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إن االستثمار في العنصر البشري يمثل رأس المال الحقيقي في النهوض بالمجتمعات والشعوب،
ويعد التعليم الركيزة األساسية التي يناط بها هذا الدور ،ويدل على ذلك ما تبذله حكومتنا الرشيدة من جهد
ً
في سبيل الرقي بهذا القطاع ،وإعطائه القدر الكبير من األهمية ،إيمانا منها بأنه القطاع الحيوي الذي يعول
عليه في بناء الفرد والمجتمع ،فبناء االنسان المتعلم المفكر المنتج عمل جبار يحتاج إلى إعداد علمي سليم
ُ
وموجه ،وال يتأتى ذلك إال من خالل أدوات يعد التخطيط بكافة مستوياته من أهمها.
وفي ضوء رؤية المملكة العربية السعودية  ،2030ومستهدفات وزارة التعليم في برنامج التحول
الوطني  ،2020وخطة اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف االستراتيجية  ،2020- 2016بنيت مشاريع الخطة
التشغيلية للعام المالي  1439-1438هـ (2017م) ،وذلك من خالل مصفوفة إلكترونية تحقق ربط المشاريع
باألهداف ومؤشرات أدائها ،وتخضع للتقييم بشكل دوري مما يضمن جودة األداء ومستوى تقدمه.
ً
ختاما أتقدم بالشكر والتقدير لكافة منسوبي ومنسوبات اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
على جهودهم المتميزة في دفع مسيرة العمل نحو التميز واإلبداع.
ً
سائال المولى عز وجل أن يبارك في الجهود ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.
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المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف

محمد بن عامر النفيعي

ْ َ ً
َ ً
ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
ومنهاجا» (المائدة ،اآلية )48
الحمد لله القائل « ِلك ٍّل جعلنا ِمنكم ِشرعة ِ
ُ
ُ
والصالة والسالم على معلم الناس الخير حيث قال» ..والذي نفسي بيده ال يسألوني خطة يعظمون
فيها حرمات الله إال أعطيتهم إياه ..أما بعد
ال شك أن رسم خارطة الطريق  -بطريقة علمية ممنهجة تواكب المعطيات واإلمكانات الموجودة -
ّ
من أفضل وسائل تحقيق الوقت الفعال إلنجاز ما من شأنه االرتقاء بالعمل ،وتحديد خط سيره في المستقبل
لضمان تحقيق األهداف المرسومة.
ولقطاع التعليم اليد الطولي في هذا الجانب ،ال سيما بعد توجه الدولة المدروس والمنطلق من رؤية
 2030والتي تسعى إلى تحويل االقتصاد من االعتماد على مصدر واحد للدخل ،إلى اقتصاد يعتمد على العقول
ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.
من هنا كانت انطالقة خطة اإلدارة العامة لتعليم الطائف في صياغة أهدافها وبرامجها ،واختيار
مشاريعها وفق معايير علمية مدروسة ،وذك من خالل إعداد خطة استراتيجية ترتكز في بنائها على معطيات
رؤية المملكة العربية السعودية  ،2030وأهداف ومبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني ،2020
إضافة إلى سياسات خطة التنمية العاشرة لتنتظم في خمسة توجهات استراتيجية هي :تعليم وتعلم ..نوعي
– أداء مؤسسي ..متميز – بيئة تعليمية ..جاذبة – مسؤولية مجتمعية ..فاعلة – استثمار موارد ..أمثل.
ً
ً
ورافق ذلك إطالق اثنا عشر برنامجا استراتيجيا تندرج ضمن كل برنامج حزمة من المشاريع والمبادرات
والتي تمثل الخطة التشغيلية السنوية ،والتي تخضع للمراجعة والتقييم بشكل دوري بهدف الوصول إلى
مستويات أداء أفضل لالرتقاء بمخرجاتنا مما يسهم في تحقيق ما ترمي إليه اإلدارة العامة بمحافظة الطائف
من اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة في هذا البلد المعطاء.
مستعينين بالله في تحقيق المأمول ونيل المطلوب راجين توفيقه وعونه.
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ً
ً
تعليم متميز منافس محليا وعالميا

االعتزاز بالدين ،الوالء للملك ،االنتماء للوطن ،العمل
بروح الفريق المسؤولية االجتماعية.

تقــديـم خـدمـة التعليـم في بيئـة محـفــزة ورفــع جــودة
مخرجاته ،واالرتقاء بمهارات وقدرات منسوبيه ،وتنمية
الشراكة المجتمعيةفي ضوء سياسه لبتعبيم للمملكة
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مرتكزات بناء الخطة االستراتيجية:

أهداف وزارة التعليم في خطة
التنمية العاشرة

رؤية ٢٠٣٠
للمملكة العربية السعودية

أهداف وزارة التعليم في برنامج
التحول الوطني 2020
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التحليل البيئي
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املرحلة
ريا�ض الأطفال
ابتدائي

بنني
٦٥٦
٥٦

بنات
٧٤٥
٥٥

الإجمايل
١٤٠١
١١١

عدد املدار�س

بنني
بنات

٨٥٧
٩٦٢

االجمايل
١٨١٩

نوع التعليم
تعليم عام
حتفيظ القر�آن

بنني
٦٥٦
٥٦

بنات
٧٤٥
٥٥

الإجمايل
١٤٠١
١١١

متو�سط
ثانوي
ثانوي مقررات
حمو �أمية
الإجمايل

٨٤
٢٢
٢٥
١٤
٨٥٧

٣٤
١٠٠
١٦
١٢
٩٦٢

١١٨
١٢٢
٤١
٢٦
١٨١٩

الرتبية اخلا�صة
تعليم الكبار
نظام مقررات
اجنبي
الإجمايل

٨٤
٢٢
٢٥
١٤
٨٥٧

٣٤
١٠٠
١٦
١٢
٩٦٢

١١٨
١٢٢
٤١
٢٦
١٨١٩

املرحلة
�أهلي
�أجنبي

بنني
58
14

بنات
70
12

الإجمايل
128
26

حكومي
الإجمايل

785
857

880
962

1665
1819
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املرحلة
ريا�ض الأطفال
ابتدائي

بنني
63619

بنات
10440
61172

الإجمايل
10440
124791

124263
130713

االجمايل
245976

نوع التعليم
تعليم عام
حتفيظ القر�آن

بنني
102382
7696

بنات
113928
6500

الإجمايل
216310
14196

متو�سط
ثانوي
ثانوي مقررات
حمو �أمية
الإجمايل

29407
20442
10327
468
124263

18656
22340
6030
2075
130713

58063
42782
16357
2543
254976

الرتبية اخلا�صة
تعليم الكبار
نظام مقررات
اجنبي
الإجمايل

934
468
10327
2456
124263

465
2075
6030
1715
1300713

1399
2543
16357
4171
254976

املرحلة
حكومي
�أهلي

بنني
108926
12881

بنات
122292
6706

الإجمايل
231218
19587

�أجنبي
الإجمايل

2456
124263

1715
130713

4171
254976

عدد الطالب
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بنني
بنات
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التوجه
اال�سرتاتيجي

الهدف اال�سرتاتيجي

�ضمان التعليم اجليد املن�صف وال�شامل
للجميع وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة
للجميع (وزاري)

م�ؤ�شر قيا�س الأداء

املبادرات

ا�سم الربنامج

ن�سبة الطلبة من ذوي الإعاقة (� 18-6سنة)

تطوير برامج ح�ضانات وريا�ض الطفال والتو�سع يف
خدماتها لت�شمل جميع مناطق اململكة
 م�شروع تطوير الرتبية اخلا�صة  /ان�شاء مركزوطني متخ�ص�ص للرتبية اخلا�صة بالتعاون مع
القطاع الأهلي
 نظام تدريب �إلكرتوين يف مهارات اال�ستثماروريادة الأعمال
 -التعلم مدى احلياة(اال�ستدامة)

برنامج ا�ستيعاب

بخدمات النقل التعليمي يف التعليم
ن�سبة الطلبة امل�شمولني العام
ن�سبة الأمية بني الكبار (� 15سنة ف�أكرث� ،سعوديني)
ن�سبة القيد الإجمالية يف برامج ريا�ض الأطفال

الهدف التف�صيلي
 �إتاحة فر�ص التعلم لكافة الفئات العمرية يف�سن التعليم يف مراحل التعليم العام املختلفة.
 حتقيق خمرجات التعليم العام ملعدالت القبولاملطلوبة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
 توفري خدمات نقل مدر�سي �آمنة . حت�سني فر�ص التعلم للجميع والتعليم امل�ستمروالق�ضاء على الأمية.

متو�سط نتائج الطلبة يف االختبارات الدولية يف القراءة
 PIRLSال�صف الرابع
تعيم وتعلم  ..نوعي

متو�سط نتائج الطلبة يف االختبارات الدولية يف القراءة PISA

طوير املناهج و�أ�ساليب التعليم والتقومي
(وزاري)

 تقلي�ص الفجوة بني نتائج اختبارات الثانويةالعامة واالختبارات التح�صيلية واختبار القدرات.

متو�سط نتائج الطلبة يف االختبارات الدولية  TIMMSال�صف
الرابع علوم
تطوير نظام للتقومي ال�شامل للمقررات الأ�سا�سية
متو�سط نتائج الطلبة يف االختبارات الدولية  TIMMSال�صف
لتحديد الفجوة بني م�ستوى الطالب واملتوقع  ،ح�سب
الرابع ريا�ضيات
معايري كل مرحلة درا�سية
متو�سط نتائج الطلبة يف االختبارات الدولية  TIMMSال�صف
الثامن علوم

برنامج كفاءة

 توجيه الطالب نحو اخليارات الوظيفية واملهنيةاملنا�سبة.
 رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي. حتقيق الطالب ملراكز متقدمة يف املناف�ساتاملحلية والعربية والدولية.

