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: مةدالمق  
 

دأت وزارة مف حظي التعميـ الثانوي بالمممكة العربية السعودية باهتماـ وأولوية في وزارة التعميـ وذلؾ ألهميته وأهمية األهداؼ المناطة به ، حيث ب
هػ  بتطبيؽ تجربة التعميـ الثانوي ) نظاـ المقررات ( في كؿ مدارس البنيف والبنات حيث صدرت موافقة المقاـ  5241-5241الدراسي العاـ 

هػ بتطبيؽ التعميـ الثانوي بخطته الدراسية الجديدة لعدد مف مدارس البنيف والبنات في  5241/ 55/50وتاريخ  705/ ـ ب /7السامي برقـ
مية التابعة لوزارة التعميـ يوازي النظاـ السنوي حيث يعد الطالب في نظاـ المقررات إعدادا شامال متكامال ويتـ تزويدهـ بالمعمومات المناطؽ التعمي

لفكرية والمهارات واالتجاهات التي تنمي شخصياتهـ في جوانبها المعرفية والنفسية واالجتماعية والعقمية والبدنية وتبصيرهـ بطبيعة التحديات ا
عممية والعممية . والعممية والتقنية ، وينظر إلى التعميـ الثانوي بوصفة قاعدة لمدراسة الجامعية وتأهياًل واستثمارًا في رأس الماؿ البشري  لمحياة ال

 ويظهر دور مشرؼ نظاـ المقررات مف خالؿ متابعة مدارس نظاـ المقررات مف جميع الجوانب الفنية واإلدارية .
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 الرؤية :

تعميـ ذو جودة عالية قادر عمى مواجهة تحديات المستقبؿ           

 القيـ :

. التعاوف –العمؿ بروح الفريؽ الواحد         

. 

: الرسالة  
تنمي شخصياتهـ في جوانبها   بالمعمومات والمهارات واالتجاهات التي متزوديفً شامال متكامال  إعداداطالب المساهمة في إعدادال

في ضوء المعرفية والنفسية واالجتماعية والعقمية والبدنية وتبصيرهـ بطبيعة التحديات الفكرية والعممية والتقنية ، ومؤهاًل لمحياة الجامعية 
المستقبمية لممممكة العربية السعودية . الرؤية  

 



 

 

 

  نقاط القوة نقاط  الضعف
 

 البيئة الداخمية
متفرغعدـ وجود وكيؿ قبوؿ وتسجيؿ   استقرار القيادات المدرسية 

لدى المعمميف الجدد المهنية نقص الكفايات مدرسية جاذبة بيئة   

المساعدة لممعمميف التعميـتوفر تقنيات  نقص الكفايات التقنية لدى بعض الكوادر اإلدارية  

(معمـ رعاية موهوبيف –أميف مصادر  –نقص التشكيالت المدرسية ) رائد نشاط  رغبة قيادات المدارس والمعمموف  
 بالتطويرالمستمر 

  الفرص التهديدات
 

 البيئة الخارجية
 التوزيع الجغرافي لممدارس بالمحافظة      عجز بعض التخصصات

بيوت الخبرة )المدارس الخبيرة ، جامعة  النقؿ الخارجي لبعض أصحاب الخبرات
 الجوؼ (

المجتمعية مع بعض القطاعات الشراكة  ارتفاع أنصبة المعمميف
 األهمية والتعميمية

                         قمة التدريب الخارجي لمنسوبي المدارس



 

: األهداف العامة ومؤشرات قياس األداء  

 م األهداف العامة مؤشرات قياس األداء

افتتاح مدرستاف لنظاـ المقررات عمى األقؿقرار  .5  
 الطالب المستفيديف مف برنامج التعريؼ بنظاـ المقررات قائمة بأسماء .4
الطالب الممتحقيف  بالفصؿ الصيفيقائمة بأسماء  .3  

 

