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المقدمة ..

يمكن  أنه  في  وتبرز  واالجتماعية  واالقتصادية  العلمية  والتنمية   ، التقدم  أساس  الحياة  جوانب  لجميع  التخطيط  يعد   
المؤسسات من الوصول بأقصى إمكاناتها إلى تحقيق األهداف المتوقع تحقيقها في فترة زمنية معينة وفق رؤيتها المستقبلية.

إذ ال تكاد تخلو اليوم مؤسسة عالمية أو منظمة من خطة خاصة بها ، تحرص على توفير متطلبات استقرارها ، ونموها   
كأساس إلنجاز خططها وتحقيق أهدافها ، ويتطلب ذلك أن تعمل المنظمة على تحسين قدرتها وكفاءتها في التعامل مع 
المتغيرات في بيئتها الخارجية وما بها من فرص وتهديدات وكذلك العمل علي رفع كفاءتها في التعامل مع بيئتها الداخلية، 
وما بها من نقاط قوة وأوجه ضعف ومن هنا كانت الحاجة ملحة لوجود خطة استراتيجية إلدارة التعليم بمحافظة القريات 
، والى تحقيق  التابعين لإلدارة  لتأمين مستقبل أفضل للمتعلمين والعاملين  السليمة ومرورًا بمراحله  التخطيط  وفق منهجية 
األهداف المنشودة وتأدية األدوار المطلوبة ، بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية )2030( وبرنامج التحول الوطني )2020( 
والمبادرات التي رسمتها وزارة التعليم تحقيقًا لذلك ، وألهمية التخطيط قام مجلس الشؤون اإلقتصادية والتنمية بتأسيس عدد 
من األجهزة الداعمة لتحقيق البرنامج والخطط المرسومة ومتابعتها وتقييمها منها مكتب اإلدارة االستراتيجية والمركز الوطني 

لقياس أداء األجهزة العامة .

إذ يحدد التخطيط الغاية ويعطي المبررات ويوضح المسار ، كما يوفر المعايير األساسية التي تتيح إجراء التقييم عند بلوغ    
الغاية وتقيس مدى التقدم الذي تم إحرازه فهو من أبجديات عمل المنظمات بشكل عام والمؤسسات التربوية بشكل خاص 

لضمان نجاح العمل ووصواًل إلى التميز في األداء .
فريق التخطيط باإلدارة
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كلمة مدير التعليم ..

يشهد التعليم نمًوا مضطرًدا سريًعا في كافة مجاالته الكمية والنوعية ويشكل هذا النمو   
طفرة  لتحقيق  الالزمة  والطاقات  الجهود  نكرس  أن  الضروري  من  أصبح  ولذا   ، التطوير  لبرامج  تحدًيا 
نوعية في التعليم ، وإلحداث هذا التغيير فإنَّ األمر يتطلب تخطيًطا جيًدا ، فالتخطيط عملية أساسية 
لتطوير الحياة بشكل عام وتطوير العمل التعليمي والتربوي بشكل خاص ، وهو الذي يهتم بتصميم 
استراتيجيات تجعل المؤسسة قادرة على االستخدام األمثل لمواردها واالستجابة التامة للفرص التي 

تتاح لها في بيئتها الخارجية .

الخطط  وضع  في  والمشاركة  االستراتيجي  و  التشغيلي  التخطيط  إلى  باإلدارة  التخطيط  فريق  الزمالء  عمد  ولهذا   
المتكاملة ،وصياغة الرؤية والرسالة للمؤسسة التربوية وترجمة األهداف إلى خطوات تنفيذية وتحديد األولويات ووضع بدائل 

جديدة واختيار البديل األمثل ؛ ليفي باحتياجات الحاضر ويتالءم مع معطيات المستقبل .

وإنني انتهز الفرصة بتقديم الشكر الجزيل للزمالء للجهود التي بذلوها في اإلعداد والتصميم واإلخراج والمراجعة، راجًيا   
التوفيق للجميع فيما يحقق األهداف ويوافق التطلعات بما يعود على أبنائنا الطالب تربوًيا وتعليمًيا .

مدير التعليم 
د. محمد بن عبداهلل الثبيتي
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ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن ( ، والصالة والسالم  الحمد هلل القائل ) َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ  
على خير النبيين محمٍد صلى اهلل عليه وسلم .

لتذليل  وتسعى  المآالت   2030 السعودية  العربية  للمملكة  الطموحة  الرؤية  تستشرف   
االنتقال  وألهمية   . األجيال  وبناء  الوطن  َتنمية  في  المستقبلية  التطلعات  لتحقيق  الصعوبات 
التكييفي االستراتيجي نحو هذه الرؤية ، رسم برنامج التحول الوطني 2020 خارطة التحول ، والذي 

تتجه أبرز مساراته الرئيسة نحو دعم األنظمة التعليمية لتعزيز تطبيقاتها وتجويد مخرجاتها .

النقلة  هذه  في  للمشاركة  القريات  بمحافظة  التعليم  إدارة  سعت  المنطلق  هذا  ومن   
النوعية بمواءمة برامجها ومشاريعها وفقًا لمبادرات وزارة التعليم والتي تستهدف خلق البيئة التعليمية الجاذبة المواكبة لمتطلبات 

التطور المتسارع في جوانب المعرفة المتعددة ، واحتضان اإلبداع، وتنمية القدرات والميول.
باإلضافة إلى تكامل األدوار التربوية بين التعليم ومؤسسات المجتمع المختلفة لبناء األجيال تعليمًيا وصحًيا ورياضًيا .

واستناًدا على االتساق المؤسسي، انتهجت إدارة التعليم بمحافظة القريات في خطتها التشغيلية للعام المالي 1439/1438هـ،   
البناء  التميز في مسارات  الوزارية، مع االلتزام بمبادرات اإلبداع وبمبادئ  البرامج  البنائية في توطين  منهجية المحاذاة االستراتيجية 

والتنفيذ والتقويم والتطوير من أجل تحقيق الرؤية الواعدة ، سائلين اهلل التوفيق والسداد .   

المساعد للشؤون التعليمية
أ. سالم بن شتيوي الجهني
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كلمة مدير التخطيط والتطوير ..

حمدًا هلل وصالًة وسالمًا على سيد الخلق أجمعين وبعد ..  

وتحقيق  أهداف  وبلوغ  غايات  لتحقيق  تسعى  منظومة  أي  في  بالغة  أهمية   للتخطيط   
رؤية ؛ ونحن هنا في إدارة التعليم  بمحافظة القريات نسعى متعاونين لتحقيق الرقي في جميع 
، وال شك أن هذه الخطة تتوافق مع رؤية  البناء  التربوية والتعليمية من خالل التخطيط  الجوانب 
المملكة العربية السعودية )2030( وبرنامج التحول الوطني )2020( و الرؤية المرسومة إلدرتنا وتسعى 

لتحقيق أهداف موزونة ببرامج نوعية مقننة سعيًا لمستقبل مؤمول بإذن اهلل .

، راجيين  ، وكل من يسهم في تنفيذها وتقويمها  شاكرين كل من عمل على إعداد وإخراج هذه الخطة   
المولى القدير أن تكون هذا الخطة دلياًل عمليًا يؤدي مبتغانا وتطلعاتنا بإذن اهلل .

سائلين اهلل عز وجل التوفيق والسداد . 

مدير التخطيط والتطوير
صالح بن حماد العنزي
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المنطلقات الرئيسية للخطة
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المنطلقات الرئيسية للخطة ..

• قرار مجلس الوزراء ذي الرقم )308( والتاريخ 1437/8/18 هـ،  بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية )2030( .	

• قرار مجلس الوزراء ذي الرقم )362( والتاريخ 1437/9/1 هـ، بالموافقة على برنامج التحول الوطني المنشق من الرؤية .	

• األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم .	

• مؤشرات قياس األداء للتعليم .	

• مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني .	

• المستجدات الحديثة للتعليم ) عالميًا ، إقليميًا ، محليًا ( .	

• الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم وقادة المدارس .	

• االحتياجات الفعلية للميدان التربوي بكافة فئاته .	

• التوجهات المستقبلية لوزارة التعليم .	

• المتغيرات والمستجدات الوطنية .	
• تحليل الواقع ) التحليل الرباعي سوات ( . 	
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الرؤية ..

تعليم ذو جودة عالية قادر على مواجهة 
تحديات المستقبل . 
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الرسالة  ..
التنمية  متطلبات  يحقق  تعليم  تقديم 
وتأهيل  التعليم  جودة  خالل  من  الوطنية 
األساليب  وإيجاد  المبدعة  القيادية  الكوادر 
يواكب  بما  المتميزة  واإلدارية  التربوية 

المجتمع الرقمي والمعرفي . 
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القيم ..
• الصدق 	

• االنتماء والوالء 	

• اإلبداع 	

• اإلنتاج 	

• التكامل 	

• األمانة 	

• التسامح 	

• العدل والمساواة 	
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المستهدفون   ..
• الطالب 	

• المعلمون 	

• األقسام والوحدات 	

• القيادات اإلدارية 	

• القيادات اإلشرافية 	

• القيادات المدرسية	

• المجتمع 	

• أولياء األمور 	
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الفرضيات األساسية للخطة :

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

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

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

ومكوناتها.

• التوازن بين المركزية والالمركزية المنضبطة بحيث تتولى اإلدارة رسم السياسات والتخطيط واإلشراف والمتابعة 	

وتحسين األداء وفق مؤشرات أداء محددة وواضحة .

• خطتها 	 إعداد  تتولى  التي  المدرسة  داخل  منها  عدد  ينفذ  حيث  التربوية  البرامج  توزيع  نسبة  على  المحافظة 

البرامج ينفذ داخل إدارة التعليم بحيث تعد خطتها  ، وعدد من  وفق حاجاتها ووفق الميزانية التشغيلية لها 

وفق حاجاتها وبناء على الميزانية المحددة لها انطالقًا من خطة وكالتي التعليم و الوكاالت األخرى بالوزارة . 
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قاعدة البيانات الرقمية لإلدارة

بناتبنين

ابتدائيالمجموعثانويمتوسطابتدائي اجماليالمجموعثانويمتوسطروضة

المدارس الحكومية 

المدارس ا�هلية

إجمالي 

المعلمين

الطالب

طالب التربية الخاصة 

الدارسين في تعليم الكبار

خريجي الثانوية

الطالب الملتحقين بالصف ا�ول

المباني المستأجرة

ساعات تدريب شاغلي الوظائف التعليمية

مشرفي الشؤون التعليمية

عدد مراكز تعليم الكبار

عدد ا£داريين

مشرفي االقسام المرتبطة مباشرة بمدير التعليم

238

33

271

3520

46605

129

425

2814

4877

45

37911

111

27

1512

61

61

9

70

1007

12617

66

174

1582

2375

15

2400

60

5

196

35

63

251

1232

2502

30

13911

51

22

 1316

26

29
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22475
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3

21

118

2340
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3

57

845
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2
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23

2

25
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10

139
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Swot  التحليل الرباعي 

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

نقاط ال�ضعفنقاط القوة

لية
اخ

الد
ئة 

لبي
ا

• كوادر تعليمية من حملة ال�شهادات العليا.	
• 	.) ISO( 9001-2008 تطبيق املوا�شفة الدولية الأيزو
• نظام ات�شال فعال.	
• منظومة قيادة الأداء الإ�شرايف واملدر�شي.	
• اإمكانيات تدريبية ب�شرية ومادية.	
• التكامل يف العمل التعليمي املوجه للمدر�شة	

• نق�س الكفايات لدى قادة املدار�س.	
• نق�س الكفايات التقنية لدى بع�س الكوادر التعليمية والإدارية.	
• قلة الكفايات الالزمة لدى بع�س امل�شرفني.	
• �شعف ال�شتثمار يف قطاع التعليم الأهلي.	
• الفجوة بني نتائج الثانوية العامة واختباري مركز قيا�س )القدرات-التح�شيلي (	

التهديداتالفر�ص

جية
خلار

ئة ا
لبي

ا

• روؤية اململكة 2030	
• مبادرات وزارة التعليم يف برنامج التحول الوطني 2020	
• امليزانية الت�شغيلية للمدار�س.	
• برامج وزارية تقنية �شاعدت يف تنظيم بيئة العمل.	
• ال�شراكات املجتمعية مع بع�س القطاعات اخلدمية والأهلية والتعليمية.	
• جغرافية املحافظة وم�شاحتها املحدودة.	
• بيوت خربة )جامعة اجلوف ( . 	

• منطقة حدودية.	
• النقل اخلارجي لبع�س اأ�شحاب اخلربات.	
• ارتفاع اأن�شبة املعلمني.	
• العزوف عن القيادة املدر�شية.	
• الكثافة الطالبية يف الف�شول.	
• قلة التدريب اخلارجي للقيادات التعليمية.	
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أولويات التطوير والتحسين : 

(  والتوجهات المستقبلية العامة إلدارة التعليم في ضوء توجهات الوزارة تم   SWOT من خالل التحليل الرباعي ) 
مجتمعية  شراكة   – متميز  مؤسسي  أداء   – نوعي  وتعلم  )تعليم  لتحقيق   والتحسين  التطوير  أولويات  تحديد 

فاعلة( من خالل :
• تحقيق التكامل في شخصية الطلبة للتمسك بالعقيدة اإلسالمية مع تفوق علمي وتميز أخالقي ذا اتجاهات 	

إيجابيا نحو تنمية مجتمعه ووطنه وخدمتهما.
• التأهيل المهني لكافة منسوبي اإلدارة من معلمين ومعلمات وكوادر إشرافيه وإدارية  وتربوية وكافة الشركاء 	

في العملية التعليمية.
• إشراك قيادات المدارس والمعلمين /ات في تطوير العملية التعليمية، وتوفير فرص تعلم للطالب كافة بصورة 	

تنمي شخصياتهم.
• 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.	
• جذب المزيد من الشراكات المجتمعية الداعمة للتعليم والتعلم .	
• ومحاور 	 قنوات  خالل  من  القريات  بمحافظة  التعليم  إدارة  لخدمات  الوصول  من  المستفيدين  جميع  تمكين 

متعددة. 
• وتطبيقها 	 التربوي  العمل  اساليب  و  آليات  لتحسين  باإلدارة  التعليمية  القطاعات  كافة  بين  التكامل  تحقيق 

لتقليص الفجوة بين نتائج الثانوية العامة واختبار مركز قياس ) القدرات والتحصيلي ( .  
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ضوابط التنفيذ :

• التقيد بالبرنامج الزمني لخطة اإلدارة.	

• تطبيق معايير بناء خطة اإلدارة.	

• تحقيق التكامل في  إجراءات التنفيذ  بين إدارات واقسام اإلدارة )بنين-بنات( . 	

• تفعيل نظام  )المتابعة – التقييم - التقويم ( لبرامج الخطة التشغيلية إلدارة التعليم.	
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األهداف العامة ومؤشرات قياس األداء

مؤشرات قياس األداء األهداف العامة م

1- ن�شبة الأطفال امللتحقني بريا�س الأطفال )3 اإىل 6 �شنوات( .
2- ن�شبة الأمية بني الكبار )15 �شنة فاأكرث، �شعوديني( .

3- ن�شبة الطلبة امل�شتفيدين من خدمات النقل املدر�شي )يف املدار�س احلكومية( .
4- ن�شبة الطلبة امل�شتفيدين من برامج ذوي الإعاقة )6-18 �شنة( .

 �شمان التعليم اجليد املن�شف وال�شامل للجميع ، وتعزيز فر�س التعلم
مدى احلياة للجميع 1 

1- متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمني . 
2- متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني يف القيادة التعليمية التي ا�شتكملها قادة املدار�س .

3- ن�شبة املعلمني املجتازين لختبار "قيا�س" .
حت�شني ا�شتقطاب املعلمني وتاأهيلهم وتطويرهم

 2

1- عدد امليداليات والأو�شمة يف امل�شابقات الدولية .
2- ن�شبة الطلبة امل�شتفيدين من الربامج اخلا�شة باملوهوبني .

حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكار 3 

1- ال�شف الثامن - ريا�شيات وعلوم TIMMS متو�شط نتائج الطلبة يف الختبارات الدولية .
2- ال�شف الرابع - ريا�شيات وعلوم TIMMS متو�شط نتائج الطلبة يف الختبارات الدولية .

  PISA -3 متو�شط نتائج الطلبة يف الختبارات الدولية يف القراءة .
 4- ال�شف الرابع PIRLS متو�شط نتائج الطلبة يف الختبارات الدولية يف القراءة .

تطوير املناهج واأ�شاليب التعليم والتقومي
 4

1- ن�شبة الطالب امل�شاركني يف الأن�شطة غري ال�شفية خارج اليوم الدرا�شي .
2- ن�شبة الطلبة امل�شتفيدين من خدمات اأندية احلي .

تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبة 5 

 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات �شوق 1- ن�شبة اخلريجني امللتحقني ب�شوق العمل خالل ) 6 اأ�شهرمن تاريخ التخرج( .
العمل 6 

1-معدل )طالب/ معلم( . تنوع م�شادر متويل مبتكرة وحت�شني الكفاءة املالية لقطاع التعليم 7 
1- ن�شبة الطلبة يف التعليم العايل غري احلكومي .

2- عدد املباين املدر�شية احلكومية املوفرة من قبل القطاع اخلا�س .
3- ن�شبة الطلبة امللتحقني باملدار�س الأهلية .

رفع م�شاركة القطاع الأهلي واخلا�س يف التعليم 8 
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األهداف العامة والتفصيلية
االأهداف التف�ضيليةاالأهداف اال�ضرتاتيجية العامةم

�شمان التعليم اجليد املن�شف وال�شامل للجميع ، وتعزيز فر�س التعلم مدى 1
احلياة للجميع

1-1 ا�شتيعاب جميع الفئات العمرية يف مرحلة الطفولة املبكرة ويف �شن التعليم يف مراحل التعليم العام املختلفة. 
2-1 الق�شاء على الأمية واحل�شابية وتوفري الفر�س ملوا�شلة التعليم ملن هم خارج النظام التعليمي. 

3-1  تاأمني النقل املدر�شي للطالب والطالبات املحتاجني للنقل. 
4-1 الرتقاء بتعليم الفئات ذات الحتياجات اخلا�شة.

2-1 حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية.حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهم2

حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكار3

1-3 ال�شتمرار يف تطوير البنى التحتية وحتديثها، وتوفري البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي.
2-3 التو�شع يف برامج املوهوبني وجتويدها.

3-3 التو�شع يف ا�شتخدام التقنيات املالئمة يف املدار�س و�شيانتها با�شتمرار. 
4-3 التو�شع يف ان�شاء املباين التعليمية لتلبية النمو الكمي  مبوا�شفات حتافظ على البيئة. 

5-3  تنفيذ برنامج �شامل وفعال ل�شيانة جميع املباين واملرافق. 
6-3 تطوير اأ�شاليب اجلرد ال�شنوي للعهد. 

7-3 حت�شني و�شائل المن وال�شالمة يف املباين املدر�شية واملرافق التعليمية. 
8-3 توفري متطلبات اإعادة تاهيل الرجيع. 

9-3 توفري متطلبات املدار�س الفرتا�شية يف مدار�س التعليم العام. 

تطوير املناهج واأ�شاليب التعليم والتقومي4
1-4 تفعيل تطبيق ا�شرتاتيجيات التدري�س.