متو�سط نتائج الطلبة يف االختبارات الدولية  TIMMSال�صف
الثامن ريا�ضيات
معدل(طالب/معلم)

تنويع م�صادر متويل مبتكرة وحت�سني الكفاءة املالية لقطاع
التعليم (وزاري)
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التوجه
اال�سرتاتيجي

الهدف اال�سرتاتيجي

معدل(طالب/معلم)

م�ؤ�شر قيا�س الأداء

املبادرات

ا�سم الربنامج

 تنمية الهوية الإ�سالمية لتعزيز الأمن الفكريوحماية الوطن.

تنويع م�صادر متويل مبتكرة وحت�سني الكفاءة املالية لقطاع
التعليم (وزاري)

 االهتمام بربامج الطفولة املبكرة. ت�شجيع حفظ القر�آن الكرمي ودرا�سة علومهبالتو�سع يف املدار�س والربامج.

تطوير التعليم االبتدائي
يتبع  ..تعيم وتعلم  ..نوعي

ن�سبة الطلبة امل�ستفيدين من خدمات �أندية احلي
تعزيز القيم واملهارات الأ�سا�سية للطلبة
(وزاري)

ن�سبة الطالب امل�شاركني يف الأن�شطة غري ال�صفية خارج اليوم
الدرا�سي
ن�سبة الأ�سر امل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية مبدار�س التعليم
العام

متو�سط عدد �ساعات التطوير املهني يف القيادة التعليمية التي
ا�ستكملها قادة املدار�س
�أداء م�ؤ�س�سي  ..متميز

حت�سني ا�ستقطاب املعلمني�/أع�ضاء هيئة
التدري�س وت�أهيلهم وتطويرهم (وزاري)
متو�سط عدد �ساعات التطوير املهني التي ا�ستكملها املعلمني
ن�سبة املعلمني املجتازين الختبار «قيا�س»
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الهدف التف�صيلي

 تطوير منوذج جديد يف بنية املناهج الدرا�سيةللتحول نحو التعليم املعتمد على الطالب ،بد ًال من
التعليم املعتمد على املعلم ،لتمكني املعلمني من تلبية
احتياجات الطالب وتنمية قدراتهم على مواجهة
حتديات احلياة.

برنامج �شخ�صية
متكاملة

 بناء قنوات ات�صال فعالة مع الأ�سر و�أولياءالأمور.

 توفري ور�ش فنية باملدار�س لتدريب الطالب علىاملهن وتعزيز االجتاهات الإيجابية نحو املهن.
 تعزيز م�شاركة الأ�سر يف العملية الرتبويةوالتعليمية ودورها يف تعزيز القيم والهوية الوطنية
(ارتقاء).
 برنامج �أندية احلي الرتفيهية التعليميةالإطار ال�شامل للتطوير املهني امل�ستمر للمعلمني
والقيادات التعليمية.

 تقوية دور املعلم يف املدر�سة واملجتمع.برنامج ارتقاء

برنامج بناء القدرات

 تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لرفع م�ستوى مهنةالتعليم من خالل رفع امل�ستوى املهني للمعلمني
وتطوير املنظومة املحيطة باملهنة ورفع م�ستوى
اخلدمات املقدمة للمعلمني.
 تعزيز ال�صورة الذهنية عن التعليم يف اململكةالعربية ال�سعودية.

 تعزيز القيم واملهارات الأ�سا�سية للطالبو�أخالقيات العمل.
 -العناية بالفئات ذوي االحتياجات اخلا�صة.

برنامج �إتقـان

 تفعيل م�شاركة املجتمع يف الربامج واملنا�شطالتعليمية.
التنمية املهنية جلميع العاملني �إداري ًا وفني ًا
 ايجاد منظومة متكاملة لتحفيز جميع العاملنيللم�شاركة يف جوائز التميز املحلية والدولية
 اتباع الأ�ساليب احلديثة يف الأداء الإ�شرايف بناء قدرات املعلمني ملواكبة ا�سرتاتيجياتالتعليم والتعلم يف خمتلف املراحل والتخ�ص�صات
تفعيل منهجيات �إدارة الأداء من قبل الإدارات
واملكاتب.
 التحول �إلى الإدارة بالعمليات . قيا�س الأداء ب�شكل �سنوي من خالل م�ؤ�شراتالأداء .
 ت�أهيل الإدارات للح�صول على موا�صفة الآيزو. 9001:2015
 �إحراز نتائج متقدمة مقارنة مبتو�سط النتائجاملحلية والدولية .

التوجه
اال�سرتاتيجي

الهدف اال�سرتاتيجي

م�ؤ�شر قيا�س الأداء

املبادرات

ا�سم الربنامج

ن�سبة الطلبة امل�ستفيدين من الربامج اخلا�صة باملوهوبني

تعزيز امل�شاركة يف امل�سابقات الدولية
العلمية

برنامج �إبداع

الهدف التف�صيلي
حتقيق الطالب ملراكز متقدمة يف املناف�سات
املحلية و العربية و الدولية

بيئة تعليمية  ..جاذبة

حت�سني البيئة التعليمية املحفزة
للإبداع واالبتكار (وزاري) بيئة
تعليمية  ..جاذبة

عدد امليداليات والأو�سمة التي ح�صل عليها الطلبة يف
امل�سابقات الدولية والإقليمية

تعزيز ال�شراكات املجتمعية
(حملي)

عدد م�شاركات الطلبة يف امل�سابقات التعليمية الدولية
والإقليمية

 التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدمالطالب و املعلم .
 حت�سني و�سائل الأمن وال�سالمة يفاملباين املدر�سية .

م�س�ؤولية جمتمعية  ..فاعلة

تنمية العمل التطوعي (حملي)

 تخفيف الأعباء الإدارية عن املعلمنيوالقيادات التعليمية ل�ضمان الرتكيز
على العملية التعليمية لتقليل التكاليف و
حت�سني اجلودة للخدمات امل�ساندة.

برنامج بيئة
حمفزة

 زيادة القدرات التناف�سية للطلبة وتنميةمهاراتهم وتعزيز معارفهم و حتفيزهم
 تطوير املواهب و تعزيز قدرات الإبداع واالبتكاروريادة الأعمال .
 التو�سع يف �إن�شاء املباين املدر�سية ومرافقالأن�شطة مبوا�صفات حتافظ على البيئة.
 العناية بو�سائل الأمن وال�سالمة يف املباينواملرافق.
 جتهيز املختربات واملعامل وم�صادر التعلمباملباين التعليمية.
 تطوير البنية التحتية التقنية املرنة والآمنة. تعزيز التكامل التقني مع الأطراف الداخليةواخلارجية ذات العالقة.

برنامج �شراكة

 �إيجاد برنامج تثقيفي عن اال�ستثماروريادة الأعمال لدى طالب املرحلة
الثانوية.

 دعم حوكمة البيانات واملعلومات. �إبرام عقود �شراكة مع اجلهات احلكوميةوالأهلية غري الربحية.
 تفعيل الإدارات لعقود ال�شراكة املربمة معاجلهات احلكومية والأهلية.
 -ن�شر ثقافة العمل التطوعي.

برنامج تطوع

 املحافظة على البيئة واملمتلكات العامة. توظيف طاقات ال�شباب يف جماالت العملالتطوعي املختلفة.
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التوجه
اال�سرتاتيجي

الهدف اال�سرتاتيجي

م�ؤ�شر قيا�س الأداء

املبادرات

ا�سم الربنامج

الهدف التف�صيلي
ا�ستثمار بع�ض املواقع التعليمية ذات العائد املايل
اجليد.

تنمية وا�ستثمار املوارد (حملي)
ا�ستثمار موارد � ..أمثل

برنامج ا�ستثمار

 ا�ستثمار املن�ش�آت التعليمية التي متيز �إدارةتعليم الطائف مثل(املركز العلمي ،نادي املعلمني،
بيت الطالب ،الأ�ستوديو التعليمي).
 ايجاد رعاة داعمني للم�شاريع و الربامجالرتبوية والتعليمية.
 ا�ستثمار املقا�صف املدر�سية مبا ي�ضمن جودةالغذاء.

ا�ستثمار موارد � ..أمثل

ن�سبة الطلبة امل�سجلني باملدار�س الأهلية مبراحل
التعليم العام
رفع م�شاركة التعليم الأهلي
واخلا�ص يف التعليم (وزاري)
عدد املباين املدر�سية احلكومية املوفرة من قبل
القطاع اخلا�ص	
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 جذب اال�ستثمارات اخلا�صة لتمويل�إن�شاء املباين التعليمية من �أجل تنويع
مناذج متويل النظم التعليمية.
 ت�شجيع م�شاركة القطاع الأهلي يفاال�ستثمار يف التعليم العام (مبا يف ذلك
ريا�ض الأطفال) يف اململكة.
 تطوير منوذج جديد لت�شغيل املدار�ساحلكومية با�سم «املدار�س امل�ستقلة»
بحيث يتم حتويل  2000مدر�سة حكومية
لت�شغيلها من قبل م�ؤ�س�سات اقت�صادية
�صغرية احلجم.

 -زيادة عدد املدار�س الأهلية والأجنبية.

برنامج التعليم
الأهلي واالجنبي

 �إن�شاء مباين مدر�سية ذات موا�صفات عاليةتوفر بيئة تعليمية متميزة.
 االلتزام بتقدمي خدمات تعليمية ذات جودةعالية.

