرعاية للسجناء بنسبة 

80 % 

 برامج توعوية للمتدربين  4

الملتحقون 

بمراكز الحي 

 المتعلم 

1439/5/19 

 
 مستمر

مركز الحي 

 المتعلم 

 "  بنين " 

 الدفاع المدني  تعليم الكبار  - - -
توعية الملتحقين و التزامهم 

 % 85بشروط السالمة بنسبة 
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 المناسبات العالمية واإلقليمية والمحلية 

 التاريــــــــخ  الموضـــــــــــوع م

 سبتمبر23 اليوم الوطني للملكة العربية السعودية  1

 سبتمبر 8 العالمي لمحو األمية  اليوم 2

 سبتمبر 28-24 االسبوع العالمي للصم 3

 أكتوبر 1 يوم الطفل العربي 4

 أكتوبر 4 األسبوع العالمي السنوي للفضاء 5

 أكتوبر 5 اليوم العالمي للمعلم  6

 أكتوبر 8 اليوم العالمي للبصر 7

 أكتوبر 15 اليوم العالمي للعصا البيضاء 8

 نوفمبر 20 اليوم العالمي للطفل 9

 ديسمبر 3 اليوم العالمي لإلعاقة  10

اليوم العالمي للمتطوعين في التنمية  11

 االجتماعية واالقتصادية 

 ديسمبر 5

 ديسمبر 18 اليوم العالمي للغة العربية 12

 مايو 15 اليوم العالمي لألسرة  13

 ديسمبر 10 اليوم العالمي لحقوق االنسان 14

 يناير 8  اليوم العالمي لمحو األمية 15

 التاريــــــــخ  الموضـــــــــــوع م

 يناير 15 يوم الطفل الخليجي 16

 مارس 1 اليوم العالمي للدفاع المدني  17

 مارس 3 اليوم العالمي للموهبة  18

 مارس 8 اليوم العالمي للمرأة  19

 مارس 9-3 واالبداعاالسبوع الوطني للموهبة  20

 مارس 21 داوناليوم العالمي لمتالزمة  21

 أبريل 27- 21 االسبوع العربي للصم  22

 أبريل  2 اليوم العالمي للتوحد 23

 مايو  3 اليوم العالمي لصعوبات التعلم 24

 أبريل 24 يوم البيئة الخليجي 25

 مايو 31 اليوم العالمي لمكافحة التدخين 26

 يونيو 26 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 27

 أغسطس 12 اليوم العالمي للشباب 28

 ربيع األول 28ابتداء من  أسبوع االرشاد التعليمي والمهني 29

 ربيع اآلخر  20 اليوم العربي لليتيم  30
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15% 

7% 

18% 

4% 

11% 

19% 

19% 

7% 

 التفصيلية لكل هدف عاماالهداف نسبة 

 الهدف االول

 الهدف الثاني

 الهدف الثالث

 الهدف الرابع

 الهدف الخامس

 الهدف السادس

 الهدف السايع

 الهدف الثامن

93 



 نسبة البرامج لكل هدف عام

 عدد البرامج

0 

20 

40 

60 

80 

100 
ل
الو

 ا
ف

هد
ال

ي 
ان
الث

ف 
هد

ال
ث 

ثال
 ال

ف
هد

ال
بع 

را
 ال

ف
هد

ال
 

س
ام

خ
 ال

ف
هد

ال
س 

اد
س
 ال

ف
هد

ال
 

بع
سا

 ال
ف

هد
ال

ن 
ام

الث
ف 

هد
ال

 

 عدد البرامج
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 التوزيع النسبي للبرامج وفقا لمؤشرات األداء

2% 

1% 1% 

2% 3% 

50% 

1% 

16% 

8% 

2% 
2% 

2% 
2% 

8% 

 البرامج

 للهدف االول( 1)مؤشر األداء رقم 

 للهدف االول( 2)مؤشر األداء رقم

 للهدف االول( 3)مؤشر األداء رقم 

 للهدف االول( 4)مؤشر األداء رقم 

 للهدف األول( 5)مؤشرات األداء رقم 

 للهدف الثاني( 1)مؤشر األداء رقم 

 للهدف الثاني ( 2)مؤشر األداء رقم 

 مؤشرات تنفيذية خاصة للهدف الثاني

 للهدف الثالث( 1)مؤشر األداء رقم 

 للهدف الثالث( 2)مؤشر االداء رقم 

 للهدف الثالث( 3)مؤشر األداء رقم 
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 التوزيع النسبي للبرامج وفقا لمؤشرات األداء