2-4 بناء قدرات املعلمني لدمج التقنية للمنهج الدرا�شي.
3-4 تطوير اأ�شاليب الإ�شراف الرتبوي.

4-4 حت�شني معدلت اأداء الطالب حمليا ودوليا. 

تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبة5
1-5  تنمية امل�شوؤولية الجتماعية واملواطنة ال�شاحلة.

2-5  تعزيز دور الربنامج الوقائي للطالب والطالبات فطن.
3-5 الأخذ باأنظمة الدعم املدر�شية للطلبة املعر�شني للخطر.

4-5 زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم.

  تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات �شوق العمل6

1-6 تلبية املتطلبات لإنتاج املعرفة وحاجات �شوق العمل وتنمية املجتمع.
2-6 حت�شني الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي.

3-6 جتويد البحوث الرتبوية لتطوير وتقومي التعليم. 
4-6 توفري احتياجات املدار�س من املعلمني/ات يف املراحل التعليمية. 

5-6 تعزيز التقومي الذاتي يف امليدان التعليمي وفق املحددات الإح�شائية الوزارية. 

تنوع م�شادر متويل مبتكرة وحت�شني الكفاءة املالية لقطاع التعليم7
1-7 زيادة فاعلية التقنية يف رفع الأداء. 

2-7 تعزيز قدرة اإدارة التعليم يف عمليات التخطيط والدارة والدعم. 
3-7 رفع كفاءة اأداء الداريني وحت�شني انتاجيتهم. 

4-7 ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات الطبية واحلكومية واخلا�شة. 

1-8 تاأ�شي�س �شراكات بني ادارة التعليم والقطاع اخلا�س لدعم عمليات التعليم والتعلم. رفع م�شاركة القطاع الأهلي واخلا�س يف التعليم8
2-8 ت�شجيع م�شاركة القطاع الأهلي واخلا�س بالتعليم العام وريا�س الطفال .
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مبادرات التحول الوطني المرتبطة بالخطة التشغيلية لقطاعي التعليم ) بنين / بنات ( بإدارة تعليم القريات م

تطوير برامج احل�شانات وريا�س الأطفال والتو�شع بخدماتها لت�شمل جميع مناطق اململكة. 1
2 التعلم مدى احلياة) ال�شتدامة (.

3 م�شروع تطوير الرتبية اخلا�شة اإن�شاء مركز وطني متخ�ش�س للرتبية اخلا�شة بالتعاون مع القطاع الأهلي .
4 الإطار ال�شامل للتطوير املهني امل�شتمر للمعلمني والقيادات التعليمية .

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم من خالل رفع امل�شتوى املهني للمعلمني وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة
للمعلمني.

5

تطوير املرحلة الإبتدائية. 6
تعزيز امل�شاركة يف امل�شابقات الدولية العلمية. 7

تخفيف الأعباء الإدارية على املعلمني والقيادات التعليمية ل�شمان الرتكيز على العملية التعليمية لتقليل التكاليف وحت�شني اجلودة للخدمات امل�شاندة. 8
التحول نحو تعليم رقمي لدعم تقدم الطالب واملعلم. 9
10 حت�شني و�شائل المن وال�شالمة  يف املباين املدر�شية .

تطوير نظام التقومي ال�شامل للمقررات الأ�شا�شية لتحديد الفجوة بني م�شتوى الطالب واملتوقع ح�شب معايري لكل مرحلة. 11
تعزيز م�شاركة الأ�شرة يف العملية الرتبوية والتعليمية ودورها يف تعزيز القيم والهوية الوطنية. 12

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية. 13
ت�شجيع م�شاركة القطاع الهلي يف ال�شتثمار بالتعليم العام  وريا�س الطفال . 14
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المبادرات / البرامج / المشروعات / االنشطة
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الهدف االستراتيجي األول

�شمان التعليم اجليد املن�شف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة للجميعالأولالهدف االستراتيجي 

ا�شتيعاب جميع الفئات العمرية يف مرحلة الطفولة املبكرة ويف �شن التعليم يف مراحل التعليم العام املختلفة1- 1 الهدف التفصيلي 

موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

برنامج1
)قبويل(

طالب وطالبات 
قاعة التدريب 1438/5/81439/2/5)م�شتجدون(

---)بنني-بنات(
الختبارات 

والقبول
)بنني بنات(

التدريب 
الرتبوي

)العالم 
الرتبوي
املدار�ص

)بنني-بنات(

انخفا�ص ن�شبة التعرث يف الت�شجيل
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�شمان التعليم اجليد املن�شف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة للجميعالأولالهدف االستراتيجي 

ا�شتيعاب جميع الفئات العمرية يف مرحلة الطفولة املبكرة ويف �شن التعليم يف مراحل التعليم العام املختلفة1- 1 الهدف التفصيلي 

ن�شبة الطفال امللتحقني بريا�ص الطفال من �شن )3-6( 1-1-1مؤشر قياس األداء 

تطوير برامج ح�شانات وريا�ص الطفال والتو�شع بخدماتها لت�شمل جميع مناطق اململكة 1عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

0 2/ 4/ 8/ 5/ 1438 اطفال الرو�شة من 4-6التو�شع يف افتتاح رو�شات1
1439

مباين الرو�شات 
القائمة 

وامل�شتحدثة
ق�شم ريا�ص ---

التخطيط املدر�شيالطفال 
• افتتاح ف�شلني يف 	

الرو�شات القائمة
• ت�شغيل ثالث رو�شات	

0 1/ 4/ 8/ 5/ 1438 مدار�ص- رو�شاتت�شغيل ح�شانات املرحلة الأوىل2
1439

املباين املدر�شية 
--داخل املحافظة

وفق املخ�ش�ص 
املعتمد من 

برامج التحول 
الوطني

ق�شم ريا�ص 
الطفال 

	•التخطيطاملدر�شي
الأهلي •	•التعليم  ت�شغيل 3 ح�شانات	
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�شمان التعليم اجليد املن�شف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة للجميعالأولالهدف االستراتيجي 

الق�شاء على الأمية واحل�شابية وتوفري الفر�ص ملوا�شلة التعليم ملن هم خارج النظام التعليمي 2-1الهدف التفصيلي 

ن�شبة الأمية بني الكبار )15(�شنة فاأكرث 2-2-1مؤشر قياس األداء 

 التعلم مدى احلياة )ال�شتدامة(2عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

الأميون والأميات يف العقد العربي ملحو الأمية1
20/ 4/ 8/ 5/ 1438املحافظة وقراها 

1439
مدار�ص حمو 

تعليم الكبار-√-المية

لن�شاط- 
التوعية 

ال�شالمية 
- التوجيه 

والر�شاد

انخفا�ص ن�شبة الأمية بني
الكبار 15 �شنة فاأكرث اإىل %4

الأميون والأميات يف حمالت التوعية وحمو المية2
املحافظة وقراها

 /10 /4
 مراكز حمو 14381439/12/5

تعليم الكبار---المية

لن�شاط- 
التوعية 

ال�شالمية 
- التوجيه 

والر�شاد

حمو امية 50% من العينة 
امل�شتهدفة

للمحا�شرات 

التعلم مدى احلياة3
احلا�شلون على موؤهالت 

علمية متدنية من عمر 15 
اىل29  �شنة

مراكز حمو 1438/5/81439/4/10
تعليم الكبار بند 101- √المية

)بنني بنات(

اإدارة التعليم 
القطاعات ذات 

العالقة

انخفا�ص ن�شبة المية بني الكبار 
15 �شنة فاأكرث اإىل %4
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�شمان التعليم اجليد املن�شف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة للجميعالأولالهدف االستراتيجي 

تاأمني النقل املدر�شي للطالب والطالبات املحتاجني للنقل3-1الهدف التفصيلي 

ن�شبة الطالب امل�شمولني بخدمة النقل التعليمي يف التعليم العام3-3-1مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
برنامج النقل املدر�شي لطالب 

12/17/الطالب والطالباتالتعليم العام
14381438/9/20

مدار�ص املحافظة 
امل�شمولني 

بالنقل
-√25771754

�شركة 
تطوير 
للنقل 

التعليمي

خدمات 
الطالب

ن�شبة 90% من الطلبة امل�شتفيدين 
من النقل املدر�شي
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�شمان التعليم اجليد املن�شف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة للجميعالأولالهدف االستراتيجي 

الرتقاء بتعليم الفئات ذات الحتياجات اخلا�شة 4-1الهدف التفصيلي 

ن�شبة الطلبة امل�شتفيدين من برامج ذوي الحتياجات اخلا�شة من �شن )6-18( 4-4-1مؤشر قياس األداء 

م�شروع تطوير الرتبية اخلا�شة، اأن�شاء مركز وطني متخ�ش�ص لرتبية اخلا�شة بالتعاون مع القطاع الهلي 3عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1

 
التدخل املبكر لالأطفال ذوي 

الحتياجات اخلا�شة
واملعر�شني للخطر 

)مرحلة الأوىل (

الأطفال ذوو الحتياجات 
اخلا�شة

واملعر�شني للخطر من �شن 
3-6 �شنوات

1438/ 4/ 3 /4/ 20
الرو�شات1439

 
 

√
 

--

ق�شم
الرتبية 
اخلا�شة
) بنات (

 
التخطيط 
املدر�شي 

تقدمي خدمات التدخل املبكر يف 
رو�شتني حكوميتني

2
 

ا�شتيعاب  ذوي الحتياجات 
اخلا�شة 

1438/6/11439/4/10ذوو الحتياجات اخلا�شة  

 يف جميع 
قطاعات 
---املحافظة

ق�شم
الرتبية 
اخلا�شة
) بنني ــ 

بنات (

ــ وزارة ال�شحة 
ال�شوؤون 

الجتماعية
 مدار�ص

انخراط الفئة امل�شتهدفة يف برامج 
الرتبية اخلا�شة بن�شبة %100
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الهدف االستراتيجي الثاني

حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

الربامج الإثرائية للنمو املعريف 1
امل�شائية

املعلمون
مركز التدريب 1438/7/11439/4/10)م-ث (

---بنني
التدريب 
الرتبوي

بنني

ال�شراف 
الرتبوي 

)بنني(

رفع ن�شبة ح�شور %30
تنفيذ 90% من الربامج املقرتحة

 التطوير املهني ملح�شري 2
املختربات 

حم�شري املختربات 
1438/1/101439/1/11)بنني-بنات(

 
- 
 

---
التدريب 
الرتبوي

 بنني - بنات

ال�شراف 
الرتبوي 

)بنني – بنات(

تنمية قدرات 90%من العينة امل�شتهدفة
ت�شميم كل م�شتفيد جتربتني علميتني 

التطوير املهني اللكرتوين 3
)التدريب عن بعد(

املعلمون/املعلمات
والقيادات املدر�شية

مركز التدريب  1438/7/11439/3/19)بنني-بنات(
-√-بنني

التدريب 
الرتبوي

بنني

املركز الوطني 
للتعلم 

اللكرتوين 
والتعليم عن بعد

 التحاق ماليقل عن 30% من املعلمني 
واملعلمات

تدريب 80% من القيادات املدر�شية

امل�شرفون/امل�شرفات واملعلمون/م�شروع خربات4
مركز التدريب1438/6/11439/3/19املعلمات

-√- بنني - بنات
التدريب 
الرتبوي

 بنني - بنات

ال�شراف 
الرتبوي 

)بنني – بنات(

اجناز 80% من املقاعد املخ�ش�شه للعام 
املايل احلايل

التطوير املهني للقيادات العليا 5
مركز التدريب  1438/7/11439/4/10القيادات يف الدارةوالو�شطى والتنفيذية

-√-بنني
التدريب 
الرتبوي

بنني

جميع اأق�شام 
الدارة

اجناز 80% من املقاعد املخ�ش�شه للعام 
املايل احلايل
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

التطوير املهني ملن�شوبي الرتبية 6
مركز التدريب 1438/7/11439/10/4معلمي واملعلموناخلا�شة

بند 211√-بنني/بنات
التدريب 

الرتبوي/ 
بنني

ال�شراف 
الرتبوي

تدريب 85% من الفئة امل�شتهدفة بواقع 
18�شاعة تدريبية 

التطوير املهني ملعلمي ف�شول 7
املوهوبني

امل�شرفون/امل�شرفات واملعلمون/
املعلمات

ف�شول املوهوبني
مركز التدريب 1438/7/11439/10/4

بند 211√-بنني- بنات
التدريب 

الرتبوي/ 
بنني /بنات

ال�شراف 
الرتبوي

تدريب 90% من الفئة امل�شتهدفة بواقع 
18�شاعة تدريبية 

التطوير املهني مل�شريف وم�شرفات 8
ومعلمي ومعلمات اللغة الإجنليزية

امل�شرفون/امل�شرفات واملعلمون/
مركز التدريب 1438/7/11439/10/4املعلمات

بند 211√-بنني- بنات
التدريب 

الرتبوي/ 
بنني /بنات

ال�شراف 
الرتبوي

تدريب 80% من م�شريف وم�شرفات 
اللغة الجنليزية

تدريب 40%من معلمي ومعلمات اللغة 
الجنليزية بواقع 18�شاعة تدريبية 

التاأهيل الكادميي العايل ل�شاغلي 9
اجلامعات املحلية 1438/7/11439/10/4�شاغلي الوظائف التعليميةالوظائف التعليمية

---والعاملية
التدريب 

اجناز 80% من املقاعد املخ�ش�شة للعام جميع الق�شامالرتبوي بنني 
املايل احلايل

10
 

تطوير القيادة
الرتبوية

قادة وقائدات
9 / 3/ 1/ 7/ 1438 هاملدار�ص

-√--1439 ه 
التدريب 

الرتبوي/ 
بنني - بنات

ال�شراف 
الرتبوي 

)بنني – بنات(

تدريب 90% من العينة
امل�شتهدفة 
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

امل�شرفون/ات واملعلمون/اتالتقومي الرتبوي مهارات وتطبيقات11
مركز التدريب 1438/7/11439/4/10بنني / بنات

بند 211--بنني/ بنات
التدريب 

الرتبوي بنني 
/ بنات

ال�شراف 
الرتبوي

بنني / بنات

تدريب 90%من امل�شرفني وامل�شرفات
و30%من املعلمني واملعلمات

املعلمات ذوات خربة 3�شنوات اجلدارات الوظيفية للمعلمة12
التدريب بند 211√-مركز التدريب بنات1438/7/11439/4/10فما فوق

الرتبوي بنات
ال�شراف 
تدريب 80% من املعلمات على امل�شروعالرتبوي

)قوة الختيار(13
التدريب ل يوجد--مركز التدريب بنات1438/7/11439/4/10معلمات اللغة الجنليزيةحتديات وحلول

الرتبوي بنات

ال�شراف 
الرتبوي

بنات

تدريب 80% من معلمات اللغة 
الجنليزية

14

برامج ال�شراكة مع اجلامعات 
املحلية للتطوير املهني للم�شرفني 

الرتبويني والقيادات املدر�شية 
واملعلمني

امل�شرفون الرتبويون وقيادات 
1438/7/11439/4/10املدار�ص واملعلمون

مركز التدريب 
بند 211√-بنني/ بنات

التدريب 
الرتبوي/ 

بنني

ال�شراف 
الرتبوي

بنني/بنات

اجناز 80% من املقاعد املخ�ش�شة للعام 
املايل احلايل

التطوير املهني ملعلمي15
النظام الف�شلي واملقررات

امل�شرفون /ات واملعلمون/ات
)الرتبية ال�شالمية-اللغة 

العربية-العلوم الدارية-الرتبية 
ال�شرية(املرحلة الثانوية

مركز التدريب  1438/7/11439/4/10
بند 211√-بنني/بنات

التدريب 
الرتبوي 
بنني/بنات

ال�شراف 
الرتبوي )بنني(

تدريب  80% من م�شريف ومعلمي املواد 
امل�شتهدفة بواقع 18�شاعة تدريبية 
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

التطوير املهني ملعلمات ريا�ص 16
الأطفال

مركز التدريب  1438/7/11439/3/19معلمات ريا�ص الأطفال
التدريب بند 211√-بنات

الرتبوي بنات
تدريب  80% من الفئة امل�شتهدفة بواقع ريا�ص الأطفال

18�شاعة تدريبية 

17
م�شروع املهارات الأ�شا�شية لتمكني 

املعلم 
)توطني التدريب(

مركز التدريب  1438/7/11439/4/10امل�شرفون الرتبويون
---بنني

التدريب 
الرتبوي

بنني

ال�شراف 
الرتبوي )بنني(

متهني  80% من امل�شرفني لنقل خربات 
توطني التدريب بن�شبة %30

تطوير املهني املتمازج يف تدري�ص 18
العلوم و الريا�شيات 

املعلمو/ومعلمات العلوم و 
مركز التدريب  1438/7/11439/3/19الريا�شيات 

بند 211-الوزارةبنني / بنات
التدريب 
الرتبوي 
بنني/بنات

ال�شراف 
الرتبوي )بنني/

بنات(

اإجناز100% من املقاعد املخ�ش�شة 
للمرحلة التجريبية

التطوير املهني ل�شاغلي الوظائف 19
مركز التدريب 1438/7/11439/3/19�شاغلي الوظائف التعليميةالتعليمية مل�شروع ح�شانة

بند 211√-)بنني/بنات(
التدريب 
الرتبوي 

)بنني- بنات
تدريب 60% من �شاغلي الوظائف اإدارة التعليم

التعليمية

مي�شرون ومي�شرات م�شرفون م�شروع فطن20
مركز التدريب 1438/5/81439/4/10وم�شرفات

جلنة فطن---)بنني /بنات(

التدريب 
الرتبوي- 

العالم- الرتبية 
اخلا�شة-تعليم 

الكبار-الأ�شراف- 
ريا�ص الطفال

متكني مي�شوؤي ومي�شرات فطن من 
املهارات ال�شخ�شية والجتماعية بن�شبة 

%100
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1439/7/141438/7/28امل�شرفون الرتبويون واملعلمون الجتاهات احلديثة يف الكبار21
مركز التدريب  

---بنني
تعليم الكبار

بنني
التدريب 
الرتبوي

بنني

تدريب 90 % من معلمي
تعليم الكبار

بواقع 18�شاعة تدريبية 

ال�شاليب الرتبوية للتعامل مع 22
الدار�شات

معلمات برامج ومراكز تعليم 
مركز التدريب 1438/12/191439/4/20الكبار

تعليم---)بنات(
الكبريات

التدريب 
الرتبوي
)بنات (

تدريب 90 % من معلمات
تعليم الكبار

بواقع 18�شاعة تدريبية 

مركز التدريب1438/6/11438/6/3من�شقات املوهوباتحل امل�شكالت بطرق اإبداعية23
ق�شم املوهوبات---)بنات (

بنات

التدريب 
الرتبوي
)بنات (

متكني 80% من الفئة امل�شتهدفة من 
مهارات حل امل�شكالت

1438/5/251438/5/17من�شقات املوهوباتمهارات التفكري )الكورت1(24
 

مركز التدريب
)بنات (

ق�شم املوهوبات---
 

مركز التدريب
)بنات (

• اإعداد حقيبه تدريبية	
• تدريب 80% الفئة امل�شتهدفة 	

للربنامج

25
الربنامج 

التاأ�شي�شي لف�شول املوهوبني
واملوهوبات

مركز التدريب1438/8/201438/8/25معلمي ومعلمات ف�شول املوهوبة
ق�شم املوهوبني -√-)بنني /بنات (