التوجه
اال�سرتاتيجي

الهدف اال�سرتاتيجي

م�ؤ�شر قيا�س الأداء

املبادرات

ا�سم الربنامج

الهدف التف�صيلي

 �ضمان التعليم اجليد املن�صفوال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص
التعلم مدى احلياة للجميع.
 تعزيز القيم واملهارات الأ�سا�سيةللطلبة.
 تطوير املناهج و�أ�ساليب التعليموالتقومي.

 برنامج �شخ�صية متكاملة. برنامج كفاءة. برنامج ا�ستيعاب. -برنامج ارتقاء.

 تنويع م�صادر متويل مبتكرةوحت�سني الكفاءة املالية لقطاع
التعلي
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اال�سرتاتيجية

تعليم وتعلم  ..نوعي

١

التوجهات

م

الأهداف املحققة للتوجه

امل�شاريع

الربامج اال�سرتاتيجية

 �ضمان التعليم اجلديد وامل�صنف وال�شامل للجميع وتعزيزفر�ص التعلم مدى احلياة للجميع.

 -برنامج �شخ�صية متكاملة.

 -تعزيز القيم واملهارات الأ�سا�سية للطلبة.

 -برنامج كفاءة.

 -تطوير املناهج و�أ�ساليب التعليم والتقومي.

 -برنامج ا�ستيعاب.

 تنويع م�صادر متويل مبتكرة وحت�سني الكفاءة املالية لقطاعالتعليم.

 -برنامج ارتقاء.

• .Lingo Talk
•مبادرة ال�سقاالت التعليمية لتنمية التح�صيل الدرا�سي يف مادتي العلوم
والريا�ضيات لطالبات املرحلة االبتدائية واملتو�سطة.
•ب�صمة الر�ؤية الوطنية.
•بناء وتكوين.
•دورة كرة قدم.
•معلم النا�س اخلري.
•�أوملبياد الر�سم والت�صوير الت�شكيلي.
•�أوملبياد الت�صميم الفني.
•قادر.
•والء.
•�إدارة الأزمات النف�سية واالجتماعية للطالب.
•عي�ش ال�سعودية.
•�أرامكو للرتبية البيئية.
•التطوع يف امليدان الرتبوي.
•م�سابقة على االخ�ضر م�شينا.
•الأوملبياد الوطني للروبوت.
•• امل�ؤمتر العلمي احلادي ع�شر بقيادة الطلبة.
•برنامج جلوب البيئي.
•�أوملبياد العلوم -الريا�ضيات -الكيمياء – الفيزياء.
•اليوم الوطني.
•املهارات االدبية نهائيات.
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اال�سرتاتيجية

١

التوجهات

م

الأهداف املحققة للتوجه

الربامج اال�سرتاتيجية

امل�شاريع

•�أوملبياد اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية.
•امل�سرح املدر�سي.
•ثقافة احلوار ومهارات االت�صال.
•�أوملبياد اللغة العربية.
•تطوير نظام للتقومي ال�شامل لتحديد الفجوة.
•تطوير نظام للتقومي ال�شامل لتحديد الفجوة  -برامج تدريبية ل�سد الفجوة.
•تطوير نظام للتقومي ال�شامل للمقررات اال�سا�سية لتحديد الفجوة.
•زيادة قبول الدار�سني باملرحلة املتو�سطة الليلية.
•زيادة قبول الدار�سني باملرحلة الثانوية الليلية.
•مدر�سة .2030
•م�شروع جمتمع القيم النبوية.
•التعلم الن�شط باللعب والرتفيه.
•الإ�سعافات الأولية.
•يد ًا بيد نحو التو�سع يف القبول مبرحلة ريا�ض الأطفال.
•ا�ستمرار فتح املراكز والربامج ملحو االمية.
•تفعيل دمج الطالب يف مدار�س التعليم العام.
•�إجراء امل�سوحات للتعرف على املحتاجني من الأطفال والطالب خلدمات الرتبية
اخلا�صة.
•ابنا�ؤنا والتح�صيل.
•الريا�ضيات يف حياتنا.
•ت�أهيل الطالبات و�إعدادهن للم�شاركة يف م�سابقة تدبر على م�ستوى الوزارة.
•الرتبية الإعالمية.
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اال�سرتاتيجية

التوجهات

م

الأهداف املحققة للتوجه

الربامج اال�سرتاتيجية

امل�شاريع
•امللتقى الرتبوي هويتي ثبات قيم وثقة وطن.
•بقيمنا ن�سمو.
•التثبت حفظ دين ووطن.
•املجتمعات التعلمية املهنية Solution tree
•م�شروع �صناع الأعمال.
•املهارات احلياتية.
•مبادرة ال�سالمة املرورية.
•اللوحات اجلدارية.
•املهارات الطالبية الأدبية.
•�أندية مدار�س احلي للأن�شطة التعليمية والرتويحية.
•التجربة ا�سا�س العلوم.
•فخور ًا �أن �أكون �سعودي ًا.
•�إبداعات تقنية.
•م�شروع جمتمع القيم النبوية.
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اال�سرتاتيجية

�أداء م�ؤ�س�سي  ..متميز

٢

التوجهات

م

الأهداف املحققة للتوجه

الربامج اال�سرتاتيجية

 حت�سني ا�ستقطاب املعلمني� /أع�ضاء هيئة التدري�س وت�أهليهم  -برنامج بناء القدرات.وتطويرهم.
 -برنامج �إتقان.

امل�شاريع
•املعلم القائد.
•ن�شر ثقافة االعتماد املدر�سي.
•تطبيق التقومي الذاتي �ضمن معايري االعتماد املدر�سي.
•منهجيات �إدارة الأداء.
•تقومي �أدوات قيا�س ر�ضا امل�ستفيد املطبقة يف �إدارة التعليم.
•ملتقى �أميز للقيادات الرتبوية.
•الأدلة الإجرائية لفرق اجلودة.
•الإطار ال�شامل للتطوير املهني امل�ستمر.
•تطوير برامج الإيفاد واالبتعاث اخلارجي وحت�سني الكفاءة.
•نظام �إدارة اجلودة الأيزو (.)2015/9001
•مبادئ ومفاهيم اجلودة ال�شاملة والتطبيقات الرتبوية لإدارة اجلودة.
•التدقيق الداخلي.
•نظام �إدارة اجلودة (الأيزو).
•القيادة الرتبوية ت�صنع الفرق.
•اخلدمة الذكية.
•التطوير املهني ال�شامل.
•) املدر�سة نواة التغيري والتطوير) لتوطني التدريب يف املدار�س امل�ستهدفة
بامل�شروع والواقعة �ضمن نطاق الإدارة التعليمية العامة.
•الربامج التدريبية لإدارة ال�صحة املدر�سية.
•نحو م�صليات رائدة.
•التنمية املهنية ملعلمي االجتماعيات والوطنية مبا يحقق كفاءة الأداء.
•التدريب امل�صغر ملعلمي املدار�س ذات البعد اجلغرايف.
•ا�ستخدام منوذج الف�صول املقلوبة يف تدري�س الريا�ضيات.
•منظومة قيادة الأداء الإ�شرايف واملدر�سي.
•حو�سبة م�ؤ�شرات االداء الإ�شرايف الكمية لر�ؤ�ساء االق�سام واملكاتب.
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اال�سرتاتيجية

28

بيئة تعليمية  ..جاذبة

٣

التوجهات

م

الأهداف املحققة للتوجه

 -حت�سني البيئة التعليمية املحفزة للإبداع واالبتكار.

الربامج اال�سرتاتيجية

 برنامج بيئة حمفزة. -برنامج �إبداع.

امل�شاريع
•مدر�سة احل�س البيئي.
•اخلط العربي.
•الربنامج الإثرائي امل�سائي.
•ت�سهيل مهمة باحث.
•كن مبدعا (ور�ش العمل املتنقلة).
•املدار�س املعززة لل�صحة.
•تفقد البيئة املدر�سية.
•تطوير البنية التقنية املرنة والآمنة.
•ابداع.
•اخلدمات االلكرتوين.
•�سباق التجارب (ج ّرب  -تع ّلم).
•ت�أهيل الطالبات و�إعدادهن للرت�شح على م�ستوى الوزارة يف م�سابقة الأمري نايف
رحمه اهلل فرع احلديث النبوي.
•هرم التدخالت.
•الف�صول املقلوبة.
•ف�صول املوهوبني مبدار�س التعليم العام.
•امل�شروع الوطني للتعرف على املوهوبني.
•نظام الت�سريع للطالب املوهوبني.
•الأوملبياد الوطني للإبداع العلمي (�إبداع).
•حت�سني و�سائل الأمن وال�سالمة يف املباين املدر�سية.
•توعية وتثقيف امليدان الرتبوي ب�أهمية و�سائل الأمن وال�سالمة يف بيئة العمل.
•التوعية الإعالمية للتثقيف ب�أهمية التحول نحو التعليم الرقمي.
•امللتقى العلمي للأ�شبال.
•الف�صول النموذجية لتعليم اللغة الإجنليزية.

اال�سرتاتيجية

التوجهات

م

الأهداف املحققة للتوجه

٤

م�س�ؤولية جمتمعية  ..فاعلة

تعزيز القيم واملهارات الأ�سا�سية للطلبة.

٥

ا�ستثمار موارد � ..أمثل

 تنوع م�صادر متويل مبتكرة وحت�سني الكفاءة املالية لقطاعالتعليم.

الربامج اال�سرتاتيجية

 برنامج �شراكة. -برنامج تطوع.

 برنامج ا�ستثمار. -برنامج التعليم الأهلي والأجنبي.