ضماف التعميـ الجيد المنصؼ والشامؿ لمجميع وتعزيز فرص 
 التعمـ لمجميع

 
5 

 ها المعمميفلامتوسط  عدد ساعات التطوير المهني التي استكم .5
%.00بنسبة  

 ها قادة المدارسلامتوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكم .4
.%.01بنسبة  

 وكالء القبوؿ هالامتوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكم.3
%.09بنسبة التسجيؿو   

  تطوير و تأهيؿ القيادات المدرسية  والمعمموف
4 

%00بنسبة  تفعيؿ برنامج المدرسة الذكية في نظاـ المقررات .5  
%91بنسبة  االلكتروني االنجاز تفعيؿ برنامج  ممؼ. 4  

  تحسيف البيئة التعميمية المحفزة  لإلبداع والتطوير

3 

  تعزيز المهارات األساسية لمطالب قائمة بترتيب المدارس في القدرات مف مركز قياس

2 

 



 

 

 

 الهدف االستراتيجي  األول ضمان التعميم الجيد المنصف والشامل لمجميع وتعزيز فرص التعمم لمجميع
1-1 استيعاب الطالب الراغبين بالدراسة في مدارس نظام المقررات  الهدف التفصيمي  

 

 مؤشر قياس األداء   نسبة الطالب  الدارسين لهذا العام
 عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع  التوسع  في مدارس نظام المقررات

التنفيذجهات  مؤشرات اإلنجاز المخصص  
 المالي

جهة التكمفة 
 المالية

اسم البرنامج/  المستهدفون تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ
 المشروع

 ـ
 من إلى الرئيسية  المساندة

افتتاح  صدور قرار 
مدرستاف لنظاـ 

 المقررات

التخطيط 
 المدرسي

اإلشراؼ 
 التربوي

   
9/9 المدارس الثانوية  40/7  

طالب المرحمة 
 الثانوية

التوسع في مدارس 
 نظاـ المقررات

5 

قائمة بأسماء 
 المستفيديف

التدريب 
 التربوي

اإلشراؼ 
 التربوي

   
53/9 المدارس المحدثة  55/9  

المدارس المحدثة 
 في المقررات

 التهيئة  واإلعداد
4 

قائمة بالمدارس 
 المزارة

مدارس 
نظاـ 
 المقررات

 اإلشراؼ
التربوي   

   
40/9 المدارس المتوسطة  51/1  

طالب المرحمة 
 المتوسطة

البرامج التعريفية 
 بنظاـ المقررات

3 

 



 

 

 

 الهدف االستراتيجي  األول ضمان التعميم الجيد المنصف والشامل لمجميع وتعزيز فرص التعمم لمجميع

2-1 استيعاب الطالب الراغبين بالدراسة في مدارس نظام المقررات  ) الفصل الصيفي (  الهدف التفصيمي  
 

 مؤشر قياس األداء   نسبة الطالب  الدارسين لهذا العام
 عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع  الفصل الصيفي

المخصص  جهات التنفيذ مؤشرات اإلنجاز
 المالي

جهة التكمفة 
 المالية

اسم البرنامج/  المستهدفون تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ
 المشروع

 ـ

 من إلى الرئيسية  المساندة
تقارير عف 
 المستهدفوف

اإلشراؼ  
 التربوي

53/9 المدارس     55/9  5 التهيئة  واإلعداد الطالب 

قائمة بأسماء 
الطالب المسجميف 

 بالصيفي
اإلشراؼ  

 التربوي

   
2/54 المدارس  1/50 تنفيذ الفصؿ  الطالب 

 الصيفي

4 

 

 

 

 



 

 

 

والمعممونتطوير و تأهيل القيادات المدرسية    الهدف االستراتيجي  الثاني 

في مدارس نظام المقررات المهنية واالداريةتحسين الكفاءة   الهدف التفصيمي  1 
 

 

المعممون القادة و متوسط ساعات التطوير المهني التي استكممها   مؤشر قياس األداء   
والقيادات التعميميةالتطوير المهني لممعممين    عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع  