متكني 90%من  الفئة امل�شتهدفة من مركز التدريببنني/بنات
تطبيق الية العمل
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

انا احب ان افكر26
معلمات
املرحلة

البتدائية
مركز التدريب1439/10/11439/4/20

---)بنات (
ق�شم 

املوهوبات
)بنات (

مركز التدريب
)بنات (

تدريب40% من معلمات املرحلة 
البتدائية 

مركز التدريب1439/5/21439/8/2من�شقات املوهوباتالربنامج الر�شادي للموهوبني27
---)بنات (

ق�شم 
املوهوبات
)بنات (

مركز التدريب
تدريب 70% من من�شقات املوهوبات)بنات (

اخلطة الرتبوية الفردية28
معلمو ومعلمات
مركز التدريب1438/5/91439/6/1الرتبية اخلا�شة

---بنني ــ بنات 
ق�شم الرتبية 

اخلا�شة 
بنني ــ بنات

التدريب 
الرتبوي

)بنني /بنات (

متكني 80% من معلمي ومعلمات 
الرتبية اخلا�شة من ا�شتخدام اخلطة 

الرتبوية البديلة 

معلمات التوحد والعاقة  التوحد حتدي و اأمل29
مركز التدريب1438/7/271438/7/29الفكرية

---) بنات (
 ق�شم الرتبية 

اخلا�شة
) بنات (

التدريب 
الرتبوي
)بنات (

تاأهيل 90%من معلمات التوحد 
والعاقة الفكرية

رعاية املعلمني اجلدد يف برامج 30
الرتبية اخلا�شة

معلمو 
التدريب الرتبوي1438/1/151439/7/15الرتبية اخلا�شة

---بنني
ق�شم الرتبية 

اخلا�شة 
بنني ــ 

التدريب 
الرتبوي

تعزيز الكفايات املهنية  90% من الفئة 
امل�شتهدفة
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

 التدري�ص الفعال ملعلمي �شعوبات 31
التعلم

معلمو
 مركز التدريب 1438/10/71439/11/1�شعوبات التعلم

---بنني

ق�شم
الرتبية 
اخلا�شة
)بنني(

التدريب 
الرتبوي  )بنني(

تدريب  90% من معلمي �شعوبات 
التعلم

32
التعامل مع

املهددات
الفكرية

م�شوؤولو
وم�شوؤولت

التوعية
الإ�شالمية

مركز التدريب2/ 7/ 1438 1438/7/1
-√-بنني ــ بنات 

التوعية
الإ�شالمية
بنني -بنات

التدريب
الرتبوي 

بنني /بنات

رفع كفاءة 80 % من م�شووؤيل 
وم�شوؤولت

التوعية الإ�شالمية يف التعامل مع 
املهددات الفكرية

اإثراء املعرفة ال�شرعية33

م�شوؤولو
وم�شوؤولت

مركز التدريب1439/7/251439/7/27التوعية الإ�شالمية
-√-بنني ــ بنات 

التوعية
الإ�شالمية
بنني -بنات

التدريب
الرتبوي 

بنني /بنات

من  (خمت�ص   30( عدد  	•تاأهيل 
م�شوؤويل وم�شوؤولت التوعية 

الإ�شالمية
املعتمدة النماذج  	•تطبيق 

لربنامج اإثراء املعرفة يف
املدا�ص بن�شبة %90

العناية بالقراآن الكرمي34
م�شوؤولو

وم�شوؤولت
التوعية الإ�شالمية

--
مركز التدريب

-√-بنني ــ بنات 
التوعية

الإ�شالمية
بنني -بنات

التدريب
الرتبوي 

بنني /بنات

نايف الأمري  م�شابقة  يف  	•امل�شاركة 
تنفيذ من  امل�شتهدفة  العينة  	•متكني 

جتارب علمية يف املدرا�ص بن�شبة 90 %
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

35
�شمات

ال�شخ�شية
امل�شلمة

م�شوؤولت التوعية
مركز التدريب5 / 6/ 1438  1438/6/15باملدار�ص

-√-بنني ــ بنات 
التوعية

الإ�شالمية
بنات

التدريب
الرتبوي 

بنات

تاأهيل 80 % من م�شوؤولت
التوعية على نقل �شمات ال�شخ�شية 

امل�شلمة للميدان الرتبوي

التح�شني دور36
املربني

م�شوؤولو التوعية
باملدار�ص

 /8 / 15
1438

 /8 / 15
1438

مركز التدريب
-√-بنني ـ

التوعية
الإ�شالمية

بنني

التدريب
الرتبوي 

بنني 

تاأهيل الفئة امل�شتهدفة
من تطبيق الربنامج بن�شبة %100

املهارات ال�شا�شية يف التعامل مع  37
خدمات ---قاعة الجتماعات1438/7/11438/7/1املن�شقني واملن�شقاتامل�شتفيد

امل�شتفيدين
التخطيط
والتطوير

تدريب للمن�شقني/ات يف املدار�ص 
والأق�شام على املهارات ال�شا�شية يف 
التعامل مع امل�شتفيدين بن�شبة %85

روؤ�شاء/ ات الأق�شام ومن�شقني/مهارات التخطيط38
التخطيط ---القاعة اخلارجية1439/1/121439/1/14ات اخلطط

-والتطوير
 ن�شبة تدريب 80% من روؤ�شاء/ ات 

الأق�شام ومن�شقني/ات اخلطط
على الربنامج

لقائدات املدار�صالتخطيط الت�شغيلي الفعال39
التخطيط ---القاعة اخلارجية1439/2/181439/3/18والرو�شات

-والتطوير
• تدريب 80% من قائدات 	

املدار�ص والرو�شات على 
التخطيط الت�شغيلي
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

40
   الربنامج الوقائي والعالجي 

لق�شايا �شاغلي الوظائف 
التعليمية 

- امل�شرفني 
-القادة والوكالء

-املر�شدين 
-املعلمني اجلدد

بنني وبنات

ق�شم الق�شايا ---مركز التدريب1439/1/11439/2/30

-التدريب
الإ�شراف

-التوجيه 
والإر�شاد
-املتابعة

تدريب 50%  من امل�شتفيدين
) م�شرفني ، قادة ووكالء، مر�شدين (

تدريب 100%  من امل�شتفيدين  ) 
معلمني جدد (

اجلودة ال�شاملة واأهميتها يف 41
التعليم

من�شقي  اجلودة يف املدار�ص
مبنى ال�شوؤون  -1439/1/11) بنني – بنات(

ق�شم اجلودة 1000 ريال-√التعليمية
-ال�شاملة

تدريب %60
من من�شقي اجلودة ال�شاملة يف 

املدار�ص

ور�شة تدريبية بعنوان التح�شني 42
امل�شتمر )الكايزن(

القيادات الرتبوية )قائدات 
مدار�ص+ وكيالت+ من�شقات 

اجلودة (
ق�شم اجلودة 1000 ريال-√التدريب الرتبوي -1439/1/18

ال�شاملة
ال�شراف 
الرتبوي

تدريب%80
من الفئة امل�شتهدفة

برنامج  التوعوي 43
-1438/5/11قادة املدار�صنظام العتماد املدر�شي

م�شرح اإدارة 
التعليم

قاعة التدريب
ق�شم اجلودة ---

ال�شاملة
ال�شراف 
تدريب 60% من قادة املدار�صالرتبوي

التقومي الذاتي للمدر�شة 44
ثانوية -1438/6/16وكالء املدار�صاجلديدة

ق�شم اجلودة ---جمد العلوم
تدريب 80% من الفئة امل�شتهدفةاملدار�صال�شاملة
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

التح�شني امل�شتمر يف روؤية 45
اململكة 2030

م�شرفون قادة مدار�ص 
مركز التدريب -1438/6/16معلمون

ق�شم اجلودة ---بنني
تدريب 70% من الفئة امل�شتهدفةالتدريب بننيال�شاملة

متطلبات البيئة املدر�شية 46
اجليدة

م�شرفون قادة مدار�ص 
معلمون

 /6 /16
متو�شطة  -1438

ق�شم اجلودة ---جمد العلوم
تدريب 70% من الفئة امل�شتهدفةاملدار�صال�شاملة

اجلودة يف حتديد الحتياج 47
التدريبي

م�شرفون قادة مدار�ص 
مركز-1438/6/16معلمون

ق�شم اجلودة ---التدريب بنني
تدريب 60% من الفئة امل�شتهدفة التدريب بننيال�شاملة

مفاتيح املناف�شة يف التعليم 48
اجلودة والتقومي الذاتي

م�شرفون قادة مدار�ص 
معلمون

ثانوية -1438/6/16
ق�شم اجلودة ---نربا�ص القريات

تدريب 80% من الفئة امل�شتهدفةاملدار�صال�شاملة

قادة املدار�ص وريا�ص قيادة الأداء املدر�شي49
-1438/6/16الطفال واملعلمات

مدار�ص
--- بيت القيم

ق�شم اجلودة 
تدريب 70% من الفئة امل�شتهدفةاملدار�صال�شاملة
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

الف�شول املتنوعة والطلبة 50
املبدعون

قادة  املدار�ص وريا�ص الطفال 
مدار�ص-16/ 6/ 1438واملعلمات

ق�شم اجلودة --- بيت القيم
تدريب 70% من الفئة امل�شتهدفةاملدار�صال�شاملة

دور القيادة يف تطبيق ادارة 51
اجلودة وحتقيق العتماد املدر�شي

قائدات املدار�ص وريا�ص 
 -1438/6/16الطفال واملعلمات

قاعات التدريب يف 
ق�شم التخطيط 

والتطوير
ق�شم اجلودة ---

ال�شاملة
ق�شم التخطيط 

تدريب 60% من الفئة امل�شتهدفة والتطوير

52
تطبيق عملي لتجربة تعليم 

مكة املكرمة يف تطبيق العتماد 
املدر�شي

م�شرفات وقائدات املدار�ص 
وريا�ص الطفال واملعلمات

قاعة الأمري خالد -1438/6/16
ق�شم اجلودة ---الفي�شل 

تدريب 70% من الفئة امل�شتهدفة-ال�شاملة

53
قيا�ص الأداء املدر�شي طريقنا 

لتحقيق روؤية امللكة 2030يف جودة 
مدار�ص التعليم العام

م�شرفات وقائدات املدار�ص 
وريا�ص الطفال واملعلمات

الثانوية احلادية -1438/16/16
---ع�شر

التخطيط 
والتطوير 

النظام 
الف�شلي

تدريب 70% من الفئة امل�شتهدفةاملدار�ص

املهارات التطبيقية بني الواقع54
 واملاأمول                        

معلمني / معلمات املرحلة 
الثانوية يف مدار�ص النظام 

الف�شلي 
جمد العلوم بنني 1438/6/71438/6/8

---ث11 بنات   

التخطيط 
والتطوير 

النظام 
الف�شلي

تدريب الفئة امل�شتهدفةاملدار�ص
بن�شبة 80% على املهارات التطبيقية 
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

 تهيئة  طالب املرحلة املتو�شطة 55
ق�شم التخطيط 1438/7/131438/7/14املر�شدين / املر�شداتبالنظام الف�شلي 

---والتطوير
التخطيط 
والتطوير  

النظام الف�شلي
تدريب املر�شدين/ات على املدار�ص

الربنامج بن�شبة %80

امل�شريف وامل�شرفات )الأ�شراف التعريف باآلية الف�شل ال�شيفي56
---القاعة اخلارجية1438/8/121438/8/13الرتبوي(  +قيادات املدر�شة

التخطيط 
والتطوير  

النظام الف�شلي
املدار�ص

تعريف م�شريف وم�شرفات الأ�شراف 
الرتبوي وقيادات املدار�ص باألية 

الف�شل ال�شيفي بن�شبة %80

امل�شكالت ال�شلوكية والنف�شية يف 57
مرحلة املراهقة والطفولة

املر�شدات ال�شحيات جلميع 
مراحل التعليم وريا�ص 

الطفال
ال�شحية -√-التدريب الرتبوي1438/1/161438/5/15

املدر�شية

م�شت�شفى 
ال�شحة 
النف�شية

تدريب 70%من  املر�شدات 
ال�شحيات جلميع مراحل التعليم 

وريا�ص الطفال

دور ال�شحة النف�شية يف ادارة 58
ال�شحية -√-التدريب الرتبوي1438/6/201438/6/21املر�شدات ال�شحيات�شغوط احلياة

تدريب املر�شدات ال�شحيات بن�شبة --املدر�شية
%50

ال�شحية -√-التدريب الرتبوي1438/5/231438/5/23املر�شدين ال�شحينيمهام املر�شد ال�شحي59
املدر�شية

الوحدة 
ال�شحية بنني

تدريب املر�شدين ال�شحيني بن�شبة 
%60

-√-التدريب الرتبوي1438/1/11438/7/21املر�شدين/ات ال�شحينيال�شعافات الولية60
ال�شحية 
املدر�شية

الهالل الحمر
كلية العلوم 

الطبية

تدريب املر�شدين /ات ال�شحيني 
بن�شبة %70
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهم الثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

التخطيط 1/28 /1439هـ1439/1/26هـاملر�شدات ال�شحياتالأفكار ال�شلبية والعقل الباطن61
ال�شحية -√-والتطوير

تدريب 50% من املر�شدات-املدر�شية

  برنامج �شالحيات التدري�ص 62
1438/5/61438/9/2املدار�ص الهليةللمعلمني

ال�شراف 
الرتبويالتعليم 

الهلي
التعليم ---

الهلي
ال�شراف 
الرتبوي

متديد واإ�شدار �شالحيات 
التدري�ص للمعلمني يف املدار�ص 

الهلية عدد 60 موافقة

ق�شم �شوؤون 1438/12/251438/12/25املدار�صبعطائنا نكتمل63
ق�شم �شوؤون ---املعلمات

املعلمات

املدار�ص 
ال�شراف 
الرتبوي

تدريب 90% من الفئة 
امل�شتهدفة لت�شميم ال�شتمارات 

وحتليل النتائج

نظام نور64
م�شرفات الق�شم  وقائدات 

املدار�ص وامل�شوؤولت عن نظام 
نور

ق�شم �شوؤون 1438/8/251438/8/29
ق�شم �شوؤون ---املعلمات

املعلمات

املدار�ص 
ال�شراف 
الرتبوي

تدريب ن�شبة 90% منم�شرفات 
الق�شم وقائدات املدار�ص 
وامل�شوؤولت عن نظام نور

65
اإثراء التعليم با�شتخدام ال�شبورة 

التفاعلية
املعلمني واملعلمات املر�شحني
وامل�شوؤولني/ت عن التقنيات 

التعليم
---املدار�ص1438/5/151438/8/25

ق�شم 
التجهيزات 

املدار�صاملدر�شية

تدريب 90% من املعلمني 
واملعلمات املر�شحني 

وامل�شوؤولني/ت عن التقنيات 
التعليم
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

---مركز التدريب-1438/11/5امينات م�شادر التعلم�شجل التح�شري اللكرتوين66

ق�شم 
التجهيزات 

املدر�شية
املدار�ص

تدريب ن�شبة 90% من امينات 
م�شادر التعلم على �شجل 

التح�شري اللكرتوين 

مركز التدريب 1438/3/121438/3/13املن�شقات الإعالمياتبرنامج النفوجرافيك67
الأ�شتوديو ليوجد_-الرتبوي

التعليمي
التدريب 
الرتبوي

تدريب 50 % من عدد املن�شقات 
الإعالميات يف املدار�ص

املويف ميكر68
مركز التدريب 1438/3/21438/3/2املن�شقات الإعالميات)�شانع الأفالم(

الأ�شتوديو ليوجد--الرتبوي
التعليمي

التدريب 
تدريب50% من الفئة امل�شتهدفةالرتبوي

  مواقع التوا�شل الجتماعي 69
الأ�شتوديو يوم واحد1438/6/28هـاملن�شقات الإعالمياتمالها وما عليها

الأ�شتوديو ليوجد--التعليمي
تدريب ن�شبة 50% من الفئة ليوجدالتعليمي

امل�شتهدفه

70
 

 الرتبية الإعالمية الناقدة
 

املن�شقات الإعالميات
مركز التدريب 1438/6/23هـ1438/6/6هـ)الرتبويات(

الأ�شتوديو ليوجد--الرتبوي
التعليمي

التدريب 
الرتبوي

تدريب 50%من املن�شقات 
الإعالميات الرتبويات



إدارة التعليم | التخطيط والتطوير

41للعام المالي 1438 / 1439 هـ

حت�شني ا�شتقطاب املعلمني  واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتكملها املعلمون 1-1-2مؤشر قياس األداء 

الطار ال�شامل لتطوير املهني للمعلمني والقيادات التعليمية4عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

م�شروع �شاهم 2030 70
قاعات التدريب م�شتمرمن�شوبي ومن�شوبات التعليملتطوير املوارد الب�شرية

---عن بعد 
ق�شم 

التخطيط 
والتطوير

-
عدد الربامج التدريبية املنفذة 

ملن�شوبي ومن�شوبات التعليم عرب 
القاعات الذكية

1438/5/17املن�شقات الإعالمياتتنمية مهارات الت�شال71
قاعات التدريب يف 

ق�شم التخطيط 
والتطوير

الإعالم ---
الرتبوي

التخطيط 
والتطوير

تنفيذ الربنامج بح�شور املن�شقات 
الإعالميات بن�شبة %40

خالل الف�شل الثاين للعام املن�شقات الإعالمياتالتدريب عن بعد اأهميته وماهيته72
1438هـ

قاعات التدريب يف 
ق�شم التخطيط 

والتطوير
الإعالم ---

الرتبوي
التخطيط 

والتطور
تدريب بن�شبة 100% من املن�شقات 

الإعالميات

خالل الف�شل الثاين للعام امينات م�شادر التعلمم�شادري م�شوؤوليتي73
التجهيزات ---املدار�ص1438هـ

املدار�صاملدر�شية
تدريب بن�شبة 90% من اأمينات م�شادر 

التعلم
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة -مؤشر قياس األداء 

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم لرفع امل�شتوى املهني للمعلمني وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة  5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني 

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
بناء وحدة م�شادر التعلم اللغوي 

يف كل ق�شم تت�شمن
قاعدة بيانات تخ�ش�شية

معلمو
ومعلمات اللغة

العربية
1438/6/201439/3/26

مركز الإ�شراف
الرتبوي )بنني-

بنات(
-√-

الإ�شراف
الرتبوي

)بنني-بنات(

	•تقنية
املعلومات
	•م�شادر

التعلم

• تاأ�شي�ص وحدة م�شادر التعلم	
اللغوي لق�شم اللغة العربية

�شبط واإتقان2
معلمو الرتبية

الإ�شالمية
يف املرحلة

البتدائية )بنني(

--
مركز الإ�شراف

-_-الرتبوي )بنني(

الإ�شراف
الرتبوي
)بنني(

ق�شم 
التدريب 
الرتبوي
)بنني(

على املعلمني  من   %  30 	•تاأهيل 
تطبيق املهارات الأ�شا�شية يف

تعليم القراآن الكرمي
امل�شتهدفة العينة  من   %  50 	•تنفيذ 

درو�شاً تطبيقية

مهارة وجدارة يف مقررات العلوم 3
12/19/معلمات العلوم ال�شرعيةال�شرعية

1439/4/24هـ1438هـ
مركز التدريب 

الرتبوي
بنات

---

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي

بنات 

ق�شم 
التدريب 
الرتبوي

بنات 

• تدريب معلمات العلوم ال�شرعية على 	
املهارات التخ�ش�شية )قراآن/توحيد/

فقه( بن�شبة %15 .
• حل امل�شائل الفقهية يف علم الفرائ�ص يف 	

املرحلة الثانوية بن�شبة %15.
• تدريب معلمات العلوم ال�شرعية يف 	

املرحلتني املتو�شطة والثانوية على اأحكام 
جتويد القراآن الكرمي بن�شبة %30.
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة -مؤشر قياس األداء 

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم لرفع امل�شتوى املهني للمعلمني وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة  5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني 

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان 
التنفيذ

جهة التكلفة المالية 
المخصص 

المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

املمار�شات التدري�شية ملعلمات 4
12/26/معلمات اللغة العربية)م-ث(اللغة العربية

مركز التدريب 1439/4/10هـ1438هـ
---الرتبوي

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي

بنات

ق�شم التدريب 
الرتبوي بنات 

• تدريب 30%.من معلمات اللغة 	
العربية يف املرحلة املتو�شطة 
على مهارات الفهم القرائي 

• تدريب 30%.من معلمات اللغة 	
العربية للمرحلة الثانوية على 

تب�شيط مهارات الإعراب

معلمو�شل�شلة الكفايات الريا�شية )1(5
معلمات الريا�شيات

/12/19
1439/4/24هـ1438هـ

مركز
التدريب 
الرتبوي

---

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي
) بنني 
-بنات (

ق�شم التدريب 
الرتبوي

• تدريب 70% من معلمات 	
الريا�شيات للمرحلة الثانوية 

على ال�شتدلل و الربهان 
الريا�شي.