امل�شاريع
•ر�شاقة.
•املبادرة الوطنية للحد من ت�سو�س اال�سنان.
•روافد اخلري.
•توطني التدريب باملدر�سة (�إعداد مدربه للطالبات).
•ال�شراكة من �أجل التميز.
•مع�سكرات اخلدمة العامة ملو�سمي رم�ضان واحلج.
•احلملة الإعالمية لت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار يف التعليم.
•ت�شجيع القطاع اخلا�ص واملالك على �إن�شاء مباين مدر�سية.
•ت�شجيع القطاع اخلا�ص والأهلي يف اال�ستثمار يف التعليم.
•ت�أجري فناء الإدارة باحللقة.
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31

ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

1

زمن التنفيذ
الفئة امل�ستهدفة

وزاري

حملي

البداية

النهاية

�إجراء امل�سوحات
للتعرف على املحتاجني
من الأطفال والطالب
خلدمات الرتبية
اخلا�صة.

•

1438/5/8هـ

1440/9/24هـ

2

فخور ًا �أن �أكون �سعودي ًا.

•

1438/1/8هـ

1441/8/29هـ

3

التعلم الن�شط
.باللعب والرتفيه

•

1438/1/1هـ

1441/8/29هـ

4

.بقيمنا ن�سمو

1438/5/8هـ

1439/4/10هـ

5

امللتقى الرتبوي
هويتي ثبات قيم
.وثقة وطن

•

6

.الرتبية الإعالمية

•

32

•

1438/2/10هـ 1438/6/10هـ

1438/1/1هـ

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

طالب الرتبية
اخلا�صة

.ت�شخي�ص احلاالت املتقدمة للقيا�س والت�شخي�ص

عدد الطالب الذين �أجري
لهم القيا�س النف�سي

م�سابقة لطالب املرحلتني املتو�سطة والثانوية للمدار�س التابعة
طالب املرحلتني
ملكتب الغرب ،يتحدث فيها الطالب على امل�سرح عن الوطن
املتو�سطة والثانوية
واجلهود املبذولة على جميع الأ�صعدة باللغة الإجنليزية .

 8922طالب

.التعلم الن�شط ب�أ�سلوب اللعب والرتفيه  -لعبة القارب الذهبي

 9295طالب

طالب املرحلة
االبتدائية

برنامج م�ستمر طوال العام لتعزيز القيم من خالل الربامج
ً ا�ستفادة  %50من الطالبات
طالبات وموظفات الإذاعية وور�ش العمل والعرو�ض واملحا�ضرات م�ستهدفا
واملوظفات من امل�شروع
.الطالبات واملوظفات
طالبات ال�صف
الثالث ثانوي

املدار�س املطبقة
للربنامج الوطني
1441/8/1هـ لتطوير املدار�س
(بنات)  +عينة من
)مدار�س (البنني

ا�ستفادة  %10من طالبات
ال�صف الثالث ثانوي من
الربنامج

لقاء تربوي مفتوح مع طالبات ال�صف الثالث ثانوي كخطوة
لت�أهليهن ملرحلة احلياة اجلامعية وما يواجههن من ابتعاث
.وغريه يتناول ور�ش عمل ومطبوعات وعرو�ض
�سل�سلة ور�ش عمل ت�ستهدف الطالب والطالبات(كيف تكون
واعي ًا اعالمي ًا /القولبة وال�صورة النمطية /الإعالن ي�ستهلك /ارتفاع معدل وعي الطالب
حار�س البوابة الإعالمية /كيف تفكر وتنتقد /كيف ت�صنع والطالبات بكيفية التعامل مع
 %االعالم بن�سبة 30
املادة الإعالمية /الربباغندا والدعاية) بهدف توعيتهم بكيفية
.التعامل مع الإعالم

ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

زمن التنفيذ
الفئة امل�ستهدفة

وزاري

حملي

البداية

النهاية

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

7

املهارات الطالبية
الأدبية.

•

1438/1/1هـ

1440/1/1هـ

طالب املرحلة
الثانوية

.املهارات الطالبية الأدبية

الطالب امل�شاركني

8

املهارات احلياتية.

•

1438/1/1هـ

1440/1/1هـ

الطالب

املهارات احلياتية.

الطالب امل�شاركني

1438/5/17هـ

1438/7/2هـ

طالبات وموظفات
و�أ�سر

9

10

التثبت حفظ دين
ووطن
املجتمعات التعلمية
املهنية
Solution tree

•
•

1438/1/1هـ

11

�.أبنا�ؤنا والتح�صيل

•

12

التجربة �أ�سا�س
.العلوم

•

1438/1/1هـ

•

13

مدر�سة .2030

14

تطوير نظام للتقومي
ال�شامل لتحديد الفجوة.

•

1438/1/1هـ

1441/8/1هـ

مدار�س تطوير

جميع طالبات
1441/8/1هـ
املرحلة
حم�ضري املختربات
1438/8/22هـ
علوم

1438/1/1هـ

1440/12/1هـ

 40مدر�سة

1438/4/3هـ

1441/5/15هـ

املعلمون

برنامج مدر�سي يهدف �إلى تعزيز قيمة التثبت واحلد من
ال�شائعات من خالل �أن�شطة منوعة وبرامج �إذاعية وور�ش عمل
ا�ستفادة  %60من امل�ستهدفات
وتطبيقات عملية ومقاطع م�ستهدف الطالبات واملوظفات
بامل�شروع
والأ�سرة ونظر ًا لنجاحه و�أثره يف امليدان �سيطبق يف مبادرة
الإ�شراف الرتبوي مدر�سة 2030
ممار�سات ممنهجة تهدف �إلى االرتقاء بامل�ستويات التح�صيلية
.للطالبات والتنمية املهنية امل�ستمرة للمعلمات

ن�سبة نتائج الطالبات يف
التخ�ص�صات امل�ستهدفة

برنامج يعمل على رفع امل�ستوى التح�صيلي لدى الطالبات يف
.االختبارات املحلية والدولية

ن�سبة نتائج �أداء الطالبات

.تطوير �أداء حم�ضري العلوم

ن�سبة تفعيل جتارب مقررات
العلوم

جمموعة من الأ�ساليب والأن�شطة تطبق على  40مدر�سة ( )10عدد املدار�س املطبقة ملعايري
مدر�سة 2030
مدار�س لكل عام درا�سي خالل � 4سنوات
وزاري

ن�سبة عدد املتدربني
33

ت�صنيف امل�شروع
م

الفئة امل�ستهدفة

ا�سم امل�شروع
وزاري

15

16

18

زمن التنفيذ

ا�ستمرار فتح
املراكز والربامج
.ملحو الأمية
زيادة قبول
الدار�سني باملرحلة
الثانوية الليلية
تفعيل دمج الطالب
يف مدار�س التعليم
العام

حملي

البداية

النهاية

•

1438/1/1هـ

1438/3/30هـ

كبار ال�سن

ا�ستيعاب جميع الفئات العمرية يف �سن التعليم يف مراحل
التعليم املختلفة

ن�سبة االمية لدى الكبار فوق
� 15.سنة

•

1438/1/1هـ

1438/3/30هـ

كبار ال�سن

ا�ستيعاب الدار�سني كبار ال�سن يف املرحلة الثانوية الليلية

عدد الطالب كبار ال�سن
.امللتحقني باملرحلة الثانوية

1438/1/1هـ

1438/4/30هـ

كبار ال�سن

ا�ستيعاب الدار�سني كبار ال�سن يف املرحلة املتو�سطة الليلية

 813.فرد

1438/١٢/١٢هـ 1439/12/1هـ

املعلمون

دمج الطالب مع زمالئهم يف بع�ض احل�ص�ص الدرا�سية

1440/1/1هـ

جميع الطالب

.م�شروع اللوحات اجلدارية

الطالب

مبادرة ال�سالمة املرورية.

ن�سبة م�شاركة الطالب

الطالبات

ت�صميم ملف �إجناز �إلكرتوين للطالبة يبد�أ وي�ستمر معها
من ال�صف الأول االبتدائي �إلى الثالث ثانوي لتوثيق �أعمالها
.و�أن�شطتها

ن�سبة توثيق الطالبة �أعمالها
)�إلكرتوني ًا (%50

•

19

جمتمع القيم
النبوية

•

20

اللوحات اجلدارية.

•

1438/1/1هـ

21

ال�سالمة املرورية.