6% 

29% 

7% 
17% 

1% 1% 
1% 

4% 1% 

1% 

1% 

20% 

1% 5% 5% 

 البرامج

 للهدف الخامس( 1)مؤشر األداء رقم  مؤشرات تنفيذية خاصة للهدف الرابع

 مؤشرات تنفيذية خاصة للهدف الخامس للهدف الخامس( 2)مؤشر األداء رقم 

 للهدف السادس( 2)مؤشر األداء رقم  للهدف السادس( 1)مؤشر األداء رقم 

 مؤشرات تنفيذية خاصة للهدف السادس للهدف السادس( 3)مؤشر األداء رقم 

 للهدف السابع( 2)مؤشر األداء رقم  للهدف السابع( 1)مؤشراألداء رقم 

 للهدف السابع( 4)مؤشر األداء رقم  للهدف السابع( 3)مؤشر األداء رقم 

 للهدف الثامن ( 1)مؤشر األداء رقم  مؤشرات تنفيذية خاصة للهدف السابع

 مؤشرات تنفيذية خاصة للهدف الثامن
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 التوزيع النسبي للبرامج وفقا للمبادرات

1% 3% 2% 

36% 

13% 
10% 

2% 

2% 

3% 

24% 

2% 2% 

 (1)المبادرة رقم  البرامج

 (2)المبادرة رقم 

 (3)المبادرة رقم 

 (4)المبادرة رقم 

 (5)المبادرة رقم 

 (6)المبادرة رقم 

 (7)المبادرة رقم 

 (8)المبادرة رقم 

 (9)المبادرة رقم 

 (10)المبادرة رقم 

 (11)المبادرة رقم 

 (12)المبادرة رقم 
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التوزيع النسبي لبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية 
 (بنات –بنين )ألقسام الشؤون التعليمية 

16% 

21% 

2% 

15% 

18% 

7% 

4% 
5% 

8% 

4% 

 النشاط الطالبي البرامج

 االشراف التربوي

 التوعية االسالمية

 التوجيه االرشاد

 التدريب التربوي

 التربية الخاصة

 الموهوبين

 رياض األطفال

 تعليم الكبار

 االختبارات والقبول
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 التوزيع النسبي لبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية لألقسام 

 المرتبطة بمدير التعليم مباشرة 
 (بنات –بنين )

10% 6% 4% 
1% 

1% 

13% 

4% 

13% 

6% 3% 

4% 
4% 

0% 
1% 

3% 23% 

 البرامج والمشاريع 1%

 الجودة الشاملة التخطيط والمعلومات

 قضايا شاغلي الوظائف التعليمية األمانة

 الصحة المدرسية شؤون المعلمين

 التجهيزات المدرسية التخطيط المدرسي 

 اإلدارية والمالية خدمات الطالب

 تقنية المعلومات االمن والسالمة

 المراجعة الداخلية خدمة المستفدين
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 وتحقيق الخطة ومشروعات برامج تنفيذ متابعة على القريات محافظة في التعليم ادارة تحرص

 شانها من التي اإلجراءات على إشرافها خالل من لها المحدد العمل إطار وفق المرسومة اهدافها

  التي والمعوقات العقبات وإزالة والخارجية الداخلية البيئية التغيرات اثر وتحليل العمل فاعلية زيادة

 .الخطة تنفيذ سير على تطرأ

 
 األشراف واملتابعة 

 

االشراف 
 والمتابعة

نظام 
 المتابعة

نظام 
 المساءلة

نظام 
 التقويم

المعالجة 
وتحسين 
 المستمر
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 (النهائي التقويم  –البنائي التقويم ) اخلطة أدوات تقويم 

للتأكد من تحقيق أهدافها المعلنة والوقوف على مستوى األداء النوعي فإنها تحتاج إلى فريق المتابعة 

مجموعة من األدوات تساعد على تنظيم اإلجراءات وتنفيذ األعمال الالزمة وفق النظام  وتفعيلوالتقويم 

 :التالي
 من مشرفي ومشرفات التخطيط والسياسات باإلدارة واالشرافيتكون فريق المتابعة. 