• تدريب 50% من معلمات 	
املرحلة البتدائية على مهارة 

اإ�شرتاتيجية حل امل�شاألة 
الريا�شية .

• اإ�شدار دليل حلل م�شائل ال�شف 	
اخلام�ص ابتدائي.

• ت�شميم رزم تعليمية ذاتية 	
لوحدة الهند�شة يف مقرر 

الريا�شيات للمرحلة املتو�شطة.
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة -مؤشر قياس األداء 

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم لرفع امل�شتوى املهني للمعلمني وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة  5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني 

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

قافلة تطوير مهارات اللغة 6
الجنليزية

معلمو ومعلمات اللغة 
الإجنليزية

)م-ث(
1439/3/19هـ1439/2/5هـ

مركز التدريب 
---الرتبوي

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي
) بنني 
-بنات (

ق�شم 
التدريب 
الرتبوي

• تدريب 50% من معلميو معلمات 	
اللغة الجنليزية على املهارات 

الأ�شا�شية للغة الجنليزية.
• اإ�شدار ن�شرة باأخطاء النطق 	

والكتابة ال�شائعة يف كلمات اللغة 
الجنليزية.

• تنفيذ 10% من الفئة املتدربة 	
درو�شا تطبيقية .

7
تطوير الكفايات

التدري�شية ملعلمي
الرتبية الفنية

معلمو
ومعلمات

الرتبية الفنية
مركز التدريب1439/6/251439/4/10

---)بنني-بنات(
الإ�شراف
الرتبوي

)نني-بنات(

ق�شم 
التدريب 
الرتبوي

يطبق 90% من امل�شاركني الكفايات
اجلديدة يف التدري�ص ال�شفي

اخلرائط التو�شيحية يف تدري�ص 8
املواد الجتماعية

معلمو ومعلمات الدرا�شات 
1439/3/2هـ1439/1/18هـالجتماعية

مركز
التدريب الرتبوي

بنات
---

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي

)بنني/ بنات(

ق�شم 
التدريب 
الرتبوي

• تدريب 50% من معلميو معلمات 	
الدرا�شات الجتماعية على 

اخلرائط التو�شيحية والأقاليم 
اجلغرافية.

• اإ�شدار ن�شرات تو�شيحية لعنا�شر 	
اخلارطة والأخطاء ال�شائعة فيها .
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة -مؤشر قياس األداء 

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم لرفع امل�شتوى املهني للمعلمني وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة  5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني 

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

9

الإثراء
املعريف
ملقررات

الرتبية الأ�شرية

معلمات
الرتبية الأ�شرية

)ب-م-ث(
1439/6/41439/4/10

مركز
التدريب الرتبوي

بنات
---

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي
)بنات(

ق�شم التدريب 
الرتبوي

الرتبية معلمات  من   %  70 	•تدريب 
الأ�شرية على تفعيل املوادامل�شاحبة 

للمقرر
املعلمات  من   %  50 	•تدريب 

علىت�شميم برامج املحتوى املعريف 
ملقرر الرتبية الأ�شرية

املتدربة  الفئة  من   %  10 	•تطبيق 
درو�شاً تطبيقية

املعلمات  لأعمال  كتيب  	•اإ�شدار 
والطالبات يف فن الديكوباج 

للمرحلة الثانوية

10
مهارات واأ�شاليب تدري�ص 

املو�شوعات
العملية يف مقرر احلا�شب الآيل

1439/4/10هـ1439/2/4هـمعلمي ومعلمات احلا�شب الآيل
مركز

التدريب الرتبوي
) بنني / بنات (

---

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي
) بنني / 

بنات (

ق�شم التدريب 
الرتبوي

• متكني العينة امل�شتهدفة	
• من مهارات واأ�شاليب تدري�ص	
• املو�شوعات العملية بن�شبة %60	
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة -مؤشر قياس األداء 

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم لرفع امل�شتوى املهني للمعلمني وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة  5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني 

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

11
تب�شيط املفاهيم
العلمية للعلوم

الطبيعية )بفروعها(

معلمو
ومعلمات

العلوم
1439/4/10هـ1439/1/5هـ

مركز
التدريب الرتبوي
) بنني / بنات (

---

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي
) بنني / 

بنات (

ق�شم التدريب 
الرتبوي
املدار�ص

مقررات  يف  بديلة  مفاهيم  	•ت�شميم 
الكيمياء للمرحلة الثانوية

معلمات  و  معلمي  من   %  70 	•تدريب 
العلوم على املفاهيم الفيزيائيةيف 

مقررات العلوم املرحلةاملتو�شطة
باأف�شل  والفائزات  الفائزين  	•تكرمي 

مقطع فيديو يب�شط اإحدىاملفاهيم 
الكيميائية

قيادة التعليم12
والتعلم

قادة وقائدات
ووكالء

ووكيالت
املدار�ص

1438/12/191439/4/10
مركز

التدريب الرتبوي
) بنني / بنات (

---

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي
) بنني / 

بنات (

ق�شم التدريب 
الرتبوي
املدار�ص

تاأهيل 30 % من ال�شف الثانيل 
لقيادات يف املدار�ص

وقائدات  قادة  من   %  70 	•تدريب 
املدار�ص و الوكالء والوكيالت على 

قيادة عملية التعليم والتعلم

بذور التميز 13
---املدار�ص1438/5/151439/4/10املعلمات املتميزات) مناء وقطاف(

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي

بنات

ح�شول معلمة على اأحد جوائز التميز اجلودة ال�شاملة
املحلية اأو الإقليمية املعتمدة.
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة -مؤشر قياس األداء 

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم لرفع امل�شتوى املهني للمعلمني وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة  5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني 

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

خارطة 14
ق�شم التدريب 1438/5/151439/4/10املعلمون واملعلمات اجلددطريق املعلم اجلديد

---الرتبوي

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي 
بنني/بنات

ق�شم التدريب 
تدريب الفئة امل�شتهدفة بن�شبة 90 %الرتبوي

15

القوي  اأ�شتاأجرت  من  ”خري 
الأمني“ لتقومي املمار�شات 

التعليمية يف �شوء اخالقيات 
املهنة

عينة من قائدات املدار�ص  
الأ�شراف الرتبوي 1438/12/191438/4/10واملعلمات

الأ�شراف ---املدار�ص
املدار�صالرتبوي 

• تطبيق امل�شروع بن�شبة 30% يف 	
املدار�ص )ب-م-ث (

• م�شاركة 30% من قائدات 	
املدار�ص يف اللقاء

• افتتاح املدونة اللكرتونية 	
للم�شروع
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واأع�شاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم وتطويرهم .الثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
عدد املعلمني الوطنيني امللتحقني  باملدار�ص الهلية اخلا�شة1-1-2مؤشر قياس األداء 

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم لرفع امل�شتوى املهني للمعلمني وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة  5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني 

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

16

 
برنامج دعم الرواتب للمعلمني 

الوطنيني
 

املدار�ص م�شتمراملعلمني الوطنيني
ح�شب--الهلية

التعليم-قرار الوزارة
تغطية املعلمني بن�شبة 100%املوارد الب�شريةالهلي
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهمالثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية1-2الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة -مؤشر قياس األداء 

 تطوير املرحلة البتدائية6عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

مركز التدريب 1439/2/111439/2/11معلمو ال�شفوف الوليةالكفايات اللغوية1
---الرتبوي

ق�شم 
ال�شراف 
الرتبوي

بنني

ق�شم التدريب 
الرتبوي

بنني

• تدريب 30% من الفئة 	
امل�شتهدفة

• يطبق 90% من امل�شاركني 	
الكفايات اللغوية يف التدري�ص 

ال�شفي 

اجود املمار�شات التدري�شية يف 2
14339/2/51439/3/19معلمات ال�شفوف الولية مقرر لغتي

مركز التدريب 
الرتبوي
املدار�ص

 بنات

---

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي 

بنات

ق�شم التدريب 
الرتبوي

• تدريب 30% من معلمات 	
ال�شفوف الولية على املهارات 

القرائية والكتابية
• ت�شميم خطط عالجية 	

للمهارات الكتابية

3
�شياغة الأ�شئلة ملعلم ال�شفوف 

معلمو / معلمات ال�شفوف الأولية
1438/8/4هـ1438/8/4هـالأولية 

مركز التدريب 
الرتبوي املدار�ص

 بنات بنني
-√-

ق�شم 
الإ�شراف 
الرتبوي 

بنني / بنات

ق�شم التدريب 
الرتبوي

بنني / بنات

• تدريب 30% من العينة 	
امل�شتهدفة.

• اتقان امل�شاركني ل�شياغة 	
ال�شئلة بن�شبة %95
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حت�شني ا�شتقطاب املعلمني واإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهم الثاينالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاءة النوعية للعنا�شر الب�شرية التعليمية والرتبوية2-1الهدف التفصيلي 
متو�شط عدد �شاعات التطوير املهني التي ا�شتملها املعلمون  2-1-1مؤشر قياس األداء 

تطوير برنامج ح�شانات وريا�ص الطفال والتو�شع يف خدماتها لت�شمل جميع مناطق اململكة 1عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

مركز التدريب1438/6/201438/6/14معلمات ريا�ص اطفال ال�شالمة ال�شخ�شية للطفل 1
ق�شم ريا�ص ---بنات

الطفال
مركز التدريب 

بنات
تطبيق العينةا�شاليب ال�شالمة 

ال�شخ�شية بن�شبة %90

مركز التدريب1439/3/161439/3/18معلمات م�شتجدات  رعاية املعلمة امل�شتجدة2
ق�شم ريا�ص ---بنات

الطفال
مركز التدريب

تدريب 90% من الفئة امل�شتهدفةبنات

الأداء املتميز ملعلمات ريا�ص 3
مركز التدريب1439/1/271439/1/28معلمات ريا�ص الطفالالطفال

ق�شم ريا�ص ---بنات
الطفال

مركز التدريب
بنات

• اتقان امل�شتهدفات للربنامج 	
اليومي مبا ليقل عن %90

•  متكني ماليقل عن 95% من 	
امل�شتهدفات

تقومي الطفل يف احل�شانات 4
وريا�ص الطفال

خالل العام الدرا�شيمعلمات ريا�ص الطفال
-

مركز التدريب
ق�شم ريا�ص ---بنات

الطفال
مركز التدريب

بنات
تطبيق العينة امل�شتهدفة  اأ�شاليب 

التقومي بن�شبة %90
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الهدف االستراتيجي الثالث

حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكار    الثالث  الهدف االستراتيجي 
ال�شتمرار يف تطوير البنى التحتية وحتديثها، وتوفري البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي1-3الهدف التفصيلي 
عدد امليداليات والأو�شمة يف امل�شابقات الدولية 1-1-3مؤشر قياس األداء 

تعزيز امل�شاركة يف امل�شابقات الدولية العلمية7عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

الأوملبياد الوطني1
لالإبداع العلمي

طالب وطالبات
املرحلة

املتو�شطة
والثانوية

1438/12/191439 /4 /20
مركز

املوهوبني
بنني / بنات

-
 

√
 

 
 5800

ق�شم 
املوهوبني 
واملوهوبات

املدار�ص

• ت�شجيل 80 % من الطالب 	
والطالبات

• تدريب 100 % من الطالب 	
والطالبات

• على املرحلتني الأوىل والثانية	
• رفع بيانات امل�شاريع امل�شاركة	
• بن�شبة 100 % على بوابة موهبة	

منظومة2
الخرتاع

طالب وطالبات
املرحلة

املتو�شطة
والثانوية

1438/6/51439 /4 /20

	•مركز
املوهوبني

بنني
	•الثانوية

ال�شابعة
مقررات بنات

- 
√

 
16000

ق�شم  
املوهوبني 
واملوهوبات

حتقيق معدل النمو املعزز لقدرات املدار�ص
الإبداع مبا ل يقل عن 90 %
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حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكار    الثالث  الهدف االستراتيجي 
ال�شتمرار يف تطوير البنى التحتية وحتديثها، وتوفري البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي1-3الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

 تخفيف الأعباء الإدارية على املعلمني والقيادات التعليمية ل�شمان الرتكيز على العملية التعليمية لتقليل التكاليف وحت�شني 8عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
اجلودة للخدمات امل�شاندة

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

جميع الأق�شام والإدارات برنامج جاهز1
-ادارة التعليم1438/3/11439/2/30واملدار�ص

 
√
 

حتقيق ن�شبة 100% يف جميع جميع الأق�شام   ق�شم الأمانة -
موؤ�شرات ال�شتعداد    

مدراء املدار�ص املختربات املدر�شية2
معلمي العلوم

امل�شرفون
التجهيزات ---مركز التدريب1438/1/161439/1/18

ن�شبة املختربات املدر�شية املجهزة مركز التدريباملدر�شية 
يف املدار�ص%50

برنامج قاعدة بيانات خا�شة 3
بالتعليم الهلي

املدار�ص الهليةاملعاهد 
-1438/5/15اخلا�شة

املدار�ص 
الهليةاملعاهد 

اخلا�شة
التعليم ---

تفعيل  الربنامج وا�شتكمال -الهلي
البيانات بن�شبة %100

4
جتويد البيئات

الرتبوية يف
ريا�ص الأطفال

رو�شات العينة1438/5/81439/4/20رو�شات العينة
1.2.6.7.9

 
-

 
ريا�ص-√

الأطفال

التجهيزات
املدر�شية

	•ال�شيانة

)الإيكرز( مقيا�ص  	•تطبيق 
يف  الرتبوية  البيئات  	•جتويد 

رو�شات العينة بن�شبة 100 %
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حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكار    الثالث  الهدف االستراتيجي 
ال�شتمرار يف تطوير البنى التحتية وحتديثها ، وتوفري البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي 1-3الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

جائزة تعليم القريات للتميز1

القيادات الرتبوية روؤ�شاء 
اأق�شام +م�شرف تربوي +قائد 

مدار�شة معلم +طلبة
)بنني – بنات(

ق�شم اجلودة 150.000--م�شرح الإدارة1438/5/291438/8/29
ال�شاملة 

القطاع 
م�شاركة 5 % من كل فئة م�شتهدفةاخلا�ص
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حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكار    الثالث  الهدف االستراتيجي 
التو�شع يف برامج املوهوبني وجتويدها   1-3الهدف التفصيلي 
ن�شبة الطلبة امل�شتفيدين من الربامج اخلا�شة باملوهوبني 2-1-3مؤشر قياس األداء 

 التحول نحو تعليم رقمي لدعم تقدم الطالب واملعلم9عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

امل�شروع الوطني1
للتعرف على املوهوبني

طالب وطالبات املدار�ص من 
الف�شول امل�شتهدفة ثالث 
و�شاد�ص ابتدائي وثالث 

متو�شط

-املدار�ص1438/12/191439/4/20
 

√
 

-
ق�شم 

املوهوبني 
واملوهوبات

املدار�ص

• رفع ن�شبة الرت�شيح الذاتي%80	
• تدريب 90%طالب وطالبات 	

على مقيا�ص موهبة
• تر�شيح العدد املخ�ش�ص 	

طلبة املواهب يف املرحلة الربامج الثرائية امل�شائية2
 -مركز املوهوبني1438/6/51438/7/18املتو�شطة والثانوية

 √400
ق�شم  

املوهوبني 
واملوهوبات

املدار�ص

• تدريب 70% من الطالب 	
والطالبات على حل امل�شكالت 

بطرق ابداعية
• معر�ص م�شغر لعر�ص منتجات 	

الطالب والطالبات 

-√-مركز املوهوبني1438/8/201438/8/30الطالب والطالبات املر�شحنيالت�شريع3
ق�شم  

املوهوبني 
واملوهوبات

املدار�ص
تنفيذ الختبار على الطالب 

والطالبات وبن�شبة %100

-√ -املدار�ص املختارة1438/12/281439/4/20الطالب املوهوبنيالتو�شع يف ف�شول املوهوبني4
ق�شم  

املوهوبني 
واملوهوبات

افتتاح ف�شلني من ف�شول املوهوبني املدار�ص
ح�شب خمرجات امل�شروع الوطني
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حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكار    الثالث  الهدف االستراتيجي 
التو�شع يف ا�شتخدام التقنيات املالئمة يف املدار�ص و�شيانتها با�شتمرار 3-3الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة  -مؤشر قياس األداء 

 تخفيف الأعباء الإدارية على املعلمني والقيادات التعليمية ل�شمان الرتكيز على العملية التعليمية لتقليل التكاليف وحت�شني  8عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
اجلودة للخدمات امل�شاندة

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

م�شوؤولني وم�شوؤولت نظام مهارات التعامل مع نظام نور1
1438/7/61438/7/7نور جلميع املراحل

التخطيط 
والتطوير

)بنني-بنات(
---

الختبارات 
والقبول
)بنني-
بنات(

التخطيط 
والتطوير

)بنني-بنات(

-تدريب م�شوؤولني وم�شوؤولت 
نظام نور باملدار�ص بن�شبة %98

م�شتمرم�شتمراملعلمني واملعلماتنظام نور2
ق�شم

املعلمني
واملعلمات

---
ق�شم

املعلمني
واملعلمات

ال�شراف 
الرتبوي

حتديث بيانات املعلمني /ات  
بن�شبة 100 %

3
 

التوا�شل من خالل بوابة 
التكامل اللكرتوين

م�شتمرم�شتمراملعلمني واملعلمات
ق�شم

املعلمني
واملعلمات

---
ق�شم

املعلمني
واملعلمات

ال�شراف 
الرتبوي

التوا�شل من خالل بوابة التكامل 
اللكرتوين

بن�شبة 90 % من املعلمني /ت 
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حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكار    الثالث  الهدف االستراتيجي 
التو�شع يف ا�شتخدام التقنيات املالئمة يف املدار�ص3-3الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة  -مؤشر قياس األداء 