•

1438/1/1هـ

1440/1/1هـ

22

�.إبداعات تقنية

1439/1/4هـ

1439/8/24هـ

23

الربامج التدريبية
لإدارة ال�صحة
.املدر�سية

34

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

•
•

1438/4/3هـ

1439/4/3هـ

املر�شدون/ـات
ال�صحيون/ـات
باملدار�س

تدريب املر�شدون/ـات ال�صحيون/ـات باملدار�س على برامج
.ال�صحة املدر�سية

عدد املواد التي يدمج فيها
طالب برنامج الرتبية اخلا�صة
مع �أقرانه العاديني
ن�سبة الطالب امل�شاركني يف
)الأعمال التطوعية(%10

ن�سبة عدد املر�شدون/ـات
ال�صحيون/ـات احلا�صلني على
الدورات التدريبية

ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

24

25

الفئة امل�ستهدفة
وزاري

26

27

28

زمن التنفيذ

حملي

البداية

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

النهاية

املدر�سة نواة(
التغيري والتطوير)
لتوطني التدريب يف
املدار�س امل�ستهدفة
بامل�شروع والواقعة
�ضمن نطاق الإدارة
.التعليمية العامة

•

1438/5/8هـ

نحو م�صليات
.رائدة

•

لقاءات تن�شيطية لرائدات التوعية ت�شمل (ور�ش عمل وحقائب
ن�سبة تفعيل دور امل�صليات يف
رائدات التوعية
تدريبية ،خربات متبادلة� ،أن�شطة وعرو�ض) مبعدل لقاءين لكل
1438/4/20هـ 1439/4/10هـ
املدار�س
الإ�سالمية باملدار�س
.ف�صل درا�سي

ا�ستخدام منوذج
الف�صول املقلوبة
يف تدري�س
الريا�ضيات.
حو�سبة م�ؤ�شرات
الأداء الإ�شرايف
الكمي لر�ؤ�ساء
الأق�سام واملكاتب.
التدريب امل�صغر
ملعلمي املدار�س
ذات البعد
.اجلغرايف

•
•
•

م�شروع يهدف لتطوير وت�أهيل �شاغالت الوظائف التعليمية
�شاغالت الوظائف
يف املدار�س امل�ستهدفة وفق منهجية علمية وعملية تتنا�سب مع
1442/5/15هـ التعليمية يف املدار�س
االحتياج احلقيقي داخل املدر�سة من خالل توطني التدريب
امل�ستهدفة
).فيها ب�شكل م�ستدام �ضمن مدر�سة (2030

متو�سط عدد ال�ساعات
التدريبية يف مدار�س م�شروع
)(2030

1438/2/1هـ

1438/8/22هـ

الطالب

.تدريب وت�أهيل

ن�سبة ا�ستخدام منوذج
الف�صول املقلوبة %50

1438/1/1هـ

1438/8/22هـ

ر�ؤ�ساء الأق�سام

منظومة الأداء الإ�شرايف.

ن�سبة تطبيق املنظومة

1438/2/1هـ

1438/8/22هـ

املعلمون

.تدريب وت�أهيل

متو�سط عدد �ساعات التطوير
املهني التي ا�ستكملها املعلمون

35

ت�صنيف امل�شروع
م

الفئة امل�ستهدفة

ا�سم امل�شروع
وزاري

29
30
31

32

التطوير املهني
.ال�شامل
تطوير البنية
التقنية املرنة
.والآمنة
املدار�س املعززة
.لل�صحة
توعية وتثقيف
امليدان الرتبوي
ب�أهمية و�سائل
الأمن وال�سالمة يف
بيئة العمل.

حملي

البداية

النهاية

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

1438/4/3هـ

1439/4/11هـ

املعلمون والقيادات
الرتبوية

.التطوير املهني ال�شامل

ن�سبة عدد املتدربني

1438/5/3هـ

1439/5/11هـ

امليدان التعليمي

تعزيز التكامل التقني مع االطراف الداخلية واخلارجية ذات
.العالقة

ن�سبة امل�ستفيدين

•

1438/4/3هـ

1439/4/3هـ

املدار�س واملجتمع
املدر�سي

.تعزيز �صحة املجتمع املدر�سي وجعة بيئة امنة

ن�سبة عدد املدار�س املنظمة
للربنامج

•

ن�شر ثقافة الإخالء و كيفية التعامل مع الأزمات وقت احلدث
خمت�صي الأمن
مع ايجاد فرق تطوع من �إنقاذ و�إطفاء و�إ�سعاف داخل البيئة
1438/4/4هـ 1440/12/30هـ
وال�سالمة يف املدار�س
.التعليمية

•
•

33

حت�سني و�سائل الأمن
وال�سالمة يف املباين
املدر�سية.

•

34

تفقد البيئة
.املدر�سية

•

35

.الف�صول املقلوبة

36

زمن التنفيذ

•

عدد املدار�س املنفذة
لربامج التوعية/العدد الكلي
للمدار�س*100
عدد املدار�س املجهزة/العدد
الكلي للمدار�س*100

1439/4/1هـ

1440/12/1هـ

خمت�صي ال�سالمة
يف املدار�س

جتهيز املدار�س بو�سائل ال�سالمة ح�سب املعايري الدولية.

1438/4/3هـ

1439/4/3هـ

جميع املدار�س
احلكومية والأهلية
بنني/بنات

متابعة وتفقد البيئة املدر�سية من جميع اجلوانب ال�صحية
.والأمنية والنف�سية

ن�سبة املدار�س املزارة من قبل
.الفريق الطبي

1438/1/1هـ

1439/1/1هـ

طالب املرحلة
املتو�سطة

�إعداد الدرو�س عرب اليوتوب با�سم قناة املدر�سة يدخل عليها
الطالب وي�ستمع لل�شرح وي�أتي اليوم الثاين يف الف�صل فقط
.للمتابعة وحل الواجبات مع املعلم

%75

ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

36

اخلدمات
.الإلكرتونية

الفئة امل�ستهدفة
وزاري

37

38

الف�صول النموذجية
لتعليم اللغة
.الإجنليزية
التوعية الإعالمية
للتثقيف ب�أهمية
التحول نحو التعلم
الرقمي.

زمن التنفيذ

حملي

•

•
•

39

�سباق التجارب
(جرب  -تعلم).

•

40

كن مبدع ًا (ور�ش
العمل املتنقلة).

•

41

الأوملبياد الوطني
للإبداع العلمي
�().إبداع

•

البداية

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

النهاية

1435/2/20هـ 1438/8/16هـ

تقدمي خدمات الكرتونية لتحديد االحتياج  -التوزيع  -االرتباط
املدار�س واجلهات
 .بربنامج فار�س

1438/2/1هـ

1438/8/22هـ

املعلمني

1439/1/1هـ

1439/4/13هـ

الطالب
املعلمون
�أولياء الأمور

1438/1/1هـ

طالب ال�صف الأول
1441/8/29هـ الثانوي (مقررات،
)ف�صلي

1438/6/1هـ

الطالبات يف مدار�س
العينة من ال�صف
1439/8/30هـ الرابع االبتدائي
�إلى ال�صف الثاين
الثانوي

1438/4/3هـ

طالب املرحلة
املتو�سطة والثانوية

1439/4/11هـ

.بيئة حمفزة

400
تفعيل الف�صول النموذجية
لتعليم اللغة الإجنليزية بن�سبة
%40

حملة �إعالمية تثقيفية ت�ستهدف الطالب واملعلم والأ�سرة لدعم
عدد املواد الإعالمية املنتجة
.التحول نحو التعلم الرقمي
م�سابقة يف التجارب العملية يف مادة الفيزياء بني طالب ال�صف
الأول الثانوي يف جميع مدار�س املكتب ،تتم الت�صفيات الأولية
يف املدار�س ثم تر�شح كل مدر�سة طالبني للت�سابق يف املرحلة
.النهائية
ور�ش عمل متنقلة تنفذ يف عينة خمتارة من املدار�س (املدار�س
املطبقة ملبادرة ال�ش�ؤون التعليمية  )2030من قبل م�شرفات/
معلمات املوهوبات ،تتكون من عدد من الور�ش التدريبية يف
(البحث العلمي ،االبتكار ،توليد الأفكار الإبداعية ،مهارات
التوا�صل والعر�ض ،براءة االخرتاع).
.م�سابقة موجهة لطالب وطالبات التعليم العام يف اململكة

العدد 1314

)ن�سبة املتدربات (%80

عدد امليداليات والأو�سمة
)(10

37

ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

42

زمن التنفيذ
الفئة امل�ستهدفة

وزاري

حملي

البداية

النهاية

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

امللتقى العلمي
للأ�شبال

•

1439/1/11هـ

1439/8/5هـ

طالب ال�صفوف
الأولية

امللتقى العلمي للأ�شبال

ن�سبة الطالب امل�شاركني

43

�إبداع

•

1438/4/3هـ

1439/4/11هـ

الطالب /املعلم

.التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب واملعلم

44

ت�أهيل الطالبات
و�إعدادهن
للم�شاركة يف
م�سابقة تدبر على
.م�ستوى الوزارة

عدد امل�شاركات وامل�سابقات
الإقليمية والدولية

•

45

ال�شراكة من �أجل
.التميز

46

مع�سكرات اخلدمة
العامة ملو�سمي
.رم�ضان واحلج

47

.روافد اخلري

38

•
•

1438/8/5هـ

1439/4/11هـ

1438/7/26هـ

منا�شط منوعة (ور�ش عمل/تطبيق لتجارب عاملية يف ال�شراكة
املدار�س املطبقة
مع الأ�سرة /زيارات /م�سابقات /تفعيل لتطبيقات تقنية حديثة)
معدل امل�ستفيدين من ال�شراكة
1440/8/1هـ للربنامج الوطني
و�إجراءات حمددة تطبق يف املدار�س على عينة (�صف درا�سي
لتطوير املدار�س
.واحد فقط) بهدف معاجلة تدين ال�شراكة الأ�سرية واملجتمعية

1438/1/1هـ

•

1440/1/1هـ

طالبات وموظفات

عبارة عن م�سابقة تناف�سية يتم �إعداد الطالبات للدخول
تر�شح طالبة وموظفة لكل فرع
للم�شاركة على م�ستوى الوزارة بدء ًا من الإعالن عن امل�سابقة
من فروع امل�سابقة على م�ستوى
ومتابعتها ميداني ًا وتكوين اللجان لها وتدريب املر�شحات
الوزارة
.للح�صول على املراكز املطلوبة

طالب املدار�س
الثانوية

.مع�سكرات اخلدمة العامة ملو�سمي رم�ضان واحلج

خريجات اجلامعات
والكليات الالتي
يخت�ص باملجال التعليمي ،واملهني ،واحلريف وت�سعى الإدارة
مل يح�صلن على
من خالله �إلى حتقيق الريادة يف بناء الإن�سان  ،وتعزيز مبد�أ
1438/2/28هـ 1438/8/28هـ
وظائف و الأميات يف
.ال�شراكة املجتمعية
مراكز وبرامج تعليم
الكبار