المخصص  جهات التنفيذ مؤشرات اإلنجاز
 المالي

جهة التكمفة 
 المالية

 ـ اسم البرنامج/ المشروع المستهدفون تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ

 من إلى الرئيسية  المساندة

 التدريب التربوي قائمة بأسماء المستفيدوف 
اإلشراؼ 
 التربوي

   
9-41 مركز التدريب  5-5  المعمموف 

التطوير المهني لمعممي نظاـ 
 المقررات

5 

 التدريب التربوي قائمة بأسماء المستفيدوف
اإلشراؼ 
 التربوي

   
41/9 مركز التدريب  1/5  قادة المدارس  

التطوير المهني لقادة مدارس 
 نظاـ المقررات

4 

المستفيدوف قائمة بأسماء  
مدارس نظاـ 
 المقررات الخبيرة

 اإلشراؼ
التربوي   

   
5/0 ثانوية الممؾ فهد    51/5  

وكالء القبوؿ 
 والتسجيؿ

التطوير المهني لوكالء القبوؿ 
 والتسجيؿ

3 

 التدريب التربوي قائمة بأسماء المستفيدوف
اإلشراؼ 
 التربوي

   
51/1 ثانوية القريات  51/1  

معممو نظاـ 
 المقررات

ورشة تدريبية بعنواف ) التعمـ 
 النشط بيف النظرية والتطبيؽ (

2 

 التدريب التربوي قائمة بأسماء المستفيدوف
اإلشراؼ 
 التربوي

قاعات التدريب    
 بالمدارس

42/5  50/5 معممو نظاـ  
 المقررات

برنامج أدوات التقويـ في نظاـ 
 المقررات

1 

 



 

 تحسين البيئة التعميمية المحفزة لإلبداع والتطوير  الثالث الهدف االستراتيجي 
 الهدف التفصيمي 

 

 تفعيل التقنية في نظام المقررات 1
 مؤشرات تنفيذية خاصة  مؤشر قياس األداء 

 جودة األداء في مدارس نظام المقررات  عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

 المستهدفون  اسم البرنامج/ المشروع  م
 تاريخ التنفيذ 

 مكان التنفيذ
جهة التكمفة 

المخصص  المالية 
 المالي

 جهات التنفيذ 
 مؤشرات اإلنجاز 

 المساندة  الرئيسية    من من

 المدرسة الذكية  1
مدارس نظاـ 

 المقررات
41/54  5/0  المدارس    المدارس 

اإلشراؼ 
 التربوي

بالمدارستفعيؿ البرنامج   

برنامج ممؼ االنجاز  2
 االلكتروني

معممو وطالب 
 مدارس المقررات

41/54  5/0  المدارس    المدارس 
تقنيات 
 التعميـ

ونماذج تفعيؿ البرنامج 
 الكترونية

 
 

 

 

 

 



 

 

 الرابع الهدف االستراتيجي 
 

 تعزيز المهارات األساسية لمطالب 
 الهدف التفصيمي 

 

مهاراتهمالمهارات لدى الطالب وتنمية زيارة   1  
 ترتيب  المدارس حسب المنطقة و المممكة العربية السعودية  مؤشر قياس األداء 

 تحسين مستوى الطالب في درجات القدرات والتحصيمي  عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

 المستهدفون  اسم البرنامج/ المشروع  م
مكان  تاريخ التنفيذ 

 التنفيذ

جهة التكمفة 
المخصص  المالية 

 المالي
 جهات التنفيذ 

 مؤشرات اإلنجاز 
 المساندة  الرئيسية    من من

50/5 الطالب برنامج قدرات 1  5/7     المدارس  
اإلشراؼ 
 التربوي

تطوير 
مهارات 
 التربوييف

ترتيب قائمة ب
المدارس  حسب 

 مركز قياس

5/7 الطالب برنامج تحصيمي 2  49/9 اإلشراؼ     المدارس 
 التربوي

تطوير 
مهارات 
 التربوييف

ترتيب ب قائمة
حسب  المدارس

 مركز قياس
 

 