 تخفيف الأعباء الإدارية على املعلمني والقيادات التعليمية ل�شمان الرتكيز على العملية التعليمية لتقليل التكاليف وحت�شني  8عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
اجلودة للخدمات امل�شاندة

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

الأر�شفة اللكرتونية4
لأعمال الأعالم الرتبوي

املن�شقون العالميون 
واملن�شقات وم�شريف العالم 

الرتبوي
املدار�صخالل العام الدرا�شي

العالم ---والعالم
الرتبوي

تقنية 
املعلومات 

عدد املن�شقني واملن�شقات وم�شريف 
العالم املبادرين لالأر�شفة 

اللكرتونية

ربط امليدان التعليمي واق�شام 5
الإدارة مبركز التعاميم

املدار�ص 
) بنني / بنات (

اأق�شام الإدارة
) بنني / بنات (

 

الت�شالت ---ادارة التعليمم�شتمر
الإدارية 

املدار�ص 
والق�شام

ن�شبة 90% املخاطبات املر�شلة 
الكرتونيا
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حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكار    الثالث  الهدف االستراتيجي 
التو�شع يف ا�شتخدام التقنيات املالئمة يف الدارة 3-3الهدف التفصيلي 
عدد امل�شتفيدين من الربنامج من من�شوبي الإدارة1-3-3مؤشر قياس األداء 

التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب واملعلم 9عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

ق�شم اجلودة 5000 ريال-√اإدارة التعليم1438/2/31438/8/29من�شوبي الإدارةم�شروع املكتبة الإلكرتونية1
تعميم امل�شروع-ال�شاملة
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 حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالبداع والبتكارالثالث  الهدف االستراتيجي 
التو�شع يف ا�شتخدام التقنيات املالئمة يف املدار�ص و�شيانتها با�شتمرار3-3الهدف التفصيلي 
عدد املدار�ص املتوفر بها خدمة النرتنت2-3-3مؤشر قياس األداء 

تخفيف الأعباء عن املعلمني والقيادات التعليمية ل�شمان الرتكيز على العملية التعليمية لتقليل التكاليف وحت�شني اجلودة 8عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
للخدمات امل�شاندة 

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

مباين الدارةخدمة النرتنت 1
مدار�ص البنني 
مدار�ص البنات 

تقنية ---املباين واملدار�ص م�شتمر
املعلومات

�شركات 
الت�شالت 

عدد املدار�ص املتوفر بها خدمة 
النرتنت
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 حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالبداع والبتكارالثالث  الهدف االستراتيجي 
التو�شع يف ان�شاء املباين التعليمية لتلبية النمو الكمي مبوا�شفات حتافظ على البيئة4-3الهدف التفصيلي 
ن�شبة تنفيذ خطة احالل املباين احلكومية حمل امل�شتاأجرة1-4-3مؤشر قياس األداء 

-عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1

ا�شتبدال املباين امل�شتاأجرة اىل 
مباين حكومية وذلك بال�شراء 
اأو نزع امللكيات للمدار�ص التي 

ليوجد لها ارا�شي

واحد وع�شرون مبنى 
الجوراملباينح�شب البند√-القريات14391443م�شتاأجر

ن�شبة ال�شتغناء عن املباين 
امل�شتاأجرة بواقع خم�ص مباين 

�شنويا 

برنامج 2
التخطيط ح�شب البند√-القرياتم�شتمراملدار�صالتو�شع بال كثافة

عدد املدار�ص التي مت الق�شاء على �شوؤون املعلمنياملدر�شي
الكثافة الطالبية فيها

3
برنامج 

) ل كثافة بتعلية اأدوار وبناء 
املالحق (

التخطيط ح�شب البند√-القرياتم�شتمراملدار�ص
املدر�شي

املباين
املالية

التجهيزات 
املدر�شية

ن�شبة 20%من الطلبة امل�شتفيدين 
من التو�شعة يف الف�شول واملرافق
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حت�شني البيئة التعليمة لالبداع والبتكار الثالثالهدف االستراتيجي 
تنفيذ برنامج �شامل وفعال ل�شيانة  جميع املباين واملرافق5-3الهدف التفصيلي 
ن�شبة املباين واملرافق التي ت�شملها ال�شيانة الدورية1-5-3مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1438/1/11439/1/1املباين الإدارية والتعليميةبرنامج �شيانة املباين 1

املباين التعليمة 
و الدارية 
باملحافظة 

واملركز التابعة 
لها 

املقاول املنفذ الوزارة √-
العمال

اإدارة �شئون 
املباين 

�شيانة املباين التي ت�شملها 
ال�شيانة الدورية بن�شبة %60
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حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالبداع والبتكار الثالث  الهدف االستراتيجي 
تطوير اأ�شاليب اجلرد ال�شنوي للعهد6-3الهدف التفصيلي 
عدد عمليات اجلرد ال�شنوي للعهد 1-6-3مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
برنامج اإعادة توزيع العهد 

ح�شب الحتياج الفعلي 
لالأق�شام

مراقبة ---مراقبة املخزون14381439اأق�شام اإدارة التعليم
تنفيذ الربنامج خالل الفرتة جميع الأق�شام املخزون 

الزمنية املحددة 
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حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالإبداع والبتكارالثالث  الهدف االستراتيجي 
حت�شني و�شائل الأمن وال�شالمة يف املباين املدر�شية واملرافق التعليمية7-3الهدف التفصيلي 
عدد  املدار�ص املطبقة لتجارب ال�شالمة املدر�شية 1-7-3مؤشر قياس األداء 

حت�شني و�شائل الأمن وال�شالمة يف املباين املدر�شية10عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

√-الإدارةنهاية العام1438/1/1جميع املدار�صتطبيق ا�شرتاطات ال�شالمة1

 
ح�شب 

املخ�ش�ص املايل
 الأمن 

ارتفاع جاهزية املدار�ص بن�شبة 95%الدفاع املدينوال�شالمة

ثقافة الأمن وال�شالمة لدى 2
اجلميع

من�شوبي املدار�ص
ح�شب √-الإدارة1438/2/71438/2/23وطالبها

املخ�ش�ص املايل
 الأمن 

وال�شالمة
موؤ�ش�شات 
تدريب 80% من املن�شقني والطالبمتخ�ش�شة

3
املختربات

 و
المن املدر�شي

 التجهيزات ---الإدارةنهاية العام1438/1/1املدار�ص
املدر�شية

الأمن 
وال�شالمة

تنفيذ الربنامج على الفئة 
امل�شتهدفة بن�شبة %90
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 حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالبداع والبتكارالثالث  الهدف االستراتيجي 
توفري متطلبات اعادة تاأهيل الرجيع8-3الهدف التفصيلي 
عدد املدار�ص واق�شام الدارة املنفذة للم�شروع.1-8-3مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1

 
 

ال�شتفادة من اعادة تاأهيل 
الرجيع

 

مدراء املدار�ص 
املدار�ص م�شتمرروؤ�شاء الق�شام

التجهيزات ---امل�شتودعات
املدر�شية

امل�شتودعات 
) الرجيع (

ن�شبة ا�شتفادة املدار�ص والق�شام 
من اعادة تاأهيل الرجيع %30 
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حت�شني البيئة التعليمية املحفزة لالبداع والبتكارالثالث  الهدف االستراتيجي 
توفري متطلبات املدار�ص الفرتا�شية يف مدار�ص التعليم العام9-3الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1

 
كيفية ان�شاء املدار�ص 

الفرتا�شية
 

1438/5/221438/5/22مدراء املدار�ص 
قاعة التدريب 

مبتو�شطة امللك 
عبداهلل

ليوجد--

التجهيزات 
املدر�شية

) تقنيات 
التعليم (

ن�شبة املدار�ص احلا�شرة واملطبقة مركز التدريب
للم�شروع %10
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الهدف االستراتيجي الرابع 

تطوير املناهج واأ�شاليب التعليم والتقوميالرابع  الهدف االستراتيجي 
تفعيل تطبيق ا�شرتاتيجيات التدري�ص1-4 الهدف التفصيلي 
 موؤ�شرات تنفيذية اخلا�شة2-2مؤشر قياس األداء 

تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنية لرفع م�شتوى املهني للمعلمني وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة ورفع 5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني 

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

ا�شرتاتيجيات التعلم1
الن�شط ملادة الريا�شيات

معلمو
ومعلمات

الريا�شيات
)بنني- بنات(

 مركز التدريب1438/8/181438/8/18
---)بنني- بنات(

الإ�شراف
الرتبوي
)بنني- 
بنات( 

 التدريب 
الرتبوي 

)بنني- بنات(

تطبيق ما ل يقل عن 95% من 
العينة امل�شتهدفة التعلم الن�شط يف 

التدري�ص ال�شفي

2
املجتمعات املهنية

للتعلم الن�شط
)ب-م-ث (

املعلمون
مركز التدريب1438/5/151439/4/10واملعلمات

---)بنني- بنات(

الإ�شراف
الرتبوي
)بنني- 
بنات( 

 
التدريب 
الرتبوي 

)بنني- بنات(

العينة من   %  20 	•متكني 
امل�شتهدفة من ا�شتخدام عنا�شر

التعلم الن�شط
امل�شاركني  من   %  40 	•تنفيذ 

درو�ص تطبيقية

3
ا�شرتاتيجية

القبعات
ال�شت

معلمات ريا�ص
مركز التدريب1438/6/201438/6/21الأطفال

ريا�ص---)بنات(
الأطفال

التدريب 
الرتبوي 
) بنات(

متكني ما ل يقل عن 90 % من 
الفئة امل�شتهدفة من ا�شتخدام 

ال�شرتاتيجية يف التدري�ص ال�شفي
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تطوير املناهج واأ�شاليب التعليم والتقوميالرابعالهدف االستراتيجي 
بناء قدرات املعلمني لدمج التقنية باملنهج الدرا�شي2-4الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية اخلا�شة -مؤشر قياس األداء 

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم لرفع امل�شتوى املهني للمعلمني تطوير املنظومة املحيطة باملهنة 5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
 

 املاو�شات
املتعددة

 
 معلمات الرتبية

اخلا�شة
مركز التدريب1439/4/201439/4/20

بنات
---

 اخلا�شة 
الرتبية

بنات

 
  التدريب
الرتبوي

بنات

 تطبيق ما ل يقل عن 95 % من
امل�شاركني در�شاً با�شتخدام

املاو�شات املتعددة

2
 برنامج نت

�شبورت

  معلمو
ومعلمات

احلا�شب الآيل
املرحلة الثانوية

---املدار�ص1439/2/4149/4/10
 الإ�شراف
الرتبوي 
بنني- بنات

املدار�ص
 ت�شميم ما ل يقل عن 95 % من

امل�شاركني اختبارين ق�شريين
با�شتخدام برنامج نت �شبورت
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تطوير املناهج واأ�شاليب التعليم والتقوميالرابع  الهدف االستراتيجي 
تطوير اأ�شاليب الإ�شراف الرتبوي3-4الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

 تطوير ا�شرتاتيجية وطنية لرفع م�شتوى مهنة التعليم لرفع امل�شتوى املهني للمعلمني تطوير املنظومة املحيطة باملهنة 5عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
ورفع م�شتوى اخلدمة املقدمة للمعلمني

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
التعلم

املهني بني
املبتدئ واخلبري

امل�شرفون
وامل�شرفات

اجلدد
1438/5/151439/4/10

 
مركز التدريب

الرتبوي 
بنني -بنات 

---

 الإ�شراف
الرتبوي 

بنني -بنات 

التدريب
الرتبوي

بنني-بنات

  تدريب %90 من امل�شرفني 
وامل�شرفات  امل�شتجدات

الإ�شراف2
املتعلم

امل�شرفون
1438/5/151439/4/10وامل�شرفات

 
مركز التدريب

الرتبوي 
بنني -بنات 

---

التدريب
الرتبوي
العالم

بنني-بنات

 
 تنفيذ جل�شات نقا�ص مبعدل 

جل�شةلكل �شعبة 

3

منظومة
قيادة الأداء

الإ�شرايف
واملدر�شي

امل�شرفون
وامل�شرفات

وقادة وقائدات
املدار�ص
وروؤ�شاء

ورئي�شات
الأق�شام

1438/5/151439/4/10

 
مركز التدريب

الرتبوي 
بنني -بنات 

املدار�ص

---

التدريب
الرتبوي
واملدار�ص

بنني-بنات

• رفع الأداء الإ�شرايف النوعي	
بن�شبة 20%

• رفع الأداء الإ�شرايف املدر�شي	
• حتكيم اخلطط واملنجزات 	

بن�شبة%25 الإ�شرافيه 
واملدر�شية بن�شبة 100%
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تطوير املناهج واأ�شاليب التعليم والتقوميالرابع  الهدف االستراتيجي 
حت�شني معدلت اأداء الطالب حملًيا ودولًيا4-4الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

  تطوير نظام التقومي ال�شامل للمقررات الأ�شا�شية لتحديد الفجوة بني م�شتوى الطالب واملتوقع ح�شب معايري لكل مرحلة11عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1

)اختباراتي(
دليل نظم
واإجراءات
الختبارات

قادة وقائدات
مدار�ص

املرحلة الثانوية
واملتو�شطة

 
1438/8/51439/3/25

مركز التدريب
الرتبوي 

بنني- بنات
---

الختبارات
والقبول

نني- بنات

	•تقنية
املعلومات

	•التدريب
الرتبوي

بنني- بنات

امل�شتهدفة الفئة  ا�شتيعاب  · رفع 
لنظم واإجراءات الختبارات بن�شبة%100

جلميع  الختبارات  نتائج  · ا�شتخراج 
املدار�ص بن�شبة 100%

2

درا�شة
الفجوة بني

نتائج الثانوية
العامة

واختبارات
قيا�ص

طالب وطالبات
ال�شف الثالث

ثانوي
1438/5/8 1439/4/10

ق�شم
الختبارات

والقبول
بنني- بنات

-
 
 

√
-

الختبارات
والقبول

نني- بنات

	•الإ�شراف
الرتبوي

	•التوجيه 
والر�شاد

بنني- بنات

ح�شب املدار�ص  برتتيب  · تعميم 
ن�شب الفجوة

تقارير باملهارات التي لدى الطالب 
والطالبات �شعف فيها يف اختباري 

القدرات والتح�شيلي من املركز الوطني 
للقيا�ص والتقومي 

جتويد3
الختبارات

املعلمون
1438/5/151439/4/10واملعلمات

مركز التدريب
الرتبوي 
املدار�ص

بنني- بنات
---

الإ�شراف
الرتبوي

نني- بنات

التدريب
الرتبوي

بنني- بنات

الختبارات مناذج  من   %  25 	•درا�شة 
موا�شفات جداول  	•حتديث 

للمقررات الدرا�شية
مرحلة  مركزية  اختبارات  	•تطبيق 

متو�شطة
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تطوير املناهج واأ�شاليب التعليم والتقوميالرابعالهدف االستراتيجي 
حت�شني معدالت اأداء الطالب حملًيا ودولًيا4-4الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

 تطوير نظام التقومي ال�شامل للمقررات الأ�شا�شية لتحديد الفجوة بني م�شتوى الطالب واملتوقع ح�شب معايري لكل مرحلة11عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

اخلارطة4
الإح�شائية

املعلمون واملعلمات
طالب وطالبات
ال�شفني الثالث

متو�شط والثالث ثانوي

-املدار�ص1438/61439/4/4
 

-
 

-
 الختبارات

والقبول
بنني-بنات

 املدار�ص تقنية 
املعلومات

 اإدراج تقارير اخلارطة يف نظام 
نور%100 بن�شبة

5
مفاهيم ومهارات

لجتياز التح�شيلي
والقدرات )اجتياز(

الطالب
والطالبات

املرحلة الثانوية
املدار�ص 1438/5/151439/4/10

---بنني-بنات
 الإ�شراف
الرتبوي

 بنني-بنات

املدار�ص 
بنني-بنات

 تدريب %80 من العينة امل�شتهدفة 
على اختبارالقدرات الكمي واللفظي

6
اأوملبياد

التح�شيل
الدرا�شي

الطالب
والطالبات املرحلة

املتو�شطة

 
1438/8/6

 
1439/4/10

 املدار�ص 
---بنني-بنات

 الإ�شراف
الرتبوي

 بنني-بنات

املدار�ص 
بنني-بنات

وفق  وفئوياً  رتبياً  املدار�ص  	•ت�شنيف 
م�شتويات التح�شيل الدرا�شي

الوىل املراكز  الثالث  	•تكرمي 

ح�شن7
طالب وطالبات

املرحلة
البتدائية

 
1438/7/26

 
1439/4/10

مدار�ص
املرحلة

البتدائية
بنني-بنات

 
-

 
--

 الإ�شراف
الرتبوي

 بنني-بنات

املدار�ص 
بنني-بنات

تطبيق الختبار على العينة 
امل�شتهدفة بن�شبة 100%
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الهدف االستراتيجي الخامس 

تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�ص  الهدف االستراتيجي 
تنمية امل�شوؤولية الجتماعية واملواطنة ال�شاحلة1-5الهدف التفصيلي 
 موؤ�شرات تنفيذية اخلا�شة-مؤشر قياس األداء 

تعزيز م�شاركة الأ�شرة يف العملية الرتبوية والتعليمية ودورها يف تعزيز القيم والهوية الوطنية 12عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

 الطالب اعرف وطنك1
املدار�ص1438/12/191439/4/10والطالبات

---بنني-بنات
الإ�شراف
الرتبوي

)بنني- بنات( 

املدار�ص
بنني-بنات

مبا تطبيقية  درو�ص  	•اإقامة 
ل يقل عن ( 2) لتاأ�شيل القيم

الوطنية يف مقررات الدرا�شات الجتماعية
الثالث املراكز  اأ�شحاب  	•تكرمي 

الأوىل يف كل مدر�شة من مدار�ص العينة 
لأف�شل جملد لالآثار التاريخية يف

اململكة العربية ال�شعودية
بن�شبة  الوطني  باليوم  الحتفال  	•تفعيل 

% 100

2

تعزيز القيم
الفكرية لدى
النزلء وحب

النتماء للدين
والوطن

الأميون
والأميات يف

املحافظة
وقراها

مركز1438/8/51439/4/20
تعليم الكبار---حمو الأمية 

والكبريات

	•الن�شاط
	•التوعية
الإ�شالمية
	•التوجيه
والإر�شاد

بنني-بنات

 	•تنفيذ 3حما�شرات توعوية يف
مراكز حمو الأمية

العينة من   %80 	•ح�شور 
امل�شتهدفة للمحا�شرات

اأ�شرتي رعاية3
واأمان

اأولياء الأمور والطالب
  املدار�ص1438/5/81439/4/20والطالبات ب-م-ث

-√-بنني-بنات
التوجيه
والإر�شاد

بنني –بنات

 
 املدار�ص

بنني-بنات

 رفع م�شاركة اأولياء الأمور يف
الربامج بن�شبة 80%
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�ص  الهدف االستراتيجي 
تنمية امل�شوؤولية الجتماعية واملواطنة ال�شاحلة1-5الهدف التفصيلي 
 موؤ�شرات تنفيذية اخلا�شة-مؤشر قياس األداء 