.ن�سبة الطالب امل�شاركني

اقبال املتطوعات للعمل
.مبراكز تعليم الكبار

ت�صنيف امل�شروع
م

الفئة امل�ستهدفة

ا�سم امل�شروع
وزاري

48

49

50

زمن التنفيذ

احلملة الإعالمية
لت�شجيع م�شاركة
القطاع اخلا�ص
يف اال�ستثمار يف
.التعليم
ت�شجيع القطاع
اخلا�ص واملالك
على �إن�شاء مباين
.مدر�سية
ت�شجيع القطاع
اخلا�ص والأهلي
يف اال�ستثمار يف
.التعليم

حملي

•
•
•

البداية

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

النهاية

1439/1/1هـ

1439/4/14هـ

مالك املدار�س
الأهلية

.حملة اعالمية تتم بالتن�سيق مع �إدارة التعليم الأهلي

عدد املواد الإعالمية املوجه

1438/1/1هـ

1439/1/1هـ

مالك املدار�س
الأهلية و التجار

.جذب اال�ستثمارات اخلا�صة لإن�شاء املباين التعليمية

عدد املباين املدر�سية يف
التعليم الأهلي

1438/1/1هـ

1441/1/1هـ

رجال الأعمال و
مالك املدار�س

ن�سبة الطالب امللتحقني
جذب اال�ستثمار و ت�شجيع م�شاركة القطاع الأهلي يف اال�ستثمار
باملدار�س الأهلية الى الطالب
يف التعليم
يف التعليم ب�شكل عام

51

.هرم التدخالت

•

1438/1/1هـ

1439/1/1هـ

الطالب

52

.ت�سهيل مهمة باحث

•

1438/5/8هـ

1439/4/3هـ

جميع الباحثني يف
امليدان التعليمي

رفع امل�ستوى التح�صيلي للطالب االقل اداء على مراحل ثالث
.متدرجة
خدمة �إلكرتونية تخت�صر الوقت واملراجعات الإدارية لت�سهيل
.مهمة الباحثني يف امليدان التعليمي

عدد الباحثني خالل �سنة
.مالية

53

.املعلم القائد

•

1438/5/29هـ

1438/6/8هـ

املعلمني

.ت�أهيل املعلمني للعمل القيادي

.ن�سبة ر�ضا امل�ستفيد

54

ن�شر ثقافة االعتماد
.املدر�سي

•

املدار�س(بنني /
)بنات

تقومي و�إجازة الربامج التعليمية والإقرار ب�أنها حققت معايري
.الكفاءة واجلودة وحت�سني خمرجات املدر�سة

ن�شر ثقافة االعتماد بن�سبة
%80

1439/1/11هـ 1439/8/15هـ

%15

39

ت�صنيف امل�شروع
م

الفئة امل�ستهدفة

ا�سم امل�شروع
وزاري

55
56
57

58

59

60

40

زمن التنفيذ

تطبيق التقومي
الذاتي �ضمن
معايري االعتماد
.املدر�سي
منهجيات �إدارة
.الأداء
تقومي �أدوات قيا�س
ر�ضا امل�ستفيد
املطبقة يف �إدارة
.التعليم
نظام �إدارة
اجلودة الأيزو
2015/9001().
مبادئ ومفاهيم
اجلودة ال�شاملة
والتطبيقات
الرتبوية لإدارة
.اجلودة
.التدقيق الداخلي

حملي

البداية

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

النهاية

•

•

1439/1/11هـ 1439/4/15هـ

املدار�س(بنني /
)بنات

.تطبيق التقومي الذاتي على جميع املدار�س التي مت زيارتها

حت�سني اخلدمات املقدمة
 %للم�ستفيدين بن�سبة 80

•

1438/12/17هـ 1439/8/28هـ

�إدارات ومكاتب
التعليم

.تفعيل منهجيات الأداء وتطويرها

تطوير املنهجيات بن�سية%80

•

1438/12/17هـ 1439/8/28هـ

�إدارات ومكاتب
التعليم

.تقومي �أدوات قيا�س ر�ضا امل�ستفيد

حت�سني اخلدمات املقدمة
 %للم�ستفيدين بن�سبة 90

•

1439/2/23هـ 1439/2/27هـ

مديرات الإدارات
ومن�سقات اجلودة
بالإدارات واملكاتب

�).شرح املوا�صفة (2015/9001

تطبيق معايري اجلودة من قبل
الفئة امل�ستهدفة بن�سبة %95

•

1439/1/13هـ 1439/1/15هـ

م�شرفات /قائدات
مدار�س

.مبادئ ومفاهيم اجلودة ال�شاملة

تطبيق معايري اجلودة والتميز
احلديثة يف امليدان الرتبوي
بن�سبة %60

•

1438/1/19هـ 1439/7/19هـ

�إدارة التعليم
بالطائف

�إدارة عمليات التدقيق الداخلي يف الإدارة ومكاتب التعليم
.التابعة لها وفق نظام موا�صفات الأيزو9001

تطبيق عملية التدقيق الداخلي
وفق موا�صفة الأيزو 9001على
�إدارات ومكاتب التعليم

ت�صنيف امل�شروع
م

الفئة امل�ستهدفة

ا�سم امل�شروع
وزاري

61
62

زمن التنفيذ

القيادة الرتبوية
.ت�صنع الفرق
ت�أجري فناء االدارة
.باحللقة

حملي

•
•

63

.ر�شاقة

•

64

املبادرة الوطنية
للحد من ت�سو�س
.اال�سنان

•

البداية

النهاية

1439/3/8هـ

1439/3/12هـ

1438/11/1هـ 1439/11/1هـ
1439/1/1هـ

1439/9/1هـ

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

امليدان الرتبوي

.تفعيل يوم اجلودة العاملي

التفعيل ليوم اجلودة يف
.التعليم بن�سبة %100

موظفي االدارة
واملراجعني
طالب وطالبات
املدار�س

توفري �شركة تقدم خدمة االفطار اخلفيف و القهوة بجميع
�.أنواعها

.توفر بوفية �إفطار يف املبنى

.التوعية ب�أ�ضرار ال�سمنة واحلد من انت�شارها

عدد املدار�س امل�ستفيدة من
.املبادرة
عدد املدار�س امل�ستفيدة من
.الربنامج

1439/1/1هـ

1439/9/1هـ

طالب وطالبات
املدار�س

.التوعية ب�صحة الفم واال�سنان

65

.دورة كرة قدم

•

1438/1/1هـ

1439/1/1هـ

الطالب

.اكت�شاف املواهب

.ن�سبة ر�ضا امل�ستفيدين

66

.معلم النا�س اخلري

•

1438/6/8هـ

1439/6/8هـ

الطالب

�.إبراز دور معلم النا�س اخلري يف املجتمع

.ن�سبة ر�ضا امل�ستفيد

67

.بناء وتكوين

•

1438/1/1هـ

1440/1/1هـ

الطالبات

ور�ش عمل -دورات تدريبية -ا�ستبانات تعني بح�صر ال�سلوكيات
الغري مرغوب فيها لدى الطالبة والعمل على تدريب الطالبة طالبة قادرة على ا�ستخال�ص
القيم امل�صححة لل�سلوك
يف تقومي وتعديل هذا ال�سلوك بغر �س القيمة املفقودة لديها
بقيم ايجابية عن طريق ممار�ستها بن�شاط حمبب لها ثم ابراز الغري مرغوب فيه من الكتاب
نتاجها على قنوات التوا�صل من ح�ساب املدر�سة ومكاف�أتها على وال�سنة وت�ساهم يف حتقيق
.ر�ؤية وطنها 2030
اجنازها واال�شادة به كع�ضو بناء ي�ساهم يف بناء وحتقيق ر�ؤية
.وطنها

41

زمن التنفيذ

ت�صنيف امل�شروع

الفئة امل�ستهدفة

م

ا�سم امل�شروع

68

�أوملبياد الر�سم
والت�صوير
.الت�شكيلي

•

69

�أوملبياد الت�صميم
.الفني

•

1438/5/16هـ 1439/3/30هـ

70

.عي�ش ال�سعودية

•

1438/5/7هـ

1439/3/30هـ

71

مبادرة �أرامكو
.للرتبية البيئية

•

1438/5/7هـ

1439/3/30هـ

72

التطوع يف امليدان
.الرتبوي

•

1438/5/7هـ

1439/3/30هـ

73

م�سابقة على
.االخ�ضر م�شينا

•

1438/5/7هـ

1439/3/30هـ

وزاري

42

حملي

البداية

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

النهاية

1438/7/13هـ 1439/3/30هـ

طالبات جميع
املراحل

.تنمية مهارات الطالبات يف جمال الر�سم والت�صوير الت�شكيلي

تنمية مهارات الت�صميم الفني لدى طالبات التعليم العام
طالبات جميع
كالت�صميم (الطباعي" اجلرافيكي"،الزخريف ،الأزياء،
املراحل
).الداخلي ،الرقمي
مبادرة وطنية مهمة ت�ستهدف �إعادة الوطن �إلى قلب املواطن
طالب وطالبات يدعو الطالب والطالبات الكت�شاف وطنهم من خالل امل�شاركة
يف رحالت يعي�ش من خاللها تاريخه الوطني وتزيد من
جميع املراحل
.معرفتهم لوطنهم ب�شكل �أعمق
يهدف �إلى ت�أ�صيل مفهوم الرتبية البيئية لدى النا�شئة من �أجل
طالب وطالبات املحافظة على البيئة وتفعيل املمار�سات الإيجابية التي تهدف
املرحلة االبتدائية �إلى ن�شر الوعي البيئي يف املجتمع وغر�س روح املحافظة على
.البيئة لدى �أفراده منذ ال�صغر
طالبات جميع ايجاد جمتمع طالبي مبادر يف العمل التطوعي وي�شارك بفعالية
.يف التنمية املجتمعية لوطنه
املراحل
مناف�سة �سنوية بني طلبة التعليم العام يف جمال البيئة يقدم
طالبات املرحلة من خاللها امل�شارك مقطع فديو �أو �صورة فوتوغرافية �أو ر�سما
االبتدائية واملتو�سطة يعر�ض فيه حمتوى حر ًا حول �إحدى الق�ضايا البيئية وفق
.املحاور املحددة للم�سابقة