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

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

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

 (.4)نموذج نظام المحاسبة توظيف   

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

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

تحليل البيانات. 

تحويل الصيغة الرقمية لصيغة وصفية. 

تقديم التغذية الراجعة  لكل قسم بإدارة التعليم. 
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 2اسابيع الدراسة                              ف                                  1ف                    مسؤول البرامج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

 هـ1440/1439المالي للعام   .....لقسماالطار الزمني لبرامج الخطة التشغيلية 

 
 (1) نموذج 

 

 ................... البرنامجة عن تنفيذ / المسؤولاسم 

 :التوقيع

 :التاريخ

 ................... القسمة /اسم رئيس

 :التوقيع

 :التاريخ
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 .................المالي للعام  .......................بقسم بيان البرامج المنفذة وغير المنفذة 

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

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

فترة  مسؤول

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مدة التنفيذ

 أسباب عدم التنفيذ لم ينفذ نسبة التنفيذ نفذ
 الى من

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

 :التوقيع

 :التاريخ

 ................... القسمة /يعتمد رئيس

 :التوقيع

 :التاريخ

 
 (2) نموذج 
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 ...................ة عن متابعة التنفيذ/مسؤول 

 :التوقيع

 :التاريخ

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

 :التوقيع

 :التاريخ

 
 (3) نموذج 

 
 خطوات المساءلة

 نظام المساءلة والمراقبة تكون خاصة بالمهام والبرامج والمخرجات

 السؤال الكتابي  تاريخ الشفهي عن االنجاز من قبل متابع الخطة عدد مرات السؤال 1

 عدد البرامج التي لم تنفذ 2

 أسباب عدم التنفيذ 3

 أسباب عدم التنفيذجهودكم في عالج  4

 هل هناك نتائج لجهودكم 5

 هل هناك مكاتبات تخص عدم التنفيذ تم رفعها لإلدارة 6

 البرنامج مدى اشراككم االدارة لحل مشكلة توقف 7
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 (4) نموذج 

 
 .....بقسم هـ1440/  1439لإلدارة  للعام المالي بيان ببرامج الخطة التشغيلية الغير منفذة 

مسمى  م

 البرنامج

 الغير منفذ

الزمن 

 المحدد

 للتنفيذ

 المسؤول

عن 

 التنفيذ

تاريخ 

 متابعة

 التنفيذ

مبررات 

 عدم

 التنفيذ

 ما اإلجراء تاريخ االستفسار

 المتخذ من قبل

 المسؤول عن

 متابعة التنفيذ

تاريخ 

 اتخاذ

 اإلجراء

 تو قيع

 المسؤول عن

 متابعة

 التنفيذ

 تو قيع

المسؤول 

 عن

 التنفيذ

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

يرفق شاهد من اإلجراء المتخذ لعدم التنفيذ. 

يلتزم بصحة المعلومات. 

يلتزم بتسليم البيان في الموعد المحدد. 
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 (5) نموذج 

 

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

 من كل فصل دراسي( 14،  7)األسبوع يتم في : نظام التقويم

 تقرير تقويم الخطة

 البريد اإللكتروني رقم الجوال ة القسم/رئيس اسم القسم

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

..................................................................................................... نقاط القوة أبرز

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

..................................................................................................... نقاط الضعف أبر

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

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

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

..................................................................................................... المرئيات والمقترحات

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

 .الخطة في صفحات هذه  

   ..الخاتمة
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 فريق إعداد الخطة التشغيلية إلدارة التعليم

 اإلشراف العام  
 

 محمد بن عبدهللا الثبيتي  .د  
 مـدير التعــليم 

 

 اإلشراف والمتابعة والتدقيق      
 

 سالم بن رشيد الفريجي  .د    
 مـدير التخطيط والمعلومات     

 

 اإلعداد والتدقيق والمراجعة والتصميم      
 

 معتاد بن براك العنزي      .أ                شريدهعبيد بن محمد آل  .د          
 مشرف التخطيط التعليمي والمساند               مشرف التخطيط التعليمي والمساند         

            

 

  عزيزة بنت محمد المعارك  .أسارة بنت متروك الشراري                   .أ    

 مساعدة مدير التخطيط والمعلومات                 مشرفة التخطيط التعليمي والمساند     

 

 مشاعل بنت خالد الشامي  .أ        
 إدارية قسم التخطيط والمعلومات         
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