تعزيز م�شاركة الأ�شرة يف العملية الرتبوية والتعليمية ودورها يف تعزيز القيم والهوية الوطنية 12عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

الأدب النبوي4
الطالب

والطالبات
1439/1/8م-ث

 
1439/1/9

 
 

املدار�ص
بنني -بنات

-√ 10000 
التوعية

الإ�شالمية
بنني -بنات

 
املدار�ص

بنني -بنات

من   %  60 يف  حما�شرات  	•اإقامة 
املدار�ص

النبوي  الأدب  يف  معر�ص  	•اإقامة 
والقيم الأخالقية

النبوي بالأدب  ندوة  	•اإقامة 

اإجناز5
ال�شعودية

طالب وطالبات
ال�شف ال�شاد�ص

البتدائي
--- مدار�ص1438/12/191439/4/20

التوجيه
والإر�شاد

بنني-بنات

 الإ�شراف 
الرتبوي

واجلهات ذات
العالقة

م�شاركة ما ل يقل عن 95 % من العينة 
امل�شتهدفة

امل�شابقات6
التوعوية

الطالب
12600√- املدار�ص1439/4/20 1438/5/8والطالبات

التوعية
الإ�شالمية
بنني -بنات

املدار�ص
بنني -بنات

امل�شاركة يف م�شابقة امللك �شلمان حلفظ 
القران الكرمي

العاملية  الهيئة  م�شابقة  يف  	•امل�شاركة 
حلفظ القراآن الكرمي
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
تعزيز دور الربنامج الوقائي للطالب والطالبات فطن2-5الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

تعزيز م�شاركة الأ�شرة يف العملية الرتبوية والتعليمية ودورها يف تعزيز القيم والهوية الوطنية12عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

وطني انتمائي1
من�شقو

ومن�شقات
برنامج فطن

 اإدارة التعليم1439/4/20 1438/5/8
جلنة فطن---واملدار�ص 

بنني-بنات
التدريب الرتبوي

بنني-بنات

متكني العينة امل�شتهدفة
%100 بن�شبة من تعزيز القيم 

الوطنية 

 املتنوعة الفعاليات2
لربنامج فطن

برنامج  ومن�شقات  	•من�شقو 
فطن

والطالبات 	•الطالب 
يف والدار�شات  	•الدار�شني 

مراكز حمو الأمية
والأ�شر التعليمي  	•املجتمع 

ال�شجن 	•نزلء 
والطالبات 	•الطالب 

ب - م - ث

 
1438/5/8 

 
جلنة فطن---مقر الفعاليات1439/4/20

بنني-بنات
املدار�ص

بنني -بنات

عن يقل  ل  ما  	•تنفيذ 
)5(

م�شاركات يف الفعاليات
املتنوعة للم�شروع

لربنامج الدائم  الركن  	•تنفيذ 
فطن يف املدار�ص بن�شبة %90 
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�ص  الهدف االستراتيجي 
تنمية امل�شوؤولية الجتماعية واملواطنة ال�شاحلة1-5الهدف التفصيلي 
 موؤ�شرات تنفيذية اخلا�شة-مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية 13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1

املهارات
الجتماعية

يف البيئة
املدر�شية

طالبات
املرحلة الثانوية

بنات
املدار�ص 1438/12/191439/4/10

---بنات
الإ�شراف
الرتبوي

بنات

ملدار�ص
بنات

مدار�ص  يف  امل�شروع  من   %  80 	•تطبيق 
املرحلة الثانوية

الطالبات  من   %  50 	•ح�شور 
للمحا�شرات

امل�شروع ملنتجات  	•اإقامة معر�ص م�شغر 

الن�شباط2
املدر�شي

الطالب
الطالبات

اأولياء الأمور
املجتمع
املدين

املدار�ص 1438/12/191439/4/10
---بنني – بنات

الإ�شراف
الرتبوي

بنني-بنات

الإر�شاد 
الطالبي

بنني - بنات 

وفئوياً رتبياً  املدار�ص  	 ت�شنيف 
وفق ن�شب غياب الطالبات

واملعلمات  املعلمني  من   %  10 	•م�شاركة 
واأولياء اأمور الطالب والطالبات و 20 

% من قادة وقائدات املدار�ص ذات الن�شب 
املرتفعة يف غياب الطالبات يف الندوة

الطالب غياب  ن�شبة  	•انخفا�ص 
والطالبات يف املدر�شة

املطبقة لتجربة الباركورد

3
 التطبيقات

الإر�شادية والرتبوية
خل�شائ�ص منو الطالب

-1438/5/81439/4/24
 

املدار�ص 
بنني – بنات

-√18900
التوجيه
والإر�شاد

بنني-بنات

 
املدار�ص 

بنني – بنات

تنفيذ برنامج اإر�شادي، وتوزيع
مطويات علمية تثقيفية على

مدار�ص العينة بن�شبة %100
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�ص  الهدف االستراتيجي 
تنمية امل�شوؤولية الجتماعية واملواطنة ال�شاحلة1-5الهدف التفصيلي 
 موؤ�شرات تنفيذية اخلا�شة-مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية 13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

4

الإطار العام
لرعاية
ال�شلوك
وتقوميه

---املدار�ص1438/5/81439/5/9جميع الطلبة
التوجيه

والإر�شاد 
بنني-بنات

الرتبوي  	•الإ�شراف 
الرتبوي 	•التدريب 
الرتبوي 	•الإعالم 
العامة 	•العالقات 

والهيئات 	•املوؤ�ش�شات 
املحلية ذات العالقة

 تنفيذ برنامج تثقيفي على 
مدار�ص العينة بن�شبة 100%

5

قائمة
امل�شكالت
الطالبية

طالب وطالبات
يف املرحلة
املتو�شطة
والثانوية

---املدار�ص 1438/12/191439/5/9
التوجيه

والإر�شاد 
بنني-بنات

الرتبوي  	•الإ�شراف 
الرتبوي 	•التدريب 
الرتبوي 	•الإعالم 
العامة 	•العالقات 

والهيئات 	•املوؤ�ش�شات 
املحلية ذات العالقة

 تطبيق مدار�ص العينة 
للقائمة %100 بن�شبة

اخلدمات6
الإر�شادية

املعلمون
مر�شدي ومر�شدات
الطالب والطالبات

جلميع املراحل

--- املدار�ص 1438/12/191439/4/9
التوجيه
والإر�شاد

بنني-بنات

الرتبوي  	•الإ�شراف 
الرتبوي 	•التدريب 
الرتبوي 	•الإعالم 
العامة 	•العالقات 

والهيئات 	•املوؤ�ش�شات 
املحلية ذات العالقة

 حت�شن احلالت احلرجة 
املحولة بن�شبة %80
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
تنمية امل�شوؤولية الجتماعية واملواطنة ال�شاحلة1-5الهدف التفصيلي 
ن�شبة الطالبات امل�شاركات يف الربنامج1-1-5مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
 

تعليم بجودة 
باأجهزة حمفوظة

-√-املدار�ص1438/5/151439/4/25قائدات الرو�شات
التجهيزات 

املدر�شية
 

ن�شبة الطالبات امل�شاركات يف املدار�ص
الربنامج %60
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  تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبة اخلام�صالهدف االستراتيجي 
تنمية امل�شوؤولية الجتماعية واملواطنة ال�شاحلة1-5الهدف التفصيلي 
 ن�شبة الربامج التوعوية املعززة لل�شحة1-1-5مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للنجاح يف احلياة العامة والعملية وت�شمينها يف املناهج والن�شطة غري ال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

طالبات املرحلة البتدائية �شحة الفم والأ�شنان1
وريا�ص الأطفال

خالل 
الف�شل 

الدرا�شي 
الثاين

توعية الطالبات بن�شبة 70%املدار�صال�شحية-ل يوجد-املدار�ص-

ال�شحية -√-املدار�ص1438/8/181438/8/22طالبات املرحلة الثانوية �شحة الأ�شرة2
توعية الطالبات بن�شبة70%املدار�صاملدر�شية

3
التوعية ال�شحية مبرحلة 

البلوغ
 

طالبات ال�شف الأول 
ال�شحية -√-املدار�ص1439/1/181439/1/22متو�شط

توعية الطالبات بن�شبة 70%املدار�صاملدر�شية

-املدار�ص1438/6/51438/6/9الطالبات يف جميع املراحلالنظافة وقاية4
 

اال�شحية -√
توعية الطالبات بن�شبة 70%املدار�صاملدر�شية
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
تنمية امل�شوؤولية الجتماعية واملواطنة ال�شاحلة1-5الهدف التفصيلي 
ن�شبة الربامج التوعوية املعززة لل�شحة1-1-5مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

12/26/الرو�شاتالرو�شات املعززة لل�شحة5
1438هـ

/12/26
1438هـ

التدريب 
-الرتبوي

 
√
 

-
ق�شم 

ال�شحية 
املدر�شية

ريا�ص 
م�شاركة الرو�شات بن�شبة 20%الأطفال

ال�شحة النف�شية وال�شبح 6
---املدار�ص1438/8/71438/8/16طالبات املرحلة الثانويةالأ�شود )الكتئاب(

ق�شم 
ال�شحية 
املدر�شية

توعية الطالبات بن�شبة 70%املدار�ص

-√-املدار�ص1438/5/61438/6/9الطالبات يف جميع املراحلالنظافة وقاية7
ق�شم 

ال�شحية 
املدر�شية

توعية الطالبات بن�شبة 70%املدار�ص
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
الأخذ باأنظمة الدعم املدر�شية للطلبة املعر�شني للخطر3-5الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
اأ�شرار

املخدرات
)نربا�ص(

طالب وطالبات
املرحلتني املتو�شطة 

والثانوية

 
1438/8/5

 
1439/4/20

 
---املدار�ص

التوجيه
والإر�شاد

بنني -بنات

اجلهات ذات 
العالقة املدرا�ص

تنفيذ برامج التوعية باأ�شرار 
املخدرات يف مدار�ص الفئة 

امل�شتهدفة بن�شبة 100 %

حملة خط2
 الطالب والطالباتم�شاندة الطفل

1438/12/19
 

---املدار�ص1439/12/23
التوجيه
والإر�شاد

بنني -بنات

 
املدار�ص

تنفيذ برنامج توعية يف
املدار�ص بن�شبة 100 %

رفق 3
18900√- املدار�ص1438/12/191439/12/23 الطالب والطالبات)خف�ص العنف(

التوجيه
والإر�شاد

بنني -بنات

 اجلهات ذات 
انخفا�ص ن�شبة العنف 90 %العالقة 

4
قواعد

ال�شلوك
واملواظبة

طالب وطالبات
املرحلتني املتو�شطة 

والثانوية
--- املدار�ص1438/12/191439/12/23

التوجيه
والإر�شاد

بنني -بنات
املدار�ص

رفع ن�شبة اللتزام بقواعد ال�شلوك 
واملواظبة يف مدار�ص العينة بن�شبة 

%90

احلد 5
---املدار�ص 1438/8/30 1438/8/5الطالب والطالباتمن اإيذاء الطفل 

التوجيه
والإر�شاد

بنني -بنات

اجلهات ذات 
العالقة 
املدرا�ص

انخفا�ص ن�شبة الإيذاء %90

العتزاز بالهوية6
الوطنية )هويتي(

طالب املرحلتني
املتو�شطة
والثانوية

املركز 1438/8/30 1438/8/6
15000√-الدائم  املدار�ص

التوعية
الإ�شالمية

بنني

املدار�ص
الإر�شاد

تنمية العتزاز بالهوية الوطنية يف 
املدار�ص بن�شبة 100 %
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
الأخذ باأنظمة الدعم املدر�شية للطلبة املعر�شني للخطر3-5الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

المن7
اللكرتوين

طالب املرحلتني
 املدار�ص1438/6/161438/4/30املتو�شطة والثانوية

3000√-املركز الدائم
التوعية

الإ�شالمية
بنني

 
املدار�ص
الن�شاط

اإقامة معر�ص لالأمن
اللكرتوين يف مدار�ص العينة

بن�شبة 70 %

التحذير من8
املخدرات

طالب
املرحلتني املتو�شطة

والثانوية

 
1438/6/16

 
1438/4/30

املدار�ص
15000√-املركز الدائم

التوعية
الإ�شالمية

بنني

	•املدار�ص
	•مكافحة
املخدرات

اإقامة معر�ص واعي للتحذير
من املخدرات يف املدار�ص

بن�شبة 90 %

نظام الدعم9
املدر�شي

الطلبة
املحتاجني

ماليا
---املدار�ص1438/12/191439/9/9 

التوجيه
والإر�شاد

بنني -بنات

الإ�شراف الرتبوي 
الن�شاط الطالبي التدريب 

الرتبوي
ال�شحة املدر�شية

الإ�شالمية 	التوعية 
الرتبوي  	الإعالم 

العالقات العامة املوؤ�ش�شات 
والهيئات املحلية ذات 

العالقة

 
اإي�شال الدعم املايل للطالب 

والطالبات بن�شبة 100%

10
ال�شراكة مع جلنة رعاية

ال�شجناء باجلوف
)تراحم(

طالب وطالبات
املرحلتني املتو�شطة 

والثانوية
تعليم الكبار--- ال�شجون مدار�صم�شتمر1438/1/15

بنني-بنات

جلنة رعاية
ال�شجناء باجلوف

تنفيذ4 برامج توعوية للنزلء) تراحم (
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم4-5الهدف التفصيلي 
ن�شبة الطلبة امل�شاركني بالأن�شطة غري ال�شفية خارج اليوم الدرا�شي1-4-5مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1

فية
ك�ش

ة ال
رتبي

ال

اخلدمات
التطوعية

امل�شافرون
و�شيوف
الرحمن

الن�شاط3000√-منفذ احلديثة1438/9/11438/12/21
الطالبي بنني

 اجلمعيات
اخلريية 

يف  ك�شاف   80 عدد  	•م�شاركة 
م�شروع اإفطار �شائم

يف  ك�شاف   80 عدد  	•م�شاركة 
خميم خدمة احلجاج

املخيم2
اخللوي

ك�شافة
الك�شفي1438/5/12 1438/5/7اأ�شبال + فتيان+ متقدم 	•املركز  	•مدار�ص 

الن�شاط1000√-	مفو�شيات
م�شاركة 52 ك�شافالبلديةالطالبي بنني

3

امل�شروع
الوقائي

لنظام البيئة
وحمايتها

ك�شافة
اأ�شبال +

فتيان+ متقدم
الك�شفي1438/5/151438/5/19 	•املركز  	•مدار�ص 

الن�شاط2000√-	مفو�شيات
م�شاركة 32 فرقة ك�شفيةاملدار�صالطالبي بنني

يف نظام حماية البيئة

التميز4
الك�شفي

ك�شافة
الك�شفي1438/18/131438/6/17اأ�شبال + فتيان+ متقدم 	•املركز  	•مدار�ص 

الن�شاط2000√-	مفو�شيات
الطالبي بنني

 
املدار�ص

ك�شاف  45 	•م�شاركة 
دروع  9 و  و�شام   200 	•منح 

5
مهرجان
الرتبية
الك�شفية

ك�شافة
الك�شفي1438/7/191438/7/23اأ�شبال + فتيان+ متقدم 	•املركز  	•مدار�ص 

الن�شاط2000√-	مفو�شيات
ك�شافاملدار�صالطالبي بنني  160 	•م�شاركة 

و�شام  32 و  درع   15 	•منح 

الهوايات6
الك�شفية

ك�شافة
الك�شفي1438/5/71438/3/30اأ�شبال + فتيان+ متقدم 	•املركز  	•مدار�ص 

الن�شاط2615√-	مفو�شيات
الطالبي بنني

املعهد الثانوي
ال�شناعي

 منح عدد 160 �شارة وهواية 
وجبارة
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم4-5الهدف التفصيلي 
ن�شبة الطلبة امل�شاركني بالأن�شطة غري ال�شفية خارج اليوم الدرا�شي1-4-5مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

7

فة
ثقا

ال

اأوملبياد
اللغة العربية

طالب وطالبات
1438/5/71438/3/30ث

املدار�ص

-√6500

الن�شاط
الطالبي

بنني - بنات
املدار�ص

الطالب  م�شاركة  ن�شبة  · رفع 
بن�شبة 30%

 100 بن�شبة  امل�شاركة  · اإجناز 
%للمقاعد املخ�ش�شة

يف  امل�شاركني  ترتيب  · تقدم 
امل�شابقة

املهارات8
الأدبية

طالب وطالبات
8085√-1438/5/71438/3/30م/ث

عن  يقل  ال  ما  · م�شاركة 
30%

اأدبيني  عر�شني  · تر�شيح 
العرو�ص · حتكيم 

من  امل�شاركني  · تاأهيل 
املدار�ص

امل�شرح9
املدر�شي

طالب وطالبات
6000√-1438/5/71438/3/30م/ث

م�شرحيني  عر�شني  · تر�شيح 
املر�شحني  · تاأهيل 
امل�شاركات  · حتكيم 

عن  يقل  ال  ما  · م�شاركة 
%30من العينة امل�شتهدفة 

احلوار10
الطالبي

طالب وطالبات
7000√-1438/5/71438/3/30م/ث

الن�شاط
الطالبي

بنني - بنات

 
قادة

املدار�ص

عن يقل  ل  ما  · م�شاركة 
30 % من مدار�ص العينة

امل�شتهدفة
امل�شاركني · تاأهيل 
العرو�ص · حتكيم 

اأدبيني حوارين  · تر�شيح 
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم4-5الهدف التفصيلي 
ن�شبة الطلبة امل�شاركني بالأن�شطة غري ال�شفية خارج اليوم الدرا�شي1-4-5مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروعم
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

11

مع
جت

وامل
رة 

ل�ش
ااأ

مبادرة ر�شائل
اإىل جنود
الوطن

طالب
1438/5/71439/3/30ب+م+ث

املدار�ص

-√3000
الن�شاط
الطالبي

 بنني
املدار�ص

بامل�شاركات كتيب  	•اإ�شدار 
 املقدمة من الطالب

يقل  املدار�ص مبا ل  	•م�شاركة 
عن 3 ر�شائل

التطوع يف12
امليدان

طالب وطالبات
12000√-1439/3/30 1438/5/7ب+م+ث

الن�شاط
الطالبي

 بنني - بنات
م�شاركة مدار�ص العينة مبا املدار�ص

ليقل عن 3 اأعمال تطوعية

عي�ص13
ال�شعودية

طالب وطالبات
8000√-1439/3/30 1438/5/7ب+م+ث

الن�شاط
الطالبي

 بنني - بنات
قادة املدار�ص

م�شاركة مدار�ص الفئة
امل�شتهدفة مبا ل يقل عن 3

اأعمال وطنية

14

نية
لتق

 وا
لوم

الع

اأوملبياد
العلوم

والريا�شيات
10000√-1439/3/30 1438/5/8طالب وطالبات

الن�شاط
الطالبي

 بنني - بنات
قادة املدار�ص

العينة م�شاركة  	•رفع 
امل�شتهدفة بن�شبة 30 %

بن�شبة  امل�شاركني  	•تاأهيل 
%90

امل�شاركني ترتيب  	•تقدم 

على الأخ�شر15
م�شينا

طالب وطالبات
4000√-1439/3/30 1438/5/7ب+م

الن�شاط
الطالبي

 بنني - بنات
قادة املدار�ص

الفئة من   %  20 	•م�شاركة 
امل�شتهدفة

املقدمة العمال  	•حتكيم 
للربنامج

بامل�شابقة الفائزين  	•تكرمي 
بن�شبة 100 %
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم4-5الهدف التفصيلي 
ن�شبة الطلبة امل�شاركني بالأن�شطة غري ال�شفية خارج اليوم الدرا�شي1-4-5مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروعم
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