%70
%70

%100

%100
%100
%100

ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

74

الأوملبياد الوطني
.للروبوت

الفئة امل�ستهدفة
وزاري

�أوملبياد العلوم-
الريا�ضيات-
الكيمياء –
.الفيزياء
امل�ؤمتر العلمي
احلادي ع�شر
.بقيادة الطلبة

زمن التنفيذ

•

حملي

البداية

النهاية

1438/5/22هـ 1439/3/30هـ

طالبات جميع
املراحل

•

1438/5/7هـ

1439/3/30هـ

طالبات جميع
املراحل

•

1438/5/7هـ

1439/3/30هـ

طالبات جميع
املراحل

77

.جلوب البيئي

•

1438/5/7هـ

1439/3/30هـ

طالبات جميع
املراحل

78

.اليوم الوطني

•

1438/12/29هـ 1438/12/29هـ

طالبات جميع
املراحل

79

نهائيات املهارات
.الأدبية

•

1438/7/12هـ 1439/3/30هـ

طالبات املرحلة
املتو�سطة والثانوية

75

76

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

م�سابقة علمية تناف�سية توجه لعموم الطلبة يف التعليم العام
ويتم تنفيذها �سنوي ًا على م�ستوى املدار�س والإدارات التعليمية
وعلى م�ستوى املدار�س والإدارات التعليمية وتقوم على �أ�سا�س
.التناف�س يف الت�صميم والربجمة والتحكم يف الروبوت
يهدف �إلى توفري البيئة التناف�سية التي ت�شبع اهتمام الطالب
والطالبات من �أبناء الوطن  ،وتنمية روح الإبداع لديهم يف
املجاالت العلمية والتقنية  ،وتطوير مواهبهم من خالل التعلم
.والتطوير الذاتي عرب التناف�س ال�شريف
تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة .تنمية مهارات عر�ض
البحوث العلمية لدى الطلبة .تنمية مهارات تنظيم امل�ؤمترات
.لدى الطلبة
من الربامج العاملية التعليمية التطبيقية التي تهتم اهتماما
كبري ًا بالعلوم والبيئة حيث يربط الربنامج بني الطلبة واملعلمني
وجمتمع البحث العلمي يف حماوالت جاهدة لتعلم املزيد عن
بيئتنا املحلية والعاملية من خالل �إجراء البحوث والدرا�سات
.با�ستخدام التقنية احلديثة
لتحقيق تنمية �شاملة وم�ستدامة يف �شتى املجاالت وتقدمي
ر�سالة مفادها املحافظة على الوطن ومكت�سباته ومرافقه
.العامة ،وتر�سيخ االنتماء
�.صقل الطالبات باملهارات االدبية واللغوية

%90

%5

%90

%90

%100
%15
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ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

80
81

زمن التنفيذ
الفئة امل�ستهدفة

وزاري

حملي

البداية

النهاية

�أوملبياد اخلط
العربي والزخرفة
.الإ�سالمية

•

1438/5/8هـ

1439/3/30هـ

.امل�سرح املدر�سي

•

1439/1/4هـ

1439/3/30هـ

ثقافة احلوار
.ومهارات االت�صال
�أوملبياد اللغة
.العربية

•

1438/5/2هـ

1439/4/20هـ

•

1438/5/17هـ 1439/3/30هـ

84

�.صناع الأعمال

•

1438/1/1هـ

85

.الإ�سعافات الأولية

•

1438/1/1هـ

86

.Lingo talk

82
83
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•

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

طالبات جميع
املراحل

م�سابقة فنية تناف�سية يف اخلط العربي م�ستوحاة من القيم
.الدينية بحيث يتم �إنتاج خطوط عربية جمالية �إبداعية

طالبات املرحلة
املتو�سطة والثانوية
طالبات جميع
املراحل
طالبات املرحلة
الثانوية

تطوير مهارات الطالبات يف املجال الثقايف واحلواري وتقم�ص
.ال�شخ�صيات بطريقة فاعلة و�إيجابية
تطوير مهارات الطالبات يف احلوار من خالل �أوراق عمل
.وجل�سات حوارية
ت�أهيل الطالبات امل�شاركات يف م�سابقة جامعة الدول العربية
.للغة العربية والنحو

1440/1/1هـ طالب جميع املراحل
1438/1/17هـ

1438/12/26هـ 1439/8/24هـ

املعلمون والطالب

طالبات

%70
%50
%30
%20

.م�شروع �صناع الأعمال

الطالب امل�شاركون

.م�شروع توعوي

ن�سبة الطالب امل�ستفيدين

ن�سبة  % 75من الطالبات
ا�ستقطاب الطالبات املتميزات لعر�ض ومناق�شة الأفكار املبتكرة ا�ستطعن تقدمي مو�ضوعات
مبتكرة (ذات قوة وقدرة
ذات القوه والقدرة على �أحداث تغيري يف عاملنا وتوفري مكان
لتبادل املعلومات واملعرفة وبع�ض املو�ضوعات امللهمة عن طريق على �أحداث تغيري) باللغة
.عقد ملتقيات لطالبات على م�ستوى املدر�سة واملدار�س املجاورة االجنليزية بطالقة وعلى
 .م�ستوى عايل من اجلودة

زمن التنفيذ

ت�صنيف امل�شروع

الفئة امل�ستهدفة

م

ا�سم امل�شروع

87

ال�سقاالت التعليمية
لتنمية التح�صيل
الدرا�سي يف مادتي
العلوم و الريا�ضيات
لطالبات املرحلة
االبتدائية و
.املتو�سطة

•

88

ب�صمة الر�ؤية
.الوطنية

•

1439/3/28هـ

89

.قادر

•

1439/2/16هـ 1441/2/16هـ

90

.والء

•

1441/5/4هـ

91

�إدارة الأزمات
النف�سية
واالجتماعية
.للطالب

•

وزاري

حملي

البداية

النهاية

1438/12/22هـ 1439/8/24هـ

1439/5/4هـ
1438/6/3هـ

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

1439/8/2هـ

1441/6/3هـ

طالبات

التعريف ال�سقاالت التعلمية و واجلذور التاريخية لها و عالقتها
بالنظرية البنائية وم�صادر ال�سقاالت التعلمية و �أهدافها
وخ�صائ�صها وهيئاتها و �صورها يف الغرف ال�صفية و مراحل
تطبيقها باال�ضافة �إلى مميزاتها و عيوبها و �أخري ًا تدريب
 .املعلمات على تنفيذ مراحل ال�سقاالت التعلمية

1

طالبات املرحلة
الثانوية  +املجتمع
املحلي

اميان ًا منا بر�ؤية اململكة  2030والتي جعلت ال�شباب هم ركيزة
املجتمع يف التنمية ،واعتمدت على اك�سابهم املهارات الالزمة
يف ن�شر و انتاج املعرفة  ،فقد مت اختيار قوالب( تويرت  ،وات�س
�أب ،وكبيديا.....الخ) لن�شر القيم ال�سلوكية امل�ستهدفة كعلم
 .نافع يف املجتمع الداخلي واخلارجي

م�شاركة طالبات العينة يف
 %.انتاج املعرفة بن�سبة 90

رفع م�ستوى �أداء الطالب يف اختبارات املركز الوطني للقيا�س
.والتقومي

تهيئة الطالب والطالبات

الزيادة يف تعزيز قيم االنتماء والوالء لدى الطالب والطالبات
.جتاه وطنهم ومقدراته

عدد امل�ستفيدين  /العدد
الكلي للطالب والطلبات

تقدمي اخلدمات النف�سية والرعاية االجتماعية للطالب
ومن�سوبي الإدارة و�أولياء الأمور واملجتمع املحيط �أثناء وقوع
.الأزمات والكوارث

عدد امل�ستفيدين

طالب وطالبات
ال�صف الثاين
والثالث الثانوي
جميع الطالب
والطالبات
الطالب و من�سوبي
الإدارة العامة
للتعليم و الأ�سرة
واملجتمع

45

ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

92

تطوير نظام للتقومي
ال�شامل لتحديد
الفجوة  -برامج
تدريبية ل�سد
.الفجوة

•

94

الريا�ضيات يف
.حياتنا

•

الفئة امل�ستهدفة
وزاري

95
96

�أندية مدار�س احلي
للأن�شطة التعليمية
.والرتويحية
يد ًا بيد نحو التو�سع
يف القبول مبرحلة
.ريا�ض الأطفال

97

ملتقى اميز
.للقيادات الرتبوية

98

الأدلة الإجرائية
.لفرق اجلودة

46

زمن التنفيذ

حملي

1438/1/1هـ

النهاية

1441/5/15هـ

املعلمون

املتو�سطات
املطبقة للربنامج
الوطني لتطوير
1438/7/16هـ 1441/8/15هـ
املدار�س(امل�سار
الإ�شرايف) م  5م 6
م  11م  12م 38
الطلبة و�أولياء
�أمورهم و�أفراد
1438/1/1هـ 1439/1/1هـ
احلي