16

نية
لتق

 وا
لوم

الع

املوؤمتر العلمي
بقيادة الطلبة

طالب وطالبات
1438/3/291439/7/30ب+م+ث

املدار�ص

-√5500
الن�شاط
الطالبي

بنني-بنات

قادة
املدار�ص

تر�شيح ثالثة بحوث علمية

اأوملبياد17
الروبوت

طالب وطالبات
7500√-1439/5/26 1438/5/22ب+م+ث

الن�شاط
الطالبي

بنني-بنات

قادة
املدار�ص

بن�شبة  امل�شاركة  ن�شبة  	•حتقيق 
% 10

%90 بن�شبة  امل�شاركني  	•تاأهيل 
امل�شاركني 	•تر�شيح 

على امل�شاركني  	•ح�شول 
مراكز متقدمة

اأوملبياد18
الن�شاط1500√-1438/1/251439/1/29طالب ثاحلا�شب الآيل

الطالبي بنني
قادة

املدار�ص

من  امل�شتهدفني  	•م�شاركة 
الطالب بن�شبة 60 %

واإعالن  املقدمة  الأعمال  	•حتكيم 
الفائزين

م�شابقة ت�شميم19
األعاب برنامج جلوب

طالب وطالبات
1000√-1438/5/71439/3/30ب+م+ث

الن�شاط 
الطالبي

بنني-بنات

قادة
املدار�ص

العينة م�شاركة  	•حتقيق 
امل�شتهدفة بن�شبة 40 %
امل�شاركات  2 	•حتكيم 

التعليم اإدارة  م�شاركة  	•تر�شيح 

طالب جلوب البيئي20
املدار�ص املعتمدة1438/5/71439/3/30ب+م+ث

الن�شاط1500√-للتطبيق
الطالبي بنني

قادة
املدار�ص

تنفيذ مدار�ص العنية الربنامج
بن�شبة %100

21

حة
�ش

وال
شة 

ا�
ري

ت�شفيات الدورهال
الريا�شية املدر�شية

)قدم -�شلة -يد -طائرة- 
طاولة(

طالب 
الن�شاط10000√-املدار�ص1438/5/291439/7/1م+ث

املدار�صالطالبي بنني

 	•حتقيق م�شاركة مدار�ص
العينة بن�شبة 90 %

الريا�شية الدورة  	•تنفيذ 
املدر�شية جلميع الألعاب
الريا�شية بن�شبة 100 %
املناف�شة نتائج  	•اإعالن 
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم4-5الهدف التفصيلي 
ن�شبة الطلبة امل�شاركني بالأن�شطة غري ال�شفية خارج اليوم الدرا�شي1-4-5مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروعم
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

22

ون
لفن

ا

اخلط العربي
والزخرفة
الإ�شالمية

طالبات
1438/5/81439/3/30ب-م-ث

املدار�ص

--5000
الن�شاط
الطالبي

بنات

املدار�ص

ح�شب املدار�ص  	•م�شاركة 
املرحلة امل�شتهدفة بن�شبة

100%
على املتاأهالت  	•م�شاركة 

امل�شتوى الوطني
من  %  70 ن�شبة  	•حتقيق 

فعاليات امل�شروع
يف لالإدارة  م�شروع  	•تاأهيل 

كل م�شار على امل�شتوى
الوطني

املناف�شة الأبحاث  	•تر�شيح 
على امل�شتوى الوطني

الر�شم23
والت�شوير
الت�شكيلي

طالب
4500--1438/7/131438/7/15ث-م-ب

الن�شاط
الطالبي

بنني

طالبات24
4500--1438/5/71439/3/30ب-م-ث

الن�شاط
الطالبي

بنني-بنات

اأوملبياد25
الت�شميم الفني

طالبات
الن�شاط5000--1438/5/71439/3/30ب-م-ث

الطالبي بنات

الت�شوير26
الفوتوغرايف

طالب 
الن�شاط4000√-1438/7/131439/7/15ب+م

م�شاركة الطالب بن�شبة %30الطالبي بنني

طالب املر�شم احلر27
الن�شاط2000--1438/5/221439/3/30ب+م

الطالبي بنني
 · م�شاركة املدار�ص بن�شبة

25%
الفائزين · تكرمي 
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم4-5الهدف التفصيلي 
ن�شبة الطلبة امل�شاركني بالأن�شطة غري ال�شفية خارج اليوم الدرا�شي1-4-5مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروعم
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

28

مال
لع

 وا
ات

هار
امل

�شناع الأعمال

طالب
1438/8/11438/8/5م- ث 

املدار�ص

-√4000
الن�شاط
الطالبي

بنني

املدار�ص

من  %  60 م�شاركة  	•حتقيق 
مدار�ص العينة

املر�شحني  الطالب  	•تدريب 
على ريادة الأعمال

فعاليات  خم�ص  	•تنفيذ 
تثقيفية ريادية

ريادي م�شرع  يف  	•امل�شاركة 
اأو�شمة 	•توزيع 

طالبات29
2500√-1438/8/11438/8/5ث

الن�شاط
الطالبي

بنات

م�شاركة 20 % من املدار�ص
كل من  طالبات   10 	•تدريب 

مدر�شة
ريادية م�شاريع   10 	•تكرمي 

على م�شتوى الإدارة
لالإدارة ريادية  خطة  	•رفع 

امل�شت�شيفة                  

التدريب
واملهارات

الطالب  من   %  30 	•تاأهيل 
على املهارات احلياتية

–ث  )ب-م  خبري  	•تاأهيل 
( يف

تدريب املهارات احلياتية
 طالب وطالبات30

10000√-1438/7/151438/7/5ث-م-ب
الن�شاط
الطالبي

بنني-بنات

املدار�ص من   %  70 	•م�شاركة 
يف مبادرة ال�شالمة املرورية

امل�شاركة املدار�ص  	تكرمي  31
مبادرة

ال�شالمة
املرورية

 طالب وطالبات
5500√-1438/5/81438/8/29ث

الن�شاط
الطالبي

بنني-بنات
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جداراتهم4-5الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
م�شابقة وزارة التعليم

للقراآن الكرمي وال�شنة النبوية
)تدبر(

جمموع طالب
وطالبات املدار�ص

 
1438/8/5

 
2600--مكة املكرمة1438/8/8

التوعية
الإ�شالمية
بنني -بنات

 املدار�ص
%100 بن�شبة  العينة  	•تاأهيل 

متقدم مركز  على  	•احل�شول 
يف امل�شابقة

التهيئة2
الإر�شادية

الطالب والطالبات
امل�شتجدين يف ال�شف الأول

البتدائي والرابع
البتدائي والأول املتو�شط
والأول والثاين الثانوي

 
1438/12/19

 
---املدار�ص1439/12/23

التوجيه
والإر�شاد

بنني-بنات

	الإ�شراف 
الرتبوي

	•الن�شاط 
الطالبي

الرتبوي 	•الإعالم 

تهيئة العينة امل�شتهدفة
بن�شبة %90

3
الإر�شاد

التعليمي
واملهني

طالب وطلبات
املرحلتني
املتو�شطة
والثانوية

1438/5/81439/4/20
 
 

املدار�ص
---

التوجيه
والإر�شاد

بنني -بنات

	الإ�شراف 
الرتبوي

	•الن�شاط 
الطالبي

	•الإعالم 
الرتبوي

الأ�شبوع برامج  	•تنفيذ 
الإر�شادي واملهني بن�شبة %100

العينة وعي  م�شتوى  	•رفع 
بدليل الطالب التعليمي

واملهني بن�شبة %90

م�شرية التفوق4

والطالبات الطلبة  	•اأوائل 
املتفوقني درا�شياً يف املرحلة

املتو�شطة والثانوية
ال�شف وطالبات  	•طالب 

الثالث الثانوي

1438/12/191439/3/12

 
 م�شرح اإدارة

---التعليم
التوجيه
والإر�شاد

بنني -بنات

 · اجلهات ذات 
العالقة

 · املدار�ص

والطالبات  الطلبة  اأوائل  	•تكرمي 
املتفوقني على م�شتوى اإداره التعليم 

درا�شياً بن�شبة 100 %
الثالث  ال�شف  وطالبات  طالب  	•توديع 

ثانوي بن�شبة 100 % 
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جداراتهم4-5الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

الرحلة5
التعليمية للطالبة املتفوقة

جميع اأوائل الطالبات
املتفوقات يف ال�شف الثالث

الثانوي
اإدارة تعليم1439/4/15 1438/12/19

-√-الق�شيم
التوجيه
والإر�شاد

بنني-بنات

 · اجلهات ذات 
العالقة  املدار�ص

 حتقيق امل�شاركة للرحلة
التعليمية بن�شبة 100%

التدريب املهني6
امليداين

 
طالب وطالبات

الرتبية اخلا�شة 
1438/5/151438/8/20

	•املوؤ�ش�شة
العامة للتدريب 

املهني
والتقني )بنني(

	•التنمية
الجتماعية

)بنات(

---
الرتبية
اخلا�شة

بنني/بنات

	•املوؤ�ش�شة
العامة للتدريب 

املهني
والتقني )بنني(

	•التنمية
الجتماعية

)بنات(

 تاأهيل%80 من طالب وطالبات
الرتبية اخلا�شة ل�شوق العمل 

ان�شباطي7
--√ املدار�ص1438/12/191439/4/20طالب وطالباتم�شوؤوليتي

التوجيه
والإر�شاد

بنني -بنات

املدار�ص 
بنني – بنات

رفع ن�شبة الن�شباط للطالب
والطالبات بن�شبة 80%

 ب�شمتي يف8
مركزي

الدار�شات يف
 مركز التدريبنهاية الف�شل1438/1/1مراكز تعليم الكبريات

 تعليم---بنات
الكبريات

 التدريب 
الرتبوي

بنات

من  %40 م�شاركة  	•حتقيق 
العينة امل�شتهدفة

الفائزات الدار�شات  	•تكرمي 
يف امل�شابقة
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تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية للطلبةاخلام�صالهدف االستراتيجي 
زيادة القدرات التناف�شية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جداراتهم4-5الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

تطوير م�شفوفة متكاملة للمهارات ال�شخ�شية املوؤدية للحياة العامة والعملية وت�شمينها باملناهج والأن�شطة الال�شفية13عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

 البحث9
العلمي

 طالبات املرحلة
---املدار�ص بنات1438/3/71438/7/10البتدائية 

 
 ق�شم

املدار�ص بناتاملوهوبات

من  80% على  الربنامج  · تنفيذ 
الطالبات امل�شتهدفات

الطالباتاملتمكنات  ن�شبة  · ارتفاع 
من البحث العلمي بن�شبة 25 % 

الفائزات  الطالبات  · تكرمي 
بالبحث العلمي

  احلي10
املتعلم

الأميات خريجات مراكز
تعليم الكبار  احلا�شالت
على موؤهالت تعليمية

خمتلفة من جميع الفئات
العمرية.

مركز احلي1438/8/51439/4/20
---املتعلم

 
 تعليم

الكبريات

  	•الن�شاط
	•التوعية
الإ�شالمية
	•التوجيه

والإر�شاد بنات

اإك�شاب امل�شتهدفات
املهارات احلياتية بن�شبة 70%
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تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات �شوق العملال�شاد�صالهدف االستراتيجي 
تلبية املتطلبات لإنتاج املعرفة وحاجات �شوق العمل وتنمية املجتمع .1-6الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

تعزيز م�شاركة الأ�شرة يف العملية الرتبوية والتعليمية ودورها يف تعزيز القيم والهوية والوطنية  )ارتقاء (12عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

ارتقاء1
طالب وطالبات
معلمو ومعلمات
املجتمع املحلي

-√املدار�ص1439/9/30 1438/5/8
وفق

املخ�ش�ص
املعتمد

 الن�شاط
الطالبي 
نني-بنات

 · املدار�ص بنني-
بنات

الطالب  · الإر�شاد 
بنني-بنات

اأن�شطة  يف  الأ�شر  من    30% · اإ�شراك 
املدر�شة

الهدف االستراتيجي السادس 
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تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات �شوق العملال�شاد�صالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاية الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي2-6الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
تطبيق نظام اإدارة اجلودة 

املوا�شفة العاملية
) ISO9001:2008(

اجلودة ---اإدارة التعليم1438/1/81438/9/20اإدارة التعليم
املراجعة الداخلية لـ 95 %    اإق�شام اق�شام الإدارةال�شاملة

الإدارة

مدار�ص التعليم م�شتمر1438/6/16مدار�ص التعليم العامم�شروع  العتماد املدر�شي2
اجلودة ---العام

ال�شوؤون التعليميةال�شاملة
تطبيق الربنامج على  60 % من  

الإجراءات يف مدار�ص التعليم العام  
املنفذة للم�شروع

تطبيق التدقيق الداخلي لإدارة 3
التعليم

جميع اأق�شام الإدارة والعاملني
)بنني –بنات(

  / 3 /30
ق�شم اجلودة ---اإدارة التعليم6 / 9 / 14381438 

تفعيل املراجعة الداخلية-ال�شاملة

ق�شم اجلودة ---اإدارة التعليم-1438/4/18من�شوبي الإدارة قيا�ص ر�شا امل�شتفيدين4
حتليل النتائج  وتقدمي التغذية اأق�شام الإدارةال�شاملة

الراجعة  اأن تتجاوز ن�شبة الر�شا %50

5

ور�شة تدريبية بعنوان 
 تطبيق معايري نظام اإدارة 

اجلودة والتدقيق الداخلي ح�شب 
املوا�شفة العاملية

) ISO9001:2008(

�شاغلي الوظائف التعليمية
1438/3/71438/3/7)بنني –بنات(

قاعة الجتماعات 
بجوار الوحدة 

ال�شحية
ق�شم اجلودة 2000 ريال--

تدريب الفئة امل�شتهدفة بن�شبة  85 %جامعة اجلوفال�شاملة
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تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات �شوق العمل ال�شاد�صالهدف االستراتيجي 
حت�شني الكفاية الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي2-6الهدف التفصيلي 
ن�شبة موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

اسم البرنامج/ م
المستهدفونالمشروع 

تاريخ التنفيذ 
مكان التنفيذ

جهة التكلفة المالية 
المخصص 

المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

6

 
 

موؤ�شر دعم الأداء 
 
 

ال�شوؤون التعليمية 
ال�شوؤون املدر�شية  ال�شوؤون 

املالية والإدارية
ق�شم ل يوجد√-نظام اإلكرتوين 1438/12/171438/11/30

الأمانة 
جميع الأق�شام 

والإدارات 
حتقيق الن�شبة امل�شتهدفة من 

الوزارة لكل موؤ�شر



إدارة التعليم | التخطيط والتطوير

للعام المالي 1438 / 1439 هـ

الخطة التشغيلية �دارة التعليم    | محافظة القريات  

92

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات �شوق العملال�شاد�صالهدف االستراتيجي 
جتويد البحوث الرتبوية لتطوير وتقومي التعليم 3-6الهدف التفصيلي 
ن�شبة اخلدمات املقدمة للباحثني يف امليدان1-3-6مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
تقدمي خدمة ت�شهيل مهمة 
الباحثني لتطبيق اأدواتهم 

البحثية يف امليدان 
التخطيط -√-ادارة التعليمم�شتمرالباحثني 

املدار�صوالتطوير
ن�شبة اخلدمات املقدمة للباحثني 

يف امليدان خالل العام الدرا�شي
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تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات �شوق العملال�شاد�صالهدف االستراتيجي 
توفري احتياجات املدار�ص من املعلمني/ات يف املراحل التعليمية4-6الهدف التفصيلي 
موؤ�شرات تنفيذية خا�شة-مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

-√-املدار�صم�شتمراملدار�ص�شد العجز1
�شوؤون 

املعلمني 
/ات

ال�شراف 
الرتبوي

عدد املعلمني /ت خالل �شنوات 
اخلطة يف كل مرحلة  )ب- م –ث (
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تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات �شوق العملال�شاد�صالهدف االستراتيجي 
تعزيز ثقافة التقومي الذاتي يف امليدان التعليمي وفق املحددات الإح�شائية الوزارية5-6الهدف التفصيلي 
ن�شبة ممار�شة الق�شام بالإدارة التقومي الذاتي وفق املعايري 1-5-6مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

اق�شام ادارة 1438/1/71438/8/1جميع الأق�شام والإدارات التقومي الذاتي 1
ق�شم -√-التعليم

الأمانة 
جميع الأق�شام 

والإدارات 
ممار�شة التقومي الذاتي لروؤ�شاء 

الق�شام بن�شبة %85
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تنويع م�شادر متويل مبتكرة وحت�شني الكفاءة املالية لقطاع التعليمال�شابعالهدف االستراتيجي 
زيادة فاعلية التقنية يف رفع م�شتوى الداء1-7الهدف التفصيلي 
ن�شبة  اجناز املعامالت الإدارية عن طرق الربنامج1-1-7مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

جميع القطاعات احلكومية برنامج الربيد الر�شمي 1
الت�شالت م�شتمر  واخلا�شة

الت�شالت ---الإدارية
الإدارية 

الربيد 
ال�شعودي

ن�شبة اجناز املعامالت لدارية عن 
طريق الربيد الر�شمي بن�شبة %90

الهدف االستراتيجي السابع 
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تنويع م�شادر متويل مبتكرة وحت�شني الكفاءة املالية لقطاع التعليمال�شابعالهدف االستراتيجي 
تعزيز قدرة اإدارة التعليم يف عمليات التخطيط والدارة والدعم2-7الهدف التفصيلي 
معدل التطوير املهني لقيادات التعليم يف حمافظة القريات يف جمال التخطيط والتطوير1-2-7مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

التخطيط ----م�شتمر خالل العامروؤ�شاء/ ات الأق�شامقراءات موجهة عن التخطيط1
-والتطوير

• جمع واعداد القراءات املوجهة يف 	
جمال التخطيط

• تعميم القراءات املوجهة لالأق�شام	

2

م�شروع اخلطة الت�شغيلية 
لإدارة التعليم للعام الدرا�شي

التخطيط ---القاعة اخلارجية1438/2/281439/4/30روؤ�شاء/ ات الأق�شام 1439/1438هـ
-والتطوير

•  عقد برامج تدريبية وور�ص 	
عمل عن التخطيط الت�شغيلي 

وموؤ�شرات قيا�ص الداء
• اإعداد اخلطط الت�شغيلية	
• تقييم وتطوير اأداء اخلطط 	

الت�شغيلية

التخطيط ---ادارة التعليم1438/5/81439/4/30الق�شام مبادرة التميز يف التخطيط3
-والتطوير

• تعميم �شوابط و�شروط املبادرة	
• مراجعة وتقييم اأداء اخلطط 	

الت�شغيلية وتقدمي التوجيه 
الحرتايف لالرتقاء بالأداء

• معدل اللتزام باخلطط 	
الت�شغيلية لدى الق�شام والدارات

• تكرمي احلا�شلني على التميز يف 	
التخطيط على م�شتوى الإدارة
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تنويع م�شادر متويل مبتكرة وحت�شني الكفاءة املالية لقطاع التعليمال�شابعالهدف االستراتيجي 
رفع كفاءة اداء الداريني وحت�شني انتاجيتهم3-7الهدف التفصيلي 
عدد الربامج املنفذة لالإداريني يف حمافظة القريات يف تطوير القدرات1-3-7مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

م�شتمر1438/5/15الدارياتتطبيقات احلا�شب اليل1

قاعات التدريب يف 
ق�شم التخطيط 

والتطوير

التخطيط -√-
تدريب 50% من الداريات على -والتطوير

تطبيقات احلا�شب اليل

التخطيط -√-م�شتمر1438/5/16الدارياتال�شلوك الوظيفي2
-والتطوير

تدريب 50% من الداريات على 
ال�شلوك الوظيفي

املنهجية اليابانية لتح�شني الداء 3
التخطيط ---1438/5/161438/5/26الداريات– كايزن

-والتطوير
تدريب 50% من الداريات على 

املنهجية اليابانية لتح�شني الداء – 
كايزن

التخطيط -√-1438/6/81438/6/15الدارياتموؤ�شرات الداء واملقارنة املرجعية4
تدريب 50% من الداريات على -والتطوير

موؤ�شرات الداء واملقارنة املرجعية

التخطيط -√-م�شتمر1438/7/15الدارياتال�شتمارة اللكرتونية5
تدريب 50% من الداريات على -والتطوير

ال�شتمارة اللكرتونية

التخطيط -√-م�شتمر1438/8/7الدارياتنظام فار�ص6
-والتطوير

تدريب 50% من الداريات على نظام 
فار�ص
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تنويع م�شادر متويل مبتكرة وحت�شني الكفاءة املالية لقطاع التعليمال�شابعالهدف االستراتيجي 
رفع كفاءة اداء الداريني وحت�شني انتاجيتهم3-7الهدف التفصيلي 
عدد الربامج املنفذة لالإداريني يف حمافظة القريات يف تطوير القدرات1-3-7مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

م�شتمر1438/7/8الدارياتالعالقات العامة7

قاعات التدريب يف 
ق�شم التخطيط 

والتطوير

التخطيط -√-
-والتطوير

تدريب 50% من الداريات 
علىالعالقات العامة

التخطيط -√-م�شتمر1438/2/23الدارياتالبداع الداري8
-والتطوير

تدريب 50% من الداريات على 
البداع الداري

التخطيط ---م�شتمر1438/3/3الدارياتنظام نور9
-والتطوير

تدريب 50% من الداريات على نظام 
نور

التخطيط ---م�شتمر1438/8/3الدارياتالدليل الجرائي 9
تدريب 50% من الداريات على -والتطوير

الدليل الجرائي 

التخطيط ---م�شتمر1438/8/3الدارياتال�شكرتارية10
تدريب 50% من الداريات على -والتطوير

ال�شكرتارية

التخطيط ---م�شتمر1438/3/22الدارياتالتخطيط الداري11
-والتطوير

تدريب 50% من الداريات على 
التخطيط الداري
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المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

موؤ�ش�شات الطبية احلكومية عقد �شراكات1
-√-1438/8/11439/8/1واخلا�شة

ق�شم 
اال�شحية 
املدر�شية

ق�شم العالقات 
العامة

عقد �شراكة مع موؤ�ش�شة حكومية 
واخرى خا�شة

تنويع م�شادر متويل وحت�شني مبتكرة وحت�شني الكفاءة املالية لقطاع التعليم ال�شابعالهدف االستراتيجي 
ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات الطبية احلكومية واخلا�شة 4-7الهدف التفصيلي 
عدد املوؤ�ش�شات الطبية واحلكومية التي مت عقد �شراكة معها  1-4-7مؤشر قياس األداء 

--عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع
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الهدف االستراتيجي الثامن 

رفع م�شاركة القطاع الأهلي واخلا�ص يف التعليمالثامنالهدف االستراتيجي 
تاأ�شي�ص �شراكات بني ادارة التعليم والقطاع اخلا�ص لدعم عمليات التعليم والتعلم1-8الهدف التفصيلي 
 موؤ�شرات تنفيذية اخلا�شة-مؤشر قياس األداء 

- -عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

1
�شراكة مع
اجلمعية
اخلريية

طالب وطالبات
مراكز

حمو الأمية
واملدار�ص الليلة

1438/12/191439/4/10
 

مراكز حمو
الأمية 

---
 

تعليم الكبار
والكبريات

 
 

اجلمعية 
اخلريية

حتقيق ا�شتفادة العينة
امل�شتهدفة من الدعم املايل بن�شبة 

100%

اخلدمات2
ال�شحية

 طالب وطالبات الرتبية 
--- القطاع اخلا�ص1438/4/151439/7/15اخلا�شة 

 
الرتبية

اخلا�شة    
بنني- بنات

 
اخلا�ص 
القطاع 
ال�شحي

حتقيق ح�شول العينة
امل�شتهدفة على بطاقات

تخفي�ص يف القطاع ال�شحي
اخلا�ص بن�شبة %100

املتدربات يفاأتدرب اأتوظف3
 مركز التدريب1439/1/11439/4/20حلي  املتعلم

 تعليم---بنات
الكبريات 

التدريب 
الرتبوي

بنات

 تاأهيل 30 % من الدار�شات
للتوظيف بالتن�شيق مع

اجلهات املخت�شة

4
 تنفيذ برامج نوعية بال�شراكة 

مع القطاعات الخرى يف 
جمال التخطيط والتطوير

من�شوبي ومن�شوبات ادارة 
---ادارة التعليمم�شتمرالتعليم

ق�شم 
التخطيط 
والتطوير

القطاعات 
الخرى

عدد الربامج التدريبية املقدمة 
للقيادات يف جمال التخطيط 
والتطوير من قبل القطاعات 

الخرى
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رفع م�شاركة القطاع الهلي واخلا�ص يف التعليم الهليالثامنالهدف االستراتيجي 
ت�شجيع م�شاركة القطاع الأهلي واخلا�ص بالتعليم العام وريا�ص الطفال .2-8الهدف التفصيلي 
ن�شبة ت�شجيع ال�شتثمار بالتعليم العام وريا�ص الطفال 1-2-8مؤشر قياس األداء 

ت�شجيع م�شاركة القطاع الهلي يف ال�شتثمار بالتعليم العام  وريا�ص الطفال .14عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

برنامج تثقيفي عن ال�شتثمار 1
ادارة التعليم25000-√ادارة  التعليم1438/5/221438/1/9رجال العمالوريادة العمال يف التعليم العام 

الهلي
العالقات

العامة
ن�شبة م�شاهمة التعليم الهلي يف 

التعليم العام %10.
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رفع م�شاركة القطاع الهلي واخلا�ص يف التعليم الهليالثامنالهدف االستراتيجي 
ت�شجيع م�شاركة القطاع الأهلي واخلا�ص بالتعليم العام وريا�ص الطفال .2-8الهدف التفصيلي 
عدد الرو�شات امل�شتفيدة من الق�شائم التعليمية الالزمة لكل رو�شة1-2-8مؤشر قياس األداء 

ت�شجيع القطاع الهلي يف ال�شتثمار بالتعليم العام  وريا�ص الطفال .14عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

الرو�شات) عام- تربية  م�شروع الق�شائم التعليمية1
الرو�شات 1438/17/121438/10/2خا�شة(

ادارة التعليمل يوجد√-امل�شتفيدة
الهلي

اجلهاتذات 
ن�شبة امل�شتفيدين تزيد عن 30%العالقة
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رفع م�شاركة القطاع الهلي واخلا�ص يف التعليم الهليالثامنالهدف االستراتيجي 
تقييم املدار�ص الهلية لالإعانة ال�شنوية3-8الهدف التفصيلي 
عدد املدار�ص الهلية امل�شتفيدة من العانات ال�شنوية1-3-8مؤشر قياس األداء 

ت�شجيع م�شاركة القطاع الهلي يف ال�شتثمار بالتعليم العام  وريا�ص الطفال .14عنوان المبادرة المرتبط بها البرنامج / المشروع

المستهدفوناسم البرنامج/ المشروع م
تاريخ التنفيذ 

مكان التنفيذ
جهة التكلفة المالية 

المخصص 
المالي

جهات التنفيذ 
مؤشرات اإلنجاز 

تحول إلىمن
المساندة الرئيسية وزارةوطني

برنامج تقييم ملدار�ص الهلية 1
1438/5/291438/7/2املدار�ص والرو�شات الهليةلالإعانة ال�شنوية

املدار�ص 
والرو�شات 

الهلية
ادارة التعليمل يوجد√ل يوجد

الهلي
ال�شراف
تغطية 30 عدد من�شئة تعليميةالرتبوي
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المالحق
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المناسبات العالمية واإلقليمية والمحلية

التاريخاملو�ضوع م
�شبتمرب8اليوم العاملي ملحو المية2

اكتوبر1يوم الطفل العربي4
اكتوبر5اليوم العاملي للمعلم 6
اكتوبر15اليوم العاملي للع�شا البي�شاء8

دي�شمرب3اليوم العاملي لالإعاقة10
دي�شمرب18اليوم العاملي للغة العربية12

دي�شمرب10اليوم العاملي حلقوق الإن�شان14 
يناير15يوم الطفل اخلليجي16
مار�ص3اليوم اخلليجي للموهبة18
مار�ص3-9الأ�شبوع الوطني للموهبة والإبداع20
ابريل21-27الأ�شبوع العربي لل�شم22
مايو3اليوم اخلليجي ل�شعوبات التعلم24
مايو31اليوم العاملي ملكافحة التدخني26
اأغ�شط�ص12اليوم العاملي لل�شباب28
ربيع الخر20اليوم العربي لليتيم30

التاريخاملو�ضوع م
اليوم الوطني للملكة العربية 1

ال�شعودية 
�شبتمرب23

�شبتمرب24-28الأ�شبوع العاملي لل�شم 3
اكتوبر4الأ�شبوع العاملي ال�شنوي للف�شاء5
اكتوبر8اليوم العاملي للب�شر7
نوفمرب20اليوم العاملي للطفل9

اليوم العاملي للمتطوعني يف التنمية 11
الجتماعية والقت�شادية 

دي�شمرب5

مايو15 اليوم العامل لالأ�شرة 13 
يناير8اليوم العربي ملحو المية15
مار�ص1اليوم العاملي للدفاع املدين17
مار�ص8اليوم العاملي للمراأة19
مار�ص21اليوم العاملي ملتالزمة داون21
ابريل2اليوم العاملي للتوحد23
ابريل24يوم البيئة اخلليجي 25
يونيو26اليوم العاملي ملكافحة املخدرات 27
ربيع الولابتداًء من28 ا�شبوع الإر�شاد التعليمي واملهني29
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رسوم بيانية
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نسبة االهداف التفصيلية لكل هدف عام
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نسبة البرامج لكل هدف عام
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التوزيع النسبي للبرامج وفقًا لمؤشرات األداء



إدارة التعليم | التخطيط والتطوير

للعام المالي 1438 / 1439 هـ

الخطة التشغيلية �دارة التعليم    | محافظة القريات  

110

التوزيع النسبي للبرامج وفقًا لمؤشرات األداء
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التوزيع النسبي للبرامج وفقًا للمبادرات
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التوزيع النسبي لبرامج ومشاريع الخطة التشعيلية ألقسام الشؤون التعليمية 

)بنين-بنات(
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التوزيع النسبي لبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية لالقسام المرتبطة بمدير التعليم مباشرة 

)بنين-بنات(



إدارة التعليم | التخطيط والتطوير

للعام المالي 1438 / 1439 هـ

الخطة التشغيلية �دارة التعليم    | محافظة القريات  

114

اإلشراف والمتابعة

تحرص إدارة التعليم في محافظة القريات على متابعة تنفيذ برامج ومشروعات الخطة وتحقيق أهدافها   
العمل  فاعلية  زيادة  شانها  من  التي  اإلجراءات  على  إشرافها  خالل  من  لها  المحدد  العمل  إطار  وفق  المرسومة 

وتحليل أثر التغيرات البيئية الداخلية والخارجية وإزالة العقبات والمعوقات التي تطرا على سير تنفيذ الخطة . 

نظام 
املتابعة

نظام 
امل�ضاءلة

اال�ضراف 
واملتابعة

املعاجلة 
وحت�ضني 
امل�ضتمر

نظام 
التقومي
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أدوات تقويم الخطة 
) التقويم البنائي – التقويم النهائي (

للتأكد من تحقيق أهدافها المعلنة والوقوف على مستوى األداء النوعي فإنها تحتاج إلى فريق المتابعة   
والتقويم وتفعيل مجموعة من األدوات تساعد على تنظيم اإلجراءات وتنفيذ األعمال الالزمة وفق النظام التالي:

• يتكون فريق المتابعة واالشراف من مشرفي ومشرفات التخطيط والسياسات باإلدارة.	
•  نظام المتابعة: توظيف نموذج ) 1(تحديد الخط الزمني لبرامج الخطة التشغيلية لقسم.......للعام المالي.	
• توظيف نموذج)2( ) بيان بالبرامج المنفذة وغير المنفذة بقسم ............ للعام المالي.	
• نظام المساءلة والمراقبة توظيف نموذج )3( مسائلة عن اسباب عدم تنفيذ برامج الخطة بقسم .... للعام المالي.	
• نظام المحاسبة توظيف نموذج )4(. 	
• نظام التقويم : توظيف نموذج)5( تقويم برامج الخطة التشغيلية )بنين- بنات (بإدارة تعليم القريات.	

يتم التقويم في األسبوع ) 7 , 14 ( من كل فصل دراسي وفق الخطوات التالية :  
• جمع تقارير المتابعة .	
• تحليل البيانات.	
• تحويل الصيغة الرقمية لصيغة وصفية.	
• تقديم التغذية الراجعة  لكل قسم بإدارة التعليم.	
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اإلطار الزمني لبرامج الخطة التشغيلية لقسم ........

للعام المالي 1439/1438هـ

      ف 1                                                   اسابيع الدراسة                                                       ف2مسؤولالبرامج

12245678910111213141224567891011121314

ا�ضم امل�ضوؤول /ة عن تنفيذ الربنامج ...................

التوقيع:

التاريخ:

ا�ضم رئي�ص/ة الق�ضم ...................

التوقيع:

التاريخ:

منوذج ) 1(
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بيان البرامج المنفذة وغير المنفذة بقسم .......

للعام المالي 1438 - 1439 هـ 

منوذج ) 2( نظام المتابعة )يتم من بداية األسبوع ) 2 ( إلى األسبوع ) 12( الفصل الدراسي الثاني للعام المالي
يتم من بداية األسبوع ) 2 ( إلى األسبوع ) 14 ( الفصل الدراسي األول للعام المالي

م�ضوؤول / ة متابعة التنفيذ / .........................

التوقيع:

التاريخ:

يعتمد رئي�ص/ ة الق�ضم/ .........................

التوقيع:

التاريخ:

مسؤول
الجهة المسؤولة فترة التنفيذ

عن التنفيذ
مدة التنفيذ

أسباب عدم التنفيذلم ينفذنسبة التنفيذنفذالىمن
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خطوات المساءلة

منوذج ) 3(

م�ضوؤول / ة متابعة التنفيذ / .........................

التوقيع:

التاريخ:

يعتمد رئي�ص/ ة الق�ضم/ .........................

التوقيع:

التاريخ:

نظام المساءلة والمراقبة تكون خاصة بالمهام والبرامج والمخرجات

تاريخ ال�شوؤال الكتابي عدد مرات ال�شوؤال ال�شفهي عن الجناز من قبل متابع اخلطة1

عدد الربامج التي مل تنفذ2

اأ�شباب عدم التنفيذ3

جهودكم يف عالج اأ�شباب عدم التنفيذ4

هل هناك نتائج جلهودكم5

هل هناك مكاتبات تخ�س عدم التنفيذ مت رفعها لالإدارة6

مدى ا�شراككم الدارة حلل م�شكلة توقف الربنامج7
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بيان ببرامج الخطة التشغيلية الغير منفذة لإلدارة

للعام المالي 1438 / 1439هـ  بقسم .......
منوذج ) 4(

• تدون برامج الخطة الغير منفذة الخاصة باإلدارة للفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي األول للعام المالي و يشمل ذلك عدم تنفيذ برنامج .	
• يرفق شاهد من اإلجراء المتخذ لعدم التنفيذ.	
• يلتزم بصحة المعلومات.	
• يلتزم بتسليم البيان في الموعد المحدد.	

م
م�شمى 
الربنامج

الغري منفذ

الز من املحدد
للتنفيذ

امل�شوؤول
عن التنفيذ

تار خ متابعة
التنفيذ

مربرات عدم
تار خ ال�شتف�شارالتنفيذ

ما الإجراء املتخذ من 
قبل امل�شوؤول عن
متابعة التنفيذ

تار خ اتخاذ
الإجراء

تو قيع
امل�شوؤول عن

متابعة التنفيذ

تو قيع
امل�شوؤول عن

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

منوذج ) 5(

اأبرز نقاط القوة

اأبرز نقاط ال�شعف

فر�س التح�شني

املرئيات واملقرتحات

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

تقرير تقويم الخطة

الربيد الإلكرتوينرقم اجلوالرئي�س/ة الق�شما�شم الق�شم

مقدار الفجوةن�شبة الربامج الغري منفذةن�شبة الربامج املنفذةعدد الربامج الكلية
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فريق إعداد الخطة التشغيلية إلدارة التعليم

اإلشراف العام
د. محمد بن عبداهلل الثبيتي

مدير التعليم

اإلشراف والمتابعة والتدقيق
أ. صالح بن حماد العنزي
مدير التخطيط والتطوير

اإلعداد والتدقيق والمراجعة والتصميم

أ. معتاد بن براك العنزي
مشرف السياسات والتخطيط 

أ. عزيزة بنت محمد الشراري
مشرفة السياسات والتخطيط 

د. عبيد بن محمد الشريدة
مشرف السياسات والتخطيط 

أ. سارة بنت متروك الشراري
مساعدة التخطيط والتطوير
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المشاركون في إعداد الخطة

اإلشراف والمتابعة للخطة التشغيلية للشؤون التعليمية

أ. نورة بنت محمد المحيميد
المساعدة للشؤون التعليمية

بنات

أ. سالم بن شتيوي الجهني
المساعد للشؤون التعليمية

بنين

رؤساء ورئيسات اقسام الشؤون التعليمية واألقسام المرتبطة 
بمدير التعليم مباشرة
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الخاتمة ..

 

وفي الختام نسأل اهلل العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه 

الكريم وأن نكون خير من يتقن إذا عمل كما نسأله أن يوفق الجميع 

في تطبيق ما دون في صفحات هذه الخطة . 
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