•
•

1438/1/1هـ

•
•

البداية

1439/1/2هـ
1439/1/1هـ

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

1441/1/1هـ

الأطفال

.وزاري

تدريب  %30من العاملني

فعاليات منوعة مقدمة من عدة �إدارات معنية بهدف التنمية ارتفاع م�ستوى النجاح النوعي
لطالبات ال�صف الأول متو�سط
املهنية ملعلمات مادة الريا�ضيات يف املدار�س امل�ستهدفة
يف مادة الريا�ضيات
.واالرتقاء بامل�ستوى التح�صيلي للطالبات يف مادة الريا�ضيات

.برنامج �أندية مدار�س احللي للأن�شطة التعليمية والرتويحية

ن�سبة الطلبة و�أفراد املجتمع
امل�شاركني

التو�سع يف افتتاح الرو�ضات بناء على خطة التو�سع الوزارية
.وفتح ف�صول بالرو�ضات القائمة

ن�سبة الأطفال امللتحقني
مبرحلة ريا�ض الأطفال من 3
�إلى � 6سنوات

قادة ووكالء املدار�س
.ت�أهيل وتطوير القيادات املدر�سية
1439/8/1هـ مبكتب التعليم �شمال
الطائف
م�شريف /ات اجلودة تقدمي الدعم اال�ست�شاري للإدارة ومكاتب التعليم واملدار�س
1439/1/15هـ
.التابعة لها مل�ساعدتها يف تطوير م�ستوى الأداء
ال�شاملة

ت�أهيل  32قائد ووكيل مدر�سة
الأدلة الإجرائية لفرق اجلودة

ت�صنيف امل�شروع
م

زمن التنفيذ
الفئة امل�ستهدفة

ا�سم امل�شروع
وزاري

الإطار ال�شامل
للتطوير املهني
.امل�ستمر
تطوير برامج
الإيفاد واالبتعاث
اخلارجي وحت�سني
.الكفاءة

حملي

البداية

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

النهاية

•

1438/1/1هـ

1441/5/15هـ

املعلمون

.وزاري

تدريب  %45من العاملني

•

1438/1/1هـ

1441/5/15هـ

�شاغلي الوظائف
التعليمية

.وزاري

 98مقعد

101

نظام �إدارة اجلودة
().الأيزو

•

1439/2/23

1439/2/27هـ

102

.اخلدمة الذكية

•

1438/1/1هـ

1440/1/1هـ

99

100

103

104

التنمية املهنية
ملعلمي االجتماعيات
والوطنية مبا يحقق
.كفاءة الأداء
منظومة قيادة
الأداء الإ�شرايف
.واملدر�سي

•
•

مديرات الإدارات
ومن�سقات اجلودة
بالإدارات واملكاتب
من�سوبو تعليم
الطائف

�.شرح موا�صفة الأيزو 2015/9001

تطبيق معايري اجلودة والتميز
احلديثة يف امليدان الرتبوي
بن�سبة %60

.تقدمي خدمات عن بعد

عدد امل�ستفيدين

1438/2/1هـ

1438/8/22هـ

املعلمني

.تدريب وت�أهيل

عدد امل�شرفني الذين مت
ا�ستقطابهم لإدارة الإ�شراف
الرتبوي

1438/1/1هـ

1438/8/22هـ

قادة مدار�س/
مكاتب /م�شرفني

.م�ؤ�شرات االداء اال�شرايف

الت�صنيف الرتبي والفئوي
لإدارة الإ�شراف الرتبوي

47

ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

105

زمن التنفيذ
الفئة امل�ستهدفة
البداية

النهاية

وزاري

مدر�سة احل�س
.البيئي

•

1439/5/1هـ

1439/8/10هـ

البيئة املدر�سية
الطالب املعلم
املجتمع املحلي
املحيط باملدر�سة

106

.اخلط العربي

•

1438/5/28هـ

1438/6/8هـ

طالب املرحلة
االبتدائية

107

الربنامج الإثرائي
.امل�سائي

1438/5/1هـ

1438/6/1هـ

48

•

حملي

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

هي احدى املبادرات التي ت�سعى لتحقيق مفهوم مدر�سة احل�س
البيئي وهي املدر�سة التي تنفذ �سيا�سات الإدارة البيئية داخل
وخارج حميط املدر�سة بالتعاون مع املجتمع املحلي يف ذلك.
تنعك�س هذه ال�سيا�سات على �سبيل املثال ال احل�صر يف برامج
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وا�ستهالك املياه والتخل�ص من
النفايات وبرنامج �إعادة التدوير يف املدر�سة والعمل على حت�سني
البيئة عن طريق الت�شجري لزيادة تنقية اجلو .كما �إن مدر�سة
احل�س البيئي تعزز التعليم من اجل تنمية م�ستدامة من خالل
تبني العنا�صر التالية :الر�ؤيا والتفكري امل�ستقبلي ،التفكري
التنظيمي او املنظم ،التفكري النقدي البناء ،امل�شاركة الفعالة
.وبناء �شراكات لإيجاد قاعدة م�شرتكة مع اجلهات ذات العالقة

احل�صول على بيئة تربوية
جاذبة حمققة للتنمية
امل�ستدامة بن�سبة %60

.اكت�شاف املواهب وت�شجيع الطالب على امل�شاركات املحلية

ن�سبة ر�ضا امل�ستفيد

برنامج يهدف �إلى �إك�ساب الطلبة املوهوبني العديد من املهارات
الطالب املوهوبني العلمية الكفيلة ب�صقل موهبهم وتنميتها مبا يحفظ للموهبة
.توهجها و�ساهم يف ا�ستمرارها

عدد الطالب امل�سجلني يف
الربنامج

ت�صنيف امل�شروع
م

الفئة امل�ستهدفة

ا�سم امل�شروع
وزاري

108

109

زمن التنفيذ

ت�أهيل الطالبات
و�إعدادهن للرت�شح
على م�ستوى الوزارة
يف م�سابقة الأمري
نايف رحمه اهلل
فرع احلديث
.النبوي
ف�صول املوهوبني
مبدار�س التعليم
.العام

حملي

البداية

النهاية

•

1438/8/11هـ 1439/4/10هـ

•

1439/4/11هـ

110

امل�شروع الوطني
للتعرف على
.املوهوبني

•

111

نظام الت�سريع
.للطالب املوهوبني

•

1438/4/3هـ

و�صف امل�شروع

م�ؤ�شر التحقق

طالبات

عبارة عن م�سابقة تناف�سية على م�ستوزى الوزارة يتم �إعداد
الطالبات للم�شاركة يف امل�سابقة بدء ًا من الإعالن عنها واملتابعة
امليدانية وتكوين اللجان وتدريب املر�شحات للح�صول على
.املراكز املطلوبة

تر�شح ثالث طالبات على
م�ستوى املنطقة والوزارة

الطالب املوهوبني

ف�صول هي البيئة النموذجية لإ�شباع حاجات املوهوبني وتعميق
.مفاهيمهم ومعارفهم والعناية ال�شاملة لهم

عدد الف�صول

طالب ال�صف
الثالث االبتدائي
ن�سبة الطالب املجتازين مبا
1439/4/11هـ وال�صف ال�ساد�س
ن�سبة %70
االبتدائي والثالث
.املتو�سط
طالب ال�صف
الرابع وال�صف الأول
ال�سماح للطالب املوهوب بالتقدم عرب درجات ال�سلم التعليمي
ن�سبة الطالب امل�سرعني %20
1439/4/11هـ متو�سط املجتازين
.ب�سرعة تتنا�سب مع قدراته ونقله ل�صفوف درا�سية متقدمة
ملقيا�س موهبة مبا
ن�سبته %2
تطوير منوذج للتعرف على املوهوبني ،من خالل ا�ستخدام
منهجية علمية متطورة تعتمد يف املقام الأول على �أهم الأ�س�س
العلمية و�أف�ضل املمار�سات الرتبوية ل�ضمان االنتقاء ال�سليم
.للطلبة الواعدين باملوهبة

49

ت�صنيف امل�شروع
م

ا�سم امل�شروع

112

توطني التدريب
باملدر�سة (�إعداد
).مدربه للطالبات

الفئة امل�ستهدفة
وزاري

50

زمن التنفيذ

حملي

البداية

•

عدد الربامج

١٢

١١٢

عدد الربامج املنفذة

عدد امل�شاريع املنفذة

12

112

و�صف امل�شروع

النهاية

1438/8/8هـ

عدد امل�ش�شاريع الكلية

م�ؤ�شر التحقق

الطالبات

�إعداد الطالبة للتدريب ومن ثم تقوم الطالبة بتدريب الطالبات عدد الطالبات امل�ستفيدات من
توطني التدريب
().االر�شاد بالأقران

�أبرز املعوقات التي واجهت تنفيذ اخلطة

التو�صيات واملقرتحات لتطوير اخلطة الت�شغيلية للعام املايل
2018م

1.1اجلانب التقني ،تعطل الإنرتنت امل�ستمر
2.2عدم جتاوب بع�ض الإدارات مع البوابة ب�شكل فعال
3.3اجلانب املايل
4.4التباين يف بناء م�ؤ�شرات الأداء

 .٢عمل دورات تدريبة يف التخطيط ومهارات �إعداد
اخلطط الت�شغيلية.

5.5قلة التجاوب مع الإدارة يف رفع التقارير عن امل�شاريع

 .٣بناء الربامج وامل�شاريع وفق بنود امليزانية.

 .١زيادة �سرعة الإنرتنت يف الإدارة.